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Obroda chvalčovského hasičského sboru
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Milí čtenáři,
a je to tady zase. V úvodníku z prosince roku 2017 jsem psala o své vlastní
zkušenosti s energetickými šmejdy. Zkušenost, ze které jsem nakonec vyvázla, avšak
ne každý má to štěstí. I po naší obci chodí pracovníci firem, kteří vám nabídnou třeba
kalkulaci, srovnání cen, vypočítají slevy atd. Budete-li tvrdit, že dodavatele měnit
nechcete a o novou smlouvu nestojíte, budou tvrdit, že jsou od vašeho stávajícího
dodavatele, a že novou smlouvu s vámi uzavřít nechtějí. Pak stačí podepsat např. kalkulační list či jakýkoliv jiný protokol, ani si nevšimnete, že se tímto podpisem zavazujete
k uzavření nové smlouvy! Aniž byste tušili, časem vám přijde nová smlouva.
Přesně to se aktuálně stalo našim chvalčovským spoluobčanům. Podvodnou praktiku, kdy vás přihlásí do nějakého výběrového řízení a pak s velkou pompou gratulují,
že jste toto výběrové řízení vyhráli! Nebudeme jmenovat firmy konkrétně. Na internetu
zákazníci popisují své žalostné zkušenosti. Jelikož bylo možné od smluv do čtrnácti dnů
odstoupit, a podvedení lidé této možnosti hojně využívali, našli si šmejdi nový způsob,
jak to obejít, a sice, že vám smlouvu pošlou po uplynutí těchto dnů se zpětným datem.
Vyvázat se z takto uzavřené smlouvy je pak velice náročné, mnohdy i nákladné.
Tam, kde jsou lidé poučenější a opatrnější, vymýšlí šmejdi nové a nové způsoby,
jak na ně vyzrát. Nejcílenější skupinou jsou senioři, ale zdaleka nenaletí jen oni. To se
může stát každému. Stačí předestřít něco nového, s čím nemáte žádnou zkušenost
a kde by vás ve snu nenapadlo, že by to mohl být podvod. Jak se bránit? Nejlepší je
prevence. Nekomunikovat s podomními prodejci a nabízeči všeho možného! Vůbec
je nepustit do bytu, nebavit se s nimi! Nebojte se, nestyďte se zavřít před nimi dveře.
Jakmile se do řeči s pracovníkem pustíte, vězte, že jste-li váhavější povahy, dostane
vás. Jsou to obratní řečníci, většinou příjemně vystupující, dokáží vás přesvědčit, že to
s vámi myslí dobře. Že vám chtějí pomoct, ulevit, nabídnout třeba seniorské hypotéky,
které nemusíte splácet! Taková hloupost!
I po telefonu s vámi dokáží uzavřít smlouvu mžikem oka. Stačí, když vyslovíte
ANO na otázku, zda souhlasíte s tím, že váš hovor bude monitorovaný. Normální
člověk nečeká podraz. Vaše ANO může být použito jako váš souhlas k zavázání se
ke smlouvě.
Ne všechny firmy jsou podvodné, ale bohužel, pokud nechcete nalítnout, musíte
razantně říkat NE. Nabízeči jsou neskutečně vytrvalí. Jeden z nich mi už několik let
průběžně volá a nabízí granule pro psa. A vůbec ho neodradí, že žádného psa nemám!
Když nechci granule, přejde k jinému sortimentu, který také nechci. A on to zkouší
znovu a znovu. Když jsem jednou odmítla po telefonu nabízené vitamíny, paní na druhé
straně linky mi začala vyčítat, že jsem špatná matka, která nemyslí na zdraví svých dětí.
Normální vydírání.
Způsoby jsou různé. Vzbudit ve vás pocit viny, lítosti, anebo důvěry, že děláte dobrou
věc. Slyšela jsem na internetu výpověď muže, který se nabízením přes telefon živí. Ten
muž se chlubil tím, jak je úspěšný, že si zákazníky, kteří ho odmítli, zálohuje a oslovuje
je znovu a znovu. S cílem vytvořit se zákazníkem jakýsi vztah. Vážně věřil, že lidem
opravdu slouží. Nekupujte nic, o co doopravdy nestojíte! Mnohdy můžete mít pocit, že
jste hloupí, když odmítnete tak výhodnou nabídku. Ať nabídka vypadá sebevíc lákavě,
odmítejte. Jinak se můžete zavázat k trvalému odběru zboží, který nejde jen tak zrušit.
Neberte si žádné výhodné tarify, nabízené tablety, mobily. Nenaleťte na povídání
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o dětech, o vnoučcích. Proč byste jako hodná babička nepořídila vnoučkovi hezký
tablet, když bude mít narozeniny, že? Ovšem pokuty za nedodržení smluv jsou vysoké,
a nakonec z vás peníze dostanou. Nemáte-li peníze, čas, energii na soudy a právníky,
raději zaplatíte. Pokud o nějaký produkt stojíte, seženete si ho přece sami. Solidní energetické společnosti své pracovníky posílají po předešlé domluvě. Pokud vás pracovník
navštíví, prověřte si ho. Nedovolte kopírovat vaše stávající smlouvy. Neposkytujte
údaje, neukazujte občanský průkaz. Nic z toho není vaše povinnost. A nevyžádané telefonáty rovnou pokládejte. Je to drsný, ale bohužel zřejmě jediný způsob, jak si ušetřit
budoucí možné trable. V rubrice různé, v tomto čísle zpravodaje najdete další informace
o různorodých praktikách šmejdů.
Přeji všem krásný zbytek léta.

Mgr. Jitka Dostálová

Ilustrační foto Chvalčov
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 6. 2020
RO projednala a rozhodla:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Schvaluje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na obecním pozemku parc.
č. 645/5 v k. ú. Chvalčova Lhota. Předmětem smlouvy je souhlas s umístěním
účelové komunikace na části zmíněného obecního pozemku v souvislosti s akcí
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu občanské vybavenosti se změnou
užívání na polyfunkční dům“. Účelová komunikace bude sloužit jako vjezd na
silnici II. třídy č. 437.
Schvaluje uzavřít smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku
ve vlastnictví ČR-ÚZSVM parc. č.  649 v k. ú. Chvalčova Lhota v souvislosti se
stavbou „Přechod pro chodce na ulici Školní u kulturního domu“.
Schvaluje uzavřít smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace
z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu: „Vnášení stanovištně vhodných
dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků“. Dotace je poskytována na základě programu RP17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích. Dotace je do výše
35 000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů.
Schvaluje průjezd cyklistů přes území obce Chvalčov  při konání hromadné sportovní akce Bikemaraton Drásal České spořitelny, který se bude konat 4. 7. 2020.
Jmenuje na základě výsledku konkurzního řízení do funkce ředitelky ZŠ a MŠ
Chvalčov Mgr. Janu Kubaníkovou s účinností od 1. 8. 2020.
Neschvaluje záměr na odprodej části obecního pozemku parc. č. 359/1 a 359/21
v k. ú. Chvalčova Lhota.
Schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu,
s. p., dodatkem dojde k rozšíření poskytovaných služeb o službu „Balík do balíkovny“ - doručení zboží objednaného na e-shopu na Poštu Partner Chvalčov.
Schvaluje z důvodu zavedených opatření v souvislosti s nouzovým stavem prominutí 1 měsíční platby za nájemné za pronajaté prostory obecního úřadu, kde je
provozováno kadeřnictví.
Schvaluje umožnit žadateli odpracovat veřejně prospěšnou práci. Žadatel bude
provádět pomocné práce spojené s údržbou zeleně v obci, odpracuje celkem 200
hodin.
RO bere na vědomí:

•
•
•

Žádost ředitele ZŠ a MŠ Chvalčov o úhradu opravy sítí a dřevěného oplocení na
hřišti s umělým povrchem, tuto opravu nemá ZŠ a MŠ Chvalčov v rozpočtu.
Pořádání akce prodejny běžecké obuvi – Best4run – běžecká speciálka Přerov.
Dne 7. 6. 2020 od 10:00 – 14:00 hod. na Tesáku budou běžci testovat běžeckou
obuv.
Dopis místopředsedkyně vlády a ministryně financí pro předsedu SMO ČR
a předsedu SMS ČR , ve které vysvětluje dopady podpory státu pro OSVČ a malá
s.r.o. a na rozpočty obcí a krajů.  
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 18. 6. 2020
Zastupitelstvo obce projednalo
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 13. 3. 2020 do 18. 6. 2020.
a schvaluje účetní závěrku obce Chvalčov za rok 2019. Náležitosti potřebné ke
schválení jsou obsaženy v PROTOKOLU, který je nedílnou součástí zápisu.
Zároveň schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2019 ve
výši 4.503.625,68 Kč.
a schvaluje na základě „Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č.100/2019/
EKO“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že byla zjištěna
jedna chyba uvedená v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.,
která již byla napravena „Návrh závěrečného účtu obce Chvalčov za rok 2019“
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019 bez výhrad.
a schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020 v projednaném znění.
a schvaluje směnu části obecního pozemku parc.č. 367/2 v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře 76 m² za část pozemku parc.č. 620/149 o výměře 77 m² a za
část pozemku parc.č. 350/3 o výměře 2 m², oba v k.ú. Chvalčova Lhota. Obec
Chvalčov odkupuje rozdílové 3 m² za cenu 200 Kč/m². Náklady za vytvoření geometrického plánu, za vypracování smlouvy a náklady spojené se zápisem do KN
hradí žadatelé a obec Chvalčov rovným dílem.
a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 620/110 v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře 103 m² za cenu 200 Kč/m². Náklady za vytvoření geometrického
plánu, za vypracování smlouvy a náklady spojené se zápisem do KN hradí žadatelé v plné výši.
a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 89/1 o výměře 8 m² a části
obecního pozemku parc.č. 89/3 o výměře 22 m² oba v k.ú Chvalčova Lhota za
cenu 200 Kč/m².   Náklady za vytvoření geometrického plánu, za vypracování
smlouvy a náklady spojené se zápisem do KN hradí žadatelka v plné výši.
a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 19 m² za cenu 200 Kč/m². Náklady za vytvoření geometrického plánu,
za vypracování smlouvy a náklady spojené se zápisem do KN hradí žadatel
v plné výši.
a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 25 m² za cenu 200 m². Náklady za vytvoření geometrického plánu, za
vypracování smlouvy a náklady spojené se zápisem do KN hradí žadatel v plné
výši.
a schvaluje uzavřít s Českou republikou Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BKM/1601/2020-BKMM.
a schvaluje žádost o bezúplatný převod části pozemků ve vlastnictví ČR parc.
č. st. 53 a pozemkové parc.č. 42/1 a 43 a o celé pozemky parc.č. 42/2, 400/17
a 400/42, a o úplatný převod pozemku parc.č. 400/16 v k.ú. Chvalčova Lhota, od
ÚPZSVM do vlastnictví obce Chvalčova.   
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•
•
•
•
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•

•

•
•
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•

•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
osobní poděkování a předání dárku odstupujícímu řediteli ZŠ a MŠ Chvalčov,
panu Mgr. Zdeňku Hnilovi, za léta práce pro školu a obec.
jmenování a představení nové ředitelky ZŠ a MŠ Chvalčov paní Mgr. Jany
Kubaníkové.
kontrolu usnesení č. 9/2020 ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 13.03.2020.
rozpočtové opatření č. 2/2020, schválené jednáním rady obce.
pozvánku Zahrádkářů Chvalčov na výstavu v rámci Cyrilometodějské pouti.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 24. 6. 2020
RO projednala a rozhodla:
Schvaluje vypsání nového výběrového řízení na stavební akci s názvem
„Chvalčov - rekonstrukce školní budovy ZŠ - hospodářská část“, která musí být,
vzhledem k novým okolnostem, znovu vypsána v režimu celé stavby, ale soutěžit
se bude pouze stavební objekt retenční nádrže se zasakováním dešťové vody pro
budovu ZŠ – hospodářská část. Dokončení stavby retenční nádrže je podmínkou
pro  možnost získat dodatečně dotaci z MMR na celou stavební akci.
Doporučuje zastupitelstvu obce schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 687
v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře 230 m², ostatní plocha od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových – jedná se o pozemek v lokalitě Lázně
pod bývalým lomem, pozemek tvoří hranici katastrálního území Chvalčova Lhota.
Schvaluje zveřejnění záměru na úřední desce na pronájem části obecního
pozemku parc. č. 359/7 v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře cca. 160 m² , lesní
pozemek za účelem užívání jako přístupu k rekreační chatě č. 10 a užívání
pozemku jako okrasná zahrádka.
Schvaluje poskytnout přístupové údaje do portálu Codexis, který obec Chvalčov
využívá jako legislativní podporu také pro vedení ZŠ a MŠ Chvalčov a pro
Knihovnu Chvalčov.
Schvaluje finanční podporu ve výši 5 000,- Kč pro Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi o.p.s., který prostřednictví Terénní asistenční služby v Bystřici
pod Hostýnem poskytuje pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci.
RO bere na vědomí:
Dopis od Ministerstva životního prostředí, ředitele odboru ochrany ovzduší
o aktualizaci programu o ochraně ovzduší pro zónu Střední Morava dle § 9 odst.
5 zákona o ochraně ovzduší, kterou zpracovává Ministerstvo životního prostředí.
Cenovou nabídku od firmy NVB line s.r.o. na opravu trhlin a spár na místních
komunikacích v naší obci – cena za opravu spár v délce 550 m by byla 35 750 Kč
(cena bez DPH).  
Informaci od Ministerstva pro místní rozvoj o tom, že naše žádost o dotaci na stavbu  “Rekonstrukce budovy ZŠ ve Chvalčově  - hospodářská část“ bude dodatečně
s ohledem na navýšení alokace výzvy 1/2019/117D8210 administrována, resp.
obdržíme dotaci na daný projekt.
Informaci od společnosti EKO-KOM, a.s. o novém sazebníku odměn a nových
koeficientech bonusových složek za vytříděný komunální odpad s platností od
1. 7. 2020.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
koranovirová opatření neumožnila letos důstojnější připomínku události pro obec
tak významné, jakou je 30. výročí opětovného osamostatnění se obce z roku 1990.
Období sloučení Chvalčova s Bystřicí pod Hostýnem znamenalo stagnaci v rozvoji
obce po stránce společenské i ekonomické, kdy došlo k utlumení kulturního a společenského života i omezení či nevyhovujícímu nasměrování veřejných investic. I když
celkové zpomalení bylo průvodním jevem posledních let minulého společenského
uspořádání, občané citlivě vnímali, že z dříve kvetoucí obce se postupně stávalo
předměstí Bystřice se všemi nepříjemnými průvodními jevy. Sametová revoluce
otevřela nové možnosti a je velkou zásluhou těch, kteří se odvážně postavili do
čela událostí a za nadšené podpory většiny obyvatel obce dosáhli již k prvnímu
dubnu 1990 obnovené samostatnosti. Iniciativa vzešla od hasičů v Občanském fóru
již před Vánoci v roce 1989, v nestabilním období, kdy ještě nikdo nevěděl, jak se
situace může vyvinout. To svědčí o velké odvaze a předvídavosti hlavních aktérů Zdeňka Sedláře, Jaroslava Janováče, Josefa (Jima) Janečky, Evy Zavadilové (nyní
Bubílkové), Bohuslava Zábranského, Jindřicha Klímy, manželů Fürstových a mnoha
dalších, kteří šli do osobního rizika, opustili opatrnost a kuli železo, dokud bylo
žhavé. Když se věc za vysokého nasazení všech zainteresovaných podařila, prvním
předsedou Národního výboru samostatného Chvalčova se stal pan Jaroslav Janováč
a prvním starostou vzešlým ze svobodných voleb byl od začátku roku 1991 pan
Zdeněk Sedlář. Od začátku se obecní reprezentace musela vypořádat s obrovským
množstvím úkolů souvisejících s převzetím výkonné moci a s rozjezdem funkčního
úřadu. V krátké době se podařilo vše vyřešit a obec postupně začala vzkvétat.
Všem, kteří stáli na počátku událostí, sluší se poděkovat za jejich odvahu, obětavost a vytrvalost. Bez jejich nadšení a bez podpory většiny obyvatel naší obce by
nebylo dnešního Chvalčova. Zvláštní poděkování náleží panu Zdeňku Sedlářovi, pod
jehož vedením se obec zkonsolidovala a nastartoval se záměr její proměny v moderní a příjemné místo pro život všech občanů.
Je tedy co slavit a připomenout zásluhy našich předchůdců, kteří v historickém
období před třiceti lety položili základ, na kterém další generace mohou stavět.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Elena HEFKOVÁ
Josef MASAŘ
Nela KONEČNÁ
Kristýna KRUTÁKOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život…
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Jubileum
Nedávno oslavily významné životní jubileum naše občanky paní Oldřiška Olšanská
a Ludmila Jakubcová. Oslavenkyně navštívil pan starosta Ing. Stodůlka a pan místostarosta Ing. Chlápek. Oběma dámám popřáli pevné zdraví a mnoho spokojenosti
do dalších let. Připojujeme se k přání všeho nejlepšího, ať vás, milé jubilantky, provází jen to dobré.

Oldřiška Olšanská

Ludmila Jakubcová

9

Řady chvalčovských občanů:
Jaroslav BOROVEC 94 let
Jaroslava CHARVÁTOVÁ 76 let
Stanislav DYMÁČEK 95 let
Tomáš KUŽEL 34 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Uzavřená manželství:
Vít KULICH
Michaela FOJTÍKOVÁ
Jaromír KRAJČA
Lenka ČEJKOVÁ

Okénko nejen do školy
Vážení spoluobčané,
prvního srpna letošního roku převzala funkci ředitelky naší Základní a mateřské školy paní magistra
Jana Kubaníková. Ředitelkou byla jmenovaná na
základě výsledků konkurzního řízení. Paní ředitelka je
občankou naší obce, mnozí z nás ji dobře znají nebo
si ji pamatují jako milou a příjemnou osobu. Jedná
se o vzdělanou dámu, pracovitou, dostatečně kvalifikovanou a odborně erudovanou k tomu, aby školu
převzala a navázala na dobrou tradici a pověst školy
založenou jejím předchůdcem. Funkci přijala s vědomím, že se jedná o velmi náročnou, odpovědnou
a pestrou práci, která vyžaduje vedle výchovných
a pedagogických dovedností i schopnosti manaMgr. Jana Kubaníková
žerské a diplomatické. Mimo školu musí zvládnout
i mateřskou školu, družinu, školní kuchyni, personální
práci a tisíc dalších věcí. Zárukou úspěšného pokračování bude podpora kvalitního
a zkušeného pedagogického sboru i všech nepedagogických zaměstnanců školy.
Přejeme paní ředitelce, ať se jí práce daří a nadšení ať jí vydrží. Budeme se těšit na
spolupráci se školou pod jejím vedením.
Ing. Antonín Stodůlka
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Co bychom měli vědět
Kam se bude volit?
•

do ZASTUPITELSTVA
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Kdy se konají volby?
• první den voleb  – pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
• druhý den voleb – sobota 3. října 2020 od 08.00 do 14.00 hodin
Kde se konají volby?
• budova kulturního domu ve Chvalčově
Kdo může hlasovat v těchto volbách?
• právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let

Z naší obce

30. výročí samostatnosti naší obce

V lednu letošního roku Kulturní a školská komise plánovala uspořádání oslav k 30.
výročí samostatnosti obce Chvalčov. Z důvodu následujících omezení v pořádání
akcí a nejistého vývoje v průběhu celého roku 2020 bylo nutné plánované oslavy
zrušit. Připomeňme si pro Chvalčov tak významnou událost malou vzpomínkou na
dobu před třiceti lety.
Obec Chvalčov měla až do roku 1976 statut samostatné obce. V roce 1976 byl
Chvalčov sloučen s městem Bystřice pod Hostýnem a stal se její místní částí. Co
to pro naše občany znamenalo? Tady národní výbor zanikl a veškerou rozhodovací
a výkonnou moc převzal Městský národní výbor v Bystřici. Byl to MěNV, který rozděloval finance a určoval, na co budou použity. Úřady fungovaly jen v Bystřici.
Chvalčov jako obec pomalu chátral, nic se tady nedělo a lidé byli právem otrávení.
S příchodem revoluce 17. listopadu 1989 nikdo pořádně nevěděl co bude. Na úřadech bylo bezvládí. Této euforické doby, kdy vlna nadšení zasáhla většinu populace,
dokázali využít lidé, kteří naši obec znovu postavili na nohy. První iniciativa ohledně
osamostatnění obce vzešla od hasičů. V roce 1989 byl již šestý rok náčelníkem
hasičů pan Zdeněk Sedlář. Měsíc po revoluci, 17.12.1989, se konala první veřejná
schůze, na které se odhlasovalo odtržení Chvalčova od Bystřice pod Hostýnem. Po
dlouholeté zkušenosti z dob komunismu se slučováním tady s odlučováním nebyly
žádné zkušenosti. Naše samostatnost se musela „vybojovat.“
Po několika setkáních občanů v tak zvaném Občanském fóru v kulturním domě
bylo rozhodnuto o vyslání vyjednavačů na MV v Praze, ale hlavně bylo nutné získat
informace, jak se má správně dle platných zákonů postupovat při dezintegraci (rozdělení obce).
11

Slavnostní složení slibu zastupitelstva 1990

Začátkem roku 1990 navštívili naši spoluobčané: Josef Janečka (pro snadnější orientaci Jim Janečka), Jaroslav Janováč a Zdeněk Sedlář Ministerstvo vnitra
v Praze, kde se jim po předem připravené schůzce podařilo získat celkový a správný
postup, jak se má dezintegrace provádět. Byla to spousta úkolů, které se musely
zvládnout velice rychle. 6. 1. 1990 bylo Městskému národnímu výboru v Bystřici pod
Hostýnem předáno prohlášení Občanského fóra ve Chvalčově. Prohlášení obsahovalo ve zkratce tyto body:

První zastupitelstvo
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1. OF uspořádalo podpisovou akci o osamostatnění Chvalčova na úrovni katastrální
i majetkové z doby před integrací. 96% občanů trvá na osamostatnění.
2. OF požaduje, aby do svobodných voleb MěNV v Bystřici pod Host. dokončil
všechny plánované akce, které jsou v místní části rozpracovány a na které byly
plánovány finanční prostředky.
3. OF požaduje, aby MěNV v Bystřici pod Host. nepodnikal žádné nové akce stavebního nebo jiného charakteru a převod nemovitostí na katastrálním území
bývalého Chvalčova před integrací.
4. OF žádá, aby mělo k dispozici budovu občanských výborů včetně základního
vybavení.
5. Spojení OF s MěNV bude probíhat prostřednictvím mluvčích, písemný styk prostřednictvím schránky OF.
Mluvčími tehdejšího OF byli Zdeněk Sedlář, Eva Zavadilová (Bubílková), Bohuslav
Zábranský, Zdeněk Bednář a Ing. Pavel Fürst.
Členové OF se scházeli v kulturním domě. Jednání trvalo od prosince 1989 až do
konce března 1990.
1. 4. 1990 se oficiálně stal Chvalčov samostatnou obcí.
Bylo nutné stáhnout veškerou rozhodovací moc z Bystřice pod Hostýnem na
nově vznikající Národní výbor ve Chvalčově. Ustanovila se rada z 11 členů, která
pracovala a řídila práci komisí. Chvalčov měl v roce 1990 přibližně 1700 obyvatel.
Pro zajištění chodu obce s takovým počtem obyvatel bylo zapotřebí minimálně 21
zastupitelů do obecního úřadu. Euforie a zájem lidí byl tehdy obrovský, takže všichni
pracovali dobrovolně, nebyli uvolněni ze zaměstnání.

Slavnostní složení slibu zastupitelstva 1990
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Z bystřického MěNV přešly na Chvalčov dvě úřednice: paní Dana Neradilová
a paní Jana Fürstová. Tyto pracovnice měly na starost veškerou písemnou agendu
obecního úřadu. Neměly k dispozici počítače, ani faxy nebo tiskárny. Pracovaly jen
s pomocí psacího stroje, kopíráků a cyklostylu.
Prvním předsedou národního výboru byl zvolen plénem pan Jaroslav Janováč. Toto
ustavující zasedání MNV ve Chvalčově se konalo 16. března 1990. Místopředsedou
byl zvolen pan Jindřich Klíma, tajemníkem pan Zdeněk Sedlář.
Zastupitelstvo obce si pro svou činnost vytyčilo priority: nová elektrifikace, kanalizace, vybudování obecního vodovodu, plynofikace a také práce na místních komunikacích.
Nově zřízený národní výbor v roce 1990 rozšířil své působení o matriční úřad. To
přineslo místním lidem velkou úlevu.
24. 11. 1990 proběhly volby, ve kterých byl z 15 zastupitelů zvolen prvním starostou naší obce Zdeněk Sedlář. Pan Sedlář byl uvolněn ze zaměstnání a nastoupil do
funkce starosty oficiálně k datu 1. 1. 1991. Zástupcem starosty byl zvolen Jaroslav
Janováč. V radě začali působit Jiřina Hurtová, Zdeňka Bortníková a Josef Procházka.
Tato událost proběhla na prvním zasedání obecního zastupitelstva 26. listopadu.
Slavnostní slib členů OZ se konal 3. prosince v KD. Od té doby bylo stanoveno přejmenování MNV Chvalčov na Obec Chvalčov a Obecní úřad Chvalčov.
(Materiál ke článku byl čerpán z dochovaných materiálů, archívu a vzpomínek
pamětníků.)
Zpracovala Jitka Dostálová

Zprávičky z Domina
Právě jsme v plném proudu letních táborů. Téměř sto dětí má možnost prožít
spoustu zajímavých her, soutěží, tvoření, různých výletů, poznat nové kamarády
a zažít dobrodružství. Jako vše krásné nám i léto rychle utíká a od začátku září
budeme mít opět otevřeno a začnou probíhat pravidelné aktivity.
KLUBÍČKO - motorická cvičení pro rodiče s dětmi. V pondělí od 9:00 hod. pro děti
od 1 roku a ve čtvrtek od 9.00 hod. pro děti od 1,5 roku.
ŠIKULKA - kroužek pro rodiče s dětmi naplněný zčásti cvičením a zčásti výtvarným
tvořením. V pondělí odpoledne od 16:00 hod. pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let.
Ve středu od 9:00 hod. pro rodiče s dětmi od 2 let a ve středu od 10:30 hod. pro
rodiče s dětmi kolem 3 let.
TVOŘÍNEK - výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let v úterý od 16:00 hod.
MINIŠKOLKA - dopolední školička pro děti od 1,5 roku. První zvykání na kamarády
v malém kolektivu. Školička bude v úterý a v pátek od 8:00 do 11:30 hod.
Prostor pro dovádění dětí a setkání maminek je v herně ve středu a čtvrtek od 15:00
do 18:00 hod.
Na začátku září budou jako každý rok dny otevřených dveří. Bližší informace
ještě nevím. Koncem prázdnin bude termín vyhlášen místním rozhlasem a vyvěšeny
letáčky.
Přeji všem krásné léto i klidný vstup do dalšího školního roku.
Elen Egerová
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Zprávy ze stacionáře

Denní stacionář pro seniory Chvalčov je znovu otevřený
Od 16. března do 22. června
jsme jako zařízení, které poskytuje službu seniorům, z preventivních důvodů a nařízení vlády přerušili činnost. V návaznosti služeb
Charity Bystřice pod Hostýnem
jsme měli možnost klienty zabezpečit. Několik klientů využilo služby osobní asistence, kdy je naše
pečovatelka pravidelně navštěvovala v domácím prostředí, a
tak mohla v nemalé míře ulehčit
neklidnou a pro naše klienty i
nebezpečnou dobu.
V současné době provoz stacionáře již funguje, i když ještě v
souladu s doporučeními a metodikami MZ a MPSV v omezeném režimu. Řídíme se pravidly
potřebnými pro chod této služby.
Zdálo by se, že jsou to nařízení
omezující, ale je to jen častější
provádění zaběhlých hygienických pravidel. Také ještě pracovníci sebe i klienty stále
chrání používáním štítů nebo roušek.
I přesto jsme nezapomněli na naše oblíbené aktivity a hned po otevření využili
ještě rozkvetlých lip a nasušili bylinky. Také jsme již začali zpracovávat zeleninu ze
zahrádky. Klienti si např. připravili slanou odpolední svačinku z cukety a slaniny :).
Tak všem hodně zdraví a zdravý rozum, abychom již tento pro nás všechny nepříjemný proces nemuseli opakovat.
Vladimíra Procházková

Peníze z Tříkrálové sbírky už pomáhají
Koledníkům Tříkrálové sbírky v regionu Bystřice pod Hostýnem se letos podařilo
vybrat 426.084 Kč. Přispěli tak k celkovému výtěžku této sbírky, který Charita Česká
republika podle daných pravidel přerozdělila k následnému čerpání pro krizové fondy
a na projekty u nás i v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Pro potřeby Charity
Bystřice pod Hostýnem se z této nemalé částky vrátilo 252 337,53 Kč.
Jak je využijeme:
- Část již pomohla při nákupu auta pro středisko Domácí zdravotní péče.
Tato služba je terénní, jejím cílem je zajistit odbornou zdravotní péči klientům
v domácím prostředí, sedm dnů v týdnu po celou dobu kalendářního roku. Jenom
za rok 2019 provedlo 5 zdravotních sester 10 941 návštěv v domácnostech u 337
klientů a ujelo 10 093 km. Nové, méně poruchové auto, tak zajistí vyšší dojezdovou dostupnost služby.
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- Do Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově jsme zakoupili křeslo k odpočinku. Odpočinek je také součástí nabízených služeb. Klientů v loňském roce bylo
celkem 33 a jejich průměrný věk byl 83 let. Proto plánujeme ještě dovybavení
židlemi s područkami, které odpovídají potřebám našich klientů.
- Částku 3 000 Kč poskytneme Matici svatohostýnské na zřízení nájezdové rampy
v Poutním domě na Hostýně, která umožní zpřístupnit tyto prostory tělesně postiženým poutníkům.
Ještě jednou děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto dobročinnou sbírku
a podpořili tím naši práci.
koordinátorka sbírky Vladimíra Procházková

Rozloučení s páťáky

Různé

I v letošním roce se s chvalčovskou základní školou rozloučili žáci páté třídy.
Poslední rok těchto žáčků se stal ojedinělým hned ze dvou důvodů: zažili alternativní
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Rozloučení s páťáky

způsob výuky v době koronavirové a jsou posledními, kteří absolvovali celých pět let
pod taktovkou Mgr. Zdeňka Hnily. Páťákům přejeme mnoho úspěchů při studiu na
dalším stupni.

Akce Chvalčov
Chvalčovský PLENÉR
Letní malování v krajině 21. až 23.8.2020
Výtvarná dílna pro úplné nemalíře/ nekreslíře, pro začínající i pokročilé. Třídenní
setkávání v okolí Chvalčova, během kterého vás výtvarná pedagožka Kamila
Kulhavá naučí, jak namalovat či nakreslit krajinu. Podrobnosti a přihlášky na kamila.
kulhava@gmail.com
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Letní kino Pod Kozincem:
Pátek 14. 8., 21:00, Koralína a svět za tajnými dveřmi (USA 2009)
Animovaný, strašidelný i vtipný film pro děti i dospělé. Jedenáctiletá Koralína se
s rodiči přestěhuje do barabizny v pustoprázdnu, ve svém pokoji ale naštěstí objeví
dveře do nového světa. Je hodně podobný tomu přede dveřmi, ale lepší – rodiče zde
mají na dceru čas, kamarád není tak otravný, sousedé jsou superzábavní... Na oko
ideální svět ale začne odkrývat svou nebezpečnou podstatu. A na návrat zpátky už
je téměř pozdě…
Pátek 21. 8., 21:00, Poslední aristokratka (ČR 2019)
Film na přání diváků. Newyorčan Frank se s rodinou vrací z USA do ČR a snaží se
vyznat v místních poměrech i v podivných figurkách osazenstva zámku, který získal
v restituci zpět. Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Eliška Balzerová, Vojtěch Kotek,
Pavel Liška a další v komedii podle knižního bestselleru Evžena Bočka.
Pátek 28. 8., 20:30, Dolittle (USA 2020)
Závěr sezóny s filmem pro děti. Doktor Dolittle (Robert Downey Jr.) se už nechce
potkávat s lidmi, má raději své zvířecí přátele. Nyní ale musí podniknout cestu pro
jediný možný lék na chorobu skomírající královny. Na cestu bere celou svou zvířecí
družinu – ustrašenou gorilu, praštěnou husu, cynického pštrosa, optimistického
ledního medvěda, až moc chytrého papouška a další. Pomohou mu zdolat nástrahy
exotického ostrova? Nebo spíše nějaké přivolají?

Zájezd seniorů
se uskuteční v úterý 15. 9. 2020 s odjezdem v 6.30 hodin ze všech zastávek autobusu v obci Chvalčov.
Navštívíme město Znojmo a okolí. Projdeme se starým městem, navštívíme
kostel sv. Michala s kaplí sv. Václava. Bude zde komentovaná prohlídka. Po obědě
se vydáme k vyhlídce na Dyji kolem rotundy sv. Kateřiny. Navštívíme prodejnu vína
Znovín. Zájezd bude v době burčáků, které určitě ochutnáme.
Pokud bude příznivé počasí, navštívíme vodní mlýn ve Slupi nebo Jevišovickou
přehradu. Vše přizpůsobíme počasí a zájmu účastníků.
Přihlásit se můžete osobně nebo tel. na OÚ – tel. 573 379 770 do 13. 9. 2020.
Návrat do Chvalčova je plánovaný do 20.00 hodin.
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Diakonie Broumov

Tradiční sbírka šatstva pro Diakonii Broumov se uskuteční v některém z podzimních měsíců. Přesný termín není určen. Sledujte plakáty a webové stránky obce
Chvalčov.

Praktiky šmejdů
•

•

•
•
•
•

•

Jeden ze způsobů, jak vydělávat peníze. Dostanete SMS z neznámého čísla
například ve znění: "Dnes nepřijdu, ležím v nemocnici". Většina z nás by hned
na číslo volala, co se stalo.
Tím, že na neznámé číslo zavoláte, přeposíláte touto formou své finance na
konto šmejdovi. Jde o princip dárcovských volání nebo zaslání SMS, které např.
posíláme na charitu, také jen namačkáme číslo fondu a automaticky je vám
stržena částka, kterou si fond (nebo v našem případě podvodník) stanovil. Stal
se ale i případ, že ten, kdo tuto SMS dostal, hned na číslo nevolal. Do půl hodiny ale dostal další SMS ve znění: "Zjistil jsem, že jsem vám omylem zaslal
zprávu, která patří někomu jinému. Nemohl byste ji, prosím, přeposlat na
toto číslo?“ Pokud budete reagovat na tuto SMS, tak dopadnete jako v prvním
případě. A to i když se šmejd podepíše nějakým jménem, které se vám zdá blízké.
(Ono to někdy vyjde).
Pokud šmejdi seniorům netelefonují, neváhají vyrazit do terénu. Oblíbeným trikem
je představit se jako zástupce stávajícího dodavatele energií, či jako kontrolor,
který se jde podívat na vyúčtování za elektřinu. Jakmile vyúčtování předložíte,
spočítají vám úsporu, které dosáhnete, pokud s nimi uzavřete novou smlouvu.
Naučte se tedy nezvané návštěvy razantně odmítat. Člověk by s podomním prodejcem mezi dveřmi neměl podepisovat nejen smlouvu samotnou, ale ani žádný
papír, který mu cizí člověk dá. I kdyby přísahal, že se jedná pouze o potvrzení, že
seniora navštívil. Zrádná je i nezávazná pozvánka do energetické aukce, ze které
se vyklube smlouva s nevýhodnými podmínkami.
Nevýhodná hypotéka
Na starší lidi mají prodejci přichystaný ještě jeden nebezpečný trik v podobě
reverzní neboli seniorské hypotéky. Ta má postaršímu majiteli nemovitosti zajistit
jednorázovou, nebo pravidelnou rentu, pokud zastaví svůj dům či byt.
Spolu se smlouvou o výplatě renty je uzavřena zástavní smlouva k nemovitosti.
Senior tedy zůstává jejím vlastníkem a je povinen hradit všechny náklady spojené
s jejím provozem a udržovat ji tak, aby se nesnižovala její hodnota.
Poskytovatelé reverzních hypoték lákají na slova, že vám vyplatí peníze a vy nic
nesplácíte. Ve skutečnosti se ale jedná o spotřebitelský úvěr. Senior sice úvěr
průběžně nesplácí, ale naskakují mu sjednané úroky. Společnost inkasuje peníze
až následně ze zajištěné nemovitosti poté, co daný člověk zemře nebo poruší
smlouvu.
Máte špatný zámek, ale my vám ho hned rádi vyměníme za lepší. Podobnou větu
stále častěji slýchají především senioři, kteří se stávají terčem podvodníků. Ti
nabízejí výměnu zámkové vložky za novou, avšak provedou ji neodborně a navíc
za několikanásobně vyšší cenu. Proti již provedené výměně se lze bránit jen stěží
– podvodníci z kategorie „šmejdů“ většinou mají v ruce seniorem podepsanou
smlouvu a neustále mění působiště. Obětí podvodu se však může stát kdokoliv.
Stačí, když vás přesvědčí, že se ve vašem vchodě krade a zloději nemají problém
vloupat se také do vašeho bytu.
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•

Takzvaní šmejdi se neštítí ničeho. Zneužívají současnou nelehkou situaci kolem
pandemie koronaviru - využívají důvěřivosti seniorů, aby jim vnutili často předražené, nevýhodné nebo nefunkční zboží a služby. Online seznamovací společnosti
zase lákají seniory, aby s jejich „pomocí“ zahnali samotu.
Nepoctiví obchodníci často nabízí seniorům „zázračné“ potravinové doplňky,
u nichž deklarují léčebné účinky proti koronaviru.

Speciální amulety
Další nešvar je prodej zboží proti koronaviru, například speciálních amuletů či
nejrůznějších přípravků. Ani zde nejsou žádné pozitivní účinky prokázány. Výjimkou
není ani nabídka dezinfekčních gelů na ruce, místo kterých dorazila citronová voda.
• Senioři také mnohdy skončí v síti podivných zprostředkovatelských e-shopů s rouškami, respirátory a dalšími ochrannými pomůckami. Jejich webové
stránky se tváří jako klasický e-shop, avšak tvrdí, že spotřebitel uzavírá smlouvu
s třetím subjektem, nejčastěji prodejcem z Číny. Když se vyskytne jakýkoliv problém, odmítají ho v rozporu se zákonem řešit.
• Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy. To může uplatnit přímo vůči
e-shopu. Zkušenosti seniorů ale říkají, že je komunikace s takovými subjekty
velmi složitá
Místo lásky průvan v peněžence
Na seznámení nezadaných v nejlepším věku lákají online placené seznamky.
Senioři si nejčastěji stěžují na automatické prodlužování členství, o kterém nebyli
dostatečně informování předem.
Nepouštějte prodejce domů
Pokud už nakupujete od podomních prodejců nebo po telefonu, existují určité signály, při kterých byste měli zbystřit. „Spotřebitele by mělo varovat už to, že podomní
prodejci nerespektují vyhlášky měst a obcí, které tento druh prodeje zakázaly (seznamy najdete i na našich webových stránkách www.asociace-sos.cz), dále naléhání,
aby rychle podepsal nebo v telefonu odsouhlasil smlouvu. Prodej je sice v některých
městech zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce vpustí domů, už se jedná
o návštěvu a smlouva je platná. Když už spotřebitel tuto chybu udělá, měl by prodejci
sdělit, ať mu tu smlouvu nechá, že si ji v klidu prostuduje a poradí se třeba s dětmi.
Když odmítne, tak nic nepodepisujte,“ radí předsedkyně sdružení, které pomáhá
podvedeným zákazníkům.
Na koho se obrátit?
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
• Osobní poradna: Mečová 5, Brno (po–pá 9–16 hod. + další poradny viz web:
www.asociace-sos.cz)
• Telefonická poradna: 542 210 778, 542 210 549 (po–pá 9–16 hod.)
• Elektronická poradna: poradna@asociace-sos.cz
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.
• E-mail: poradna@sos-msk.cz
• Telefon: 608 722 582 (po–pá 9–16 hod.)
• Facebook: @sosmsk
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Společenská rubrika
Kulturákova rubrika
1. Tento způsob léta…
Když se nás zkraje června ptala novinářka Kroměřížského deníku, nakolik podle
nás ovlivní koronavirová situace provoz letního kina, odpověděli jsme, že ne více než
déšť. Pár hezkých dní na konci jara stačilo tak akorát na to, abychom areál připravili
pro další sezónu, ale deště bylo již tehdy dost. Již během minulých (v porovnání
s letoškem) slunečných sezón jsme tušili, že nějaká propršená může klidně přijít.
A přišla.
Zahájili jsme ji stylově filmem Rozmarné léto (těsně před filmem nám kroupy a liják
vstoupily do vaření gulášů – tímto smekáme před lehkostí, s jakou se s tím kuchaři
u ohniště srovnali), následné představení (Chlap na střídačku) jsme museli zrušit
kvůli zcela podmáčené louce a hrozbě dalšího deště, z dalšího filmu nám většina
publika utekla i s dětmi po krátké bouřce uprostřed (Ježka Sonica jsme ale pro
pár statečných vytrvalců dohráli), do projekce akčních Mizerů vstoupil drobný, leč
s vytrvalostí sílící déšť těsně před začátkem a způsobil i výpadek proudu ke konci.
Podmáčený terén a nejisté počasí byly příčinou pro zrušení charitativního běhu
kolem kina a celkem skromné účasti na doprovodném programu k běhu (komediální
divadelní sprint životem nejrychlejšího muže planety Usaina Bolta v podání Lukáše
Hejlíka a Alana Novotného). Další ulicha nás donutila k přeložení dvojprogramu
Limonádový Joe / Tenkrát na západě a přeložení na další den možná vedlo k poměrně malé návštěvě. Tolik bilance ke konci července. Díky všem, kteří do kina zajdou
i přesto, že počasí v den projekce není ideální. Vážíme si toho.
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Když ale déšť náhodou nehrozil, kinu se dařilo. Ve chvíli, kdy tento text píšu, se
jednalo o dva večery z osmi. Velký zájem například vzbudil dokument V síti, na který
i přes čtvrteční termín přišlo 200 návštěvníků. Jedna z protagonistek dokumentu,
herečka Tereza Těžká, kterou jsme na projekci pozvali, pak debatovala s diváky
o svých zkušenostech déle než hodinu a půl.
Čtvrtý ročník letního kina se zatím odehrává ve znamení letošního úvodního filmu.
Srpen je ale před námi. A třeba se ještě sezóna překlopí v další dobrou. Budeme
rádi, když zajdete.
2. První rok s Chvalčovským kelímkem
Na konci června 2019 jsme rozjeli hithitovou kampaň s názvem "Chvalčovský kelímek". Do měsíce se díky 126 drobným i velmi štědrým přispěvatelům podařilo vybrat
prostředky na nákup 500 vratných kelímků a gastromyčky na jejich rychlé mytí. Na
konci července 2019 jsme pustili kelímky do oběhu. Jakou máme zatím zkušenost?
A) Za dobu užívání bychom nakoupili a vyhodili více než 2000 jednorázových
kelímků. Nemuseli jsme, vystačíme si s tím, co máme;
B) Lidé kelímky vrací i bez záloh, zatím se nám ztratilo naprosté minimum, je ale
potřeba to divákům připomínat, zvláště když se snažíme nalákat i lidi, kteří u nás
ještě nebyli;
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C) Z dalších místních pořadatelů si chvalčovský kelímek
zatím nikdo neosvojil. Kromě
zimních plesů a pár podzimních
fotbalů ostatně mnoho akcí
nebylo. Přenést užívání vratných kelímků mimo areál kina
je další věc, kterou chceme
testovat. Pokud pořádáte akci,
na které používáte jednorázové kelímky, budeme rádi, když
s námi prubnete možnosti vratné varianty. Bez vaší iniciativy
se to nyní neobejde.
3. Malování, hudba, divadlo
Letní kino je sice vlajkovou
lodí našeho spolku, jak ale pečliví čtenáři tohoto magazínu
vědí, spolek se činí i na jiných
kulturních polích. A hledá další. Od 21. do 23. 8. nabízíme všem výtvarnou dílnu
Chvalčovský plenér, ve které vám výtvarná pedagožka Kamila Kulhavá poradí, jak
na papír zachytit okolní krajinu. Skupinka lidí se společným zájmem bude tři dny
chodit kolem Chvalčova, kreslit na pařezu a bavit se o tom, jak se dílo daří. Nic více,
nic méně. Pokud se chcete připojit, ozvěte se iniciátorce Plenéru na její mail kamila.
kulhava@gmail.com. Počítáme i s naprostými začátečníky, nebojte!
V sobotu 12. 9. uspořádáme již třetí Festiválek pod Kozincem s podtitulem Hudba
zblízka. Nejenže uslyšíte kapely a interprety naživo, tedy zblízka, ale naší ambicí
je dát prostor autorským muzikantům z blízkého okolí – a posluchačům pak možnost seznámit se s pestrostí okolní scény. Letos zahrají Los Perdidos (Holešov),
Sigmund Fluid (Kroměříž), Check Da Skills (Valmez), Chorobopop (Rožnov p/R), Lee
(Olomouc), s kytarou, krabičkami a zpěvem bude programu předskakovat bystřický
Kuba Tichý.
Od listopadu plánujeme podniknout první krůčky směřující ke stálejšímu divadelnímu programu ve chvalčovském kulturáku. Vše se ale teprve klube a dá práci dotlačit
vše k realizaci. Ve spolupráci s Vlaďkou Dvořákovou, která pracovala pro zlínské
i ostravské divadlo, sestavujeme výběr nápaditých divadelních představení pro
děti a dospělé. Hrát by se mělo každý druhý měsíc v neděli odpoledne. Pokud jste
s dětmi chodili na filmové Kino po O (na jehož běhu jsme se podíleli), pak vám lze
tento plán přiblížit jako divadelní verzi téhož. Pokud se bude dařit, budeme v dalších letech vedle představení pro děti sestavovat i podobný občasný, leč pravidelný
a s pečlivostí vybraný program pro dospělé.
Pokud byste chtěli činnost našeho spolku podpořit, staňte se členy Kultury za
pade a vstupné na akce budete mít za symbolickou korunu. Členství stojí méně než
dvě piva měsíčně (tedy ono „pade“ z názvu) a výsledky vaší podpory jsou přesto
vidět. Stačí napsat na pavelkubanik@seznam.cz.
Za spolek Kulturák
Pavel Kubaník
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Viděla jsem úchyláka na každém rohu, ale už jsem otupělá
Šokující, děsivé, otřesné…reagují diváci na dokumentární film V síti, který přibližuje problematiku sexuálního zneužívání nezletilých na internetu. Promítání necenzurované verze proběhlo v Letním kině Chvalčov za účasti herečky Terezy Těžké. Při
neformálním posezení u ohně odpovídala na dotazy diváků.
V době natáčení Vám bylo 22 let,
jak se Vám podařilo dostat se do
role dvanáctileté dívky?
Intenzivní přípravou. Zkoušeli
jsme různé modelové situace a reálné rozhovory, které by mohly nastat.
A dostala jsem za úkol co nejvíce
nasát dnešní dvanáctiletý svět, který
je ale úplně jiný než můj tehdejší
svět. Já jsem se těšila, jak si znovu
přečtu Bravo girl, a ono už to vůbec
neexistuje… Bavila jsem se s dvanáctiletými holkami, sledovala jsem
youtuberky. S dvanáctiletou sestřenicí jsem si i psala, takže jsem věděla, jaké používá zkratky, smajlíky,
jak se vyjadřuje na síti. Do filmových
pokojíčků jsme si mohly přinést věci
z našeho dětství, abychom se co
nejvíce vžily do role.
A to se Vám skutečně povedlo,
strávila jste s hereckými kolegyněmi 10 dnů, ve 3 pokojíčcích…
Občas jsme byly fakt na facku,
dělaly jsme s holkama vylomeniny.
Tereza Těžká
Hádaly jsme se, kdo bude mít jaké
tričko, protože jsme měly omezený počet růžových věcí a podobně. Režisér Vít
Klusák nás dokonce musel krotit, jestli bychom laskavě nešly každá do svého pokoje. Natáčení v ateliéru bylo divoké, brzy ráno si nás vyzvedli, v hangáru nás oblékli
a namaskovali složitý make-up, aby to vypadalo, že žádný make-up nemáme. Od
jedné hodiny už jsme byly online tak do půlnoci, večer jsme ale jezdily domů. V ateliéru se spát nedalo, byla tam dost zima.
Patří vám velký obdiv, že jste ustály hrát i vést konverzaci se sexuálními predátory.
Bude to znít šíleně, ale deset dní v ateliéru bylo bezpečných. Navzájem jsme
se podporovali se štábem, začal vznikat černý humor, jinak bychom to nezvládli.
Dodnes máme skvělé přátelství.
Kolik hovorů jste absolvovala za natáčecí den?
Za den v ateliéru jich bylo 20 – 40. Vzniklo obrovské množství natočeného materiálu, ze kterého se stříhal film. Pak jsme ještě čtyři měsíce komunikovali s muži
z domova. To už bylo horší, protože za mnou nestál štáb. Také jsme museli o celém
projektu mlčet, takže bylo dost náročné konverzaci skrýt, do toho jsem normálně
pracovala, žila s rodinou.
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Jak jste se připravovaly na schůzky s predátory?
To nebylo lehké. Největší příprava? Znovu jsme si musely pročíst celou konverzaci
a vzpomenout si, co je to za člověka a co s ním vlastně řešíme, abychom se třeba
nepřeřekly, ale ti muži v tom měli většinou takový chaos, takže schůzka vypadala,
jako by to celé začínalo znova. Absolvovaly jsme kurz sebeobrany, což byla pro nás
vlastně terapie. Od rána se připravovaly skryté kamery, technicky ty schůzky byly
nejnáročnější, nic nesmělo být prozrazeno. Měly jsme kolem sebe i bodyguardy, do
bezdrátového sluchátka nám šly pokyny, kdyby ochranka poznala nebezpečí ze strany predátora, byly jsme připraveny na všechno. Měli jsme domluvené heslo požár,
kdybychom ho vyslovily v jakékoli souvislosti, byl by útočník hned na zemi. Kolikrát
jsem měla chuť to vyzkoušet!
Je neuvěřitelné, že se vám třem během natáčení ozvalo 2500 mužů, kteří vyžadovali konverzaci se sexuálním podtextem. Není možné, aby z toho ti predátoři
vyšli jenom tak, řeší se jejich potrestání?
Absolutně nejhorší případ byl muž, který si říká Sneeky. Ze sympatického mladíka se vyklubal ten největší zvrhlík. Teď se tím intenzivně zabývá policie v trestním
řízení. Zpočátku ale tvrdili, že skypové rozhovory nemůžou být stíhané, protože jsme
ve skutečnosti dospělé ženy. Ale po promítání v kinech policie uznala, že je to tak
autentické, několikrát zdůrazňujeme nízký věk. Ti predátoři žijí v přesvědčení, že
nám je dvanáct.
Chtěli byste, aby sledovaní muži měli ve filmu odhalenou tvář?
Ne, to by byl hon na čarodějnice. Bylo by to nespravedlivé. Ozvaly se nám stovky
mužů, ve filmu je jich 45. Nechtěli jsme ukázat ty, kteří tohle dělají, chtěli jsme poukázat na problém.
Jak náročné je sledovat tento dokument opakovaně, co to s Vámi dělá?
Dneska jsem film viděla po dvacáté druhé, už mi to nečiní žádný problém. Když
jsem ho viděla poprvé, udělalo se mi strašně zle. Vrátily se mi věci, které jsem už
v sobě měla uzavřené. Zjistila jsem ale, že můj mozek dokáže vytěsnit špatné věci,

Beseda s Terezou Těžkou
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zapomněla jsem, že jsem viděla dětské porno a mnoho dalších ohavností. Jsem alergická na vyzvánění Skypu, to úplně vyskočím, když ho někde slyším, mám to spojené s nepříjemnými prožitky. Teď už si všímám různých zajímavých detailů ve filmu.
Film koluje ve dvou verzích, my jsme zhlédli necenzurovanou verzi přístupnou
od 15 let. Co očekávat od varianty Za školou?
Verze 12+ je méně explicitní, více skrytá, ale není zcela ořezaná od sexu, to
ani nejde. Já se domnívám, že dnešní dvanáctiletí stejně vědí dost, a lepší se to
dozvědět z filmu než od strejdů na internetu. Chybí tu promluvy odborníků, jako jsou
právníci, sexuoložka, které děti vůbec nezajímají. Ale jsou tu dotočené vstupy nás
hereček, které každou situaci rozebíráme a řešíme, radíme, co dělat, když už v tom
někdo lítá. Upozorňujeme také na zneužití kluků, kterých se to týká úplně stejně jako
děvčat.
Jak na dětskou verzi reagují diváci?
Měli jsme dobře rozjetou kampaň, kterou překazila epidemie. Kina byla plná
školáků a děti měly inteligentní dotazy, často lepší než dospělí. Nalíčili jsme past na
predátory, v tom nám fandí.
Přemýšlela jste o tom, že by váš film měl i negativní dopad?
Trochu se bojím, aby to nedopadlo tak, že rodiče seberou dítěti mobil, přístup do
sociální sítě – protože zakázané ovoce nejvíc chutná. Nejvíce se děsím představy,
že by dítě na dětské projekci poznalo v predátorovi svého rodiče.
Jako jediná z trojice představitelek máte herecké vzdělání, umíte „kápnout na
úchyláky.“ My jsme se místy smáli jako diváci, ale pro vás tři to muselo být
strašné…
Ale my jsme se taky vnitřně smáli, jinak by se to nedalo vydržet. Třeba náš
pozdrav – Ahoj, ukaž prsa… byl reakcí na ty stále se opakující požadavky predátorů.
Online jsme s nimi řešily pořád ty samé povrchní věci dokola, to bylo ubíjející. Ale já
jako herečka mám skvělou zkušenost – mít hereckého partnera, který neví o tom, že
je herecký partner.
Změnila práce na filmu Váš pohled na muže?
Mám kolem sebe skvělé muže, v rodině, mezi přáteli… Přestože jsem se maximálně snažila, nevyhnula jsem se tomu. Cítím se být více ohrožena jako žena, jsem
citlivější na sexuální narážky, více si jich všímám a je mi z nich nedobře.
Takže se změnil i váš životní postoj?
Uvědomuji si, kolik je na světě problémů. Tohle je jenom kapka v moři. Nehroutím
se z toho, sexuální podtext je všude kolem. Je tak snadné dostat se k jakékoli pornografii… Když přede mnou začali poprvé onanovat, málem jsem se pozvracela,
když jsem dělala dvacátý třicátý hovor, bylo mi to jedno…. Jen další penis… Člověk
otupí. Ale právě náš film ukazuje, jak i malá skupinka lidí může otevřít velké téma
a něco s tím dělat. Takhle se to snažím dělat se vším. Mluvit o věcech, poukazovat
na problémy.
Jak to děláte, že vypadáte tak mladičká?
To jsou geny, pravidelně cvičím a jsem veganka. Lidi mi na sociálních sítích
dokonce nadávají, že točím film o zneužívání mladistvých a sama mám za manžela
chlápka, který žije s holkou, co vypadá na dvanáct.
Eva Mikešková
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Děti a prázdniny

Očima psycholožky

Jak tráví děti prázdniny? Je v tom nějaký rozdíl oproti
nám? Přeci jen jsme obec a ne velkoměsto, proto chodí
naše děti do přírody více než ty městské. V čem jsou
však jiné? Děti mi často píší, vyhledávají mne přes sociální sítě. Ptají se, jak trávím volno, a já se zase ptám
jich. Nejvíce jsou u počítače a hrají hry. Jsou spolu i bez
sebe. Spolu, když se společně připojují k hrám a ty hrají.
Bez sebe, že nemají fyzický kontakt. V praxi to vypadá
tak, že se třeba deset dětí domluví, ve stejnou hodinu
sednou ve svých domovech k počítačům a hrají totožnou
hru. Většinou se to týká chlapců, ale dělají to i dívky.
Fyzicky se nevidí, ale duševně a pomocí digitálních
technologií jsou spolu. Dívky se zase společně dívají na
nekonečné řady seriálů. Opět si zvolí čas, všechny se
digitálně propojí a sledují seriál. Za našich mladých let tohle nešlo a přišlo by nám to
jako z jiného světa. Sama se ptám, zda být bez kontaktu s druhým je to pravé. Místo
tváře kamaráda vidět jeho virtuální značku či obličej v rohu mobilu. Vždy odpovídám,
že nikoliv. Naše děti se tak ochuzují o sociální dar společnosti druhých.
Organizace času
Aby děti celé dny nevysedávaly u počítačů, je nutné, abychom jim my, rodiče,
příbuzní a pedagogové čas rozplánovali. Nebojte se, jen zčásti, nebudeme jim brát
veškerou svobodu. Je léto a děti by měly chodit ven. Plánujte jim výlety. Choďte
o víkendech společně, pořádejte túry, jezděte na kolech, koloběžkách, běhejte.
Skvělým způsobem rodinné zábavy je sbírání kešek. Tzv. geocaching je vynikající
způsob zábavy. Chodíte po okolí, výletech a pomocí mobilní aplikace hledáte poklady. Cvičíte i hlavu. Příkladem je třeba u nás, v dosahu zdejšího letního kina, keška
popsaná jako poklad za lavičkou, za kterou stojí mohykán. Jedná se o strom, pod
kterým najdete kešku. Poklad, plastovou krabičku, do které zapíšete, že jste zde byli.
Kešky mohou nést i suvenýry. Pohádkové kešky stvořené či vytvořené učitelkami
ze školky nesou třeba truhlu s plyšáky a děti si něco odnesou domů. Nachodíte se,
projdete lesy, zapojíte mozek, a ještě si odnesete skvělý pocit.
Choďte plavat
Děti potřebují organizaci a pokud se počasí vydaří, choďte s nimi na koupaliště.
Učte je plavat, závoďte nebo jen lenošte. Můžete plavat i v přehradě či lomu, kde vás
to nic nestojí. Děti budou na plavání celý rok vzpomínat. Učí se zlepšovat motorické
dovednosti a navazují sociální vztahy. Mobily a tablety nechávejte doma.
Škola volá
Škola je za dveřmi a dětský mozek zahálel. Je nutné naordinovat budíček. V polovině srpna si zahrajte na učitele a začněte dětem dávat úkoly. Naplánujte jim čas.
Než odejdete do práce, položte na stůl cvičení a příklady z matematiky a doplňování
z češtiny. Také angličtinu nachystejte. Dětský mozek začíná cvičit. Až se vrátíte
z práce, vše zkontrolujte a chyby projděte spolu. Teprve potom vyrazte ven či dejte
dítěti počítač či tablet. Pokud dítěti nešel nějaký předmět, třeba fyzika či dějepis,
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zaměřte se i na něj. Sedněte si venku pod strom, udělejte si pohodlí a jedno téma
předmětu si pročtěte. Potom role obraťte a požádejte potomka, aby se na chvíli stal
učitelem a dějepis či fyziku vyučoval a vy se ho ptejte. Zábavnou formou opakujte.
Může se stát, že dítě je nešikovné v tělesné výchově, choďte s ním denně běhat
nebo hrajte míčové hry. Potomek se stane zdatnějším a jistějším a přestane se tělocviku bát. Pamatujte, že opakování je opravdu matka moudrosti.
PhDr. Klára Janečková

Na slovíčko s...

Na slovíčko o „Švajgrovce“

V minulém čísle zpravodaje jsme si připomněli výročí narození i úmrtí malíře
Hanuše Schwaigera. Psali jsme o chatě Švajgrovce, ve které trávil čas, a která
dodnes nosí jeho jméno. Shodou okolností jsem měla možnost chatu uprostřed
hostýnských lesů navštívit. Je pravda, že ačkoliv jsem od dětství o Švajgrovce dobře
věděla a často chodila okolo, nikdy jsem nebyla uvnitř chaty. A podobně to má jistě
nejeden z nás. Švajgrovka je opravdu kouzelné místo, o tom se přesvědčí každý,
kdo vstoupí dovnitř. Původní vybavení chaty nám dá okamžitě pocítit, že jsme vstoupili do dob minulých, kdy se tady scházel Schwaiger s Masarykem a Táborským
a v lůně přírody usrkávali čaj, či cokoliv jiného, a debatovali nad filozofickými otázkami. Toto všechno je ve stěnách chaty stále přítomno. A všude okolo všeprostupující
klid. Není divu, že také ze správců chaty manželů Kučerových z Chvalčova vyzařuje
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klid a pohoda. Navštívila jsem manžele Kučerovy, aby nám odhalili, co se v útrobách
dřevěné chaty nachází a vůbec co obnáší práce takových správců.
„Majitelem Švajgrovky je firma Tourtrend. Před pěti lety hledali nového správce,
protože bývalý správce právě končil. Hledali nejlépe manžele v důchodu, s autem,
kteří jsou „při ruce“. Tak to padlo na nás. Zpočátku jsme nechtěli, že opravujeme
barák, doma jsme měli babičku, času bylo málo. Ale pak jsme si to rozmysleli prostě
proto, že na Švajgrovce je táák krásně.
Já mám na starost vše, co se týče ubytování. Chodí mi emailem objednávky
hostů, to zařizuje Tourtrend. Když hosté přijedou, ubytuju je, poskytnu potřebné informace, domluvíme provozní věci, dám tipy na výlety po okolí. Když odjedou, musí se
uklidit. Někdy, hlavně v létě, se střídají turnusy tak rychle, že bych sama nestíhala
vše připravit. Chodí mi pomáhat kamarádka. A manžel funguje jako instalatér, opravář, údržbář, elektrikář. (Smích). Stará se o revize, vířivku, saunu, bazén, sekání
trávy, připravuje dřevo. Běžně se tady topí plynem, ale v chatě jsou k dispozici kachlová kamna a hosté si mohou dřevo odkoupit. Dvakrát do roka umývám okna a před
Vánocemi nás čeká úklid zgruntu. Baví nás to. I po těch pěti letech. Majitel párkrát do
roka přijede a probereme, co se bude dělat dál. Například, že nad vířivkou bude nová
střecha. Jinak jsou majitelé velice vstřícní, nedělají žádné „přepadovky,“ a nechávají
nám volnou ruku. My se zase snažíme zbytečně nevolat, problémy jsme se naučili
řešit sami. Samozřejmě máme možnost na opravy, kde je to potřeba, volat odborníky.
Třeba kominíka, nebo plynaře. Ale spoustu věcí řeší manžel stejně sám, protože,
když se něco semele, není čas čekat, až bude mít řemeslník volno. Musí se jednat
hned. Například nejde elektrika, to se stává, musíme rychle zjistit důvod a situaci
řešit. V celém areálu se nesmí kouřit, ani používat svíčky. A stejně jsme se neubránili
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požáru starých kachlových kamen. Nevíme, jak požár vznikl, naštěstí zůstalo jen
u kamen. Následovala rekonstrukce a pořídila se kamna nová. Vlastně byla výhoda,
že to bylo v době karantény, protože to s sebou neslo spoustu práce okolo. Jinak je
chata během sezóny trvale obsazena. Přes zimu pak většinu přes víkendy.“
„Znamená to, že musíte být neustále k dispozici? Můžete jet třeba na dovolenou?“
„Vyloženě někam daleko na dovolenou ne. Ale my už po nějakých dovolených
ani netoužíme. Když máme chuť, zajedeme si třeba do Velkých Karlovic, na jeden
den, abychom byli na příjmu a byli schopni se do hodiny dostavit. Ale to nám nevadí.
A kdybychom chtěli přece jenom vycestovat, výjimečně by nás mohly zastoupit naše
děti.“
„Má chata Švajgrovka vůbec nějaká negativa?“
„Dostupnost. Jednoznačně. Přes zimu je sem cesta dost ošemetná. Vždy všechny
varuju, aby si vzali řetězy a vyzkoušeli je ještě před cestou. Stalo se, že jeden host si
řetězy půjčil do kamaráda, nevyzkoušel je. Řetězy se pak se v půlce kopce přetrhaly,
zůstal nám viset v kopci. Taky se to muselo vyřešit. My máme auto přizpůsobené
tomuto terénu, bez něj by to nešlo, a i tak jsme v zimě, když byl sníh, vozili prádlo do
prádelny na bobech, protože prostě vyjet nešlo. Ale daleko horší než sníh je bláto.
Kdo zná cestu na Švajgrovku, ví, o čem mluvím. Cesta je jak řeka z řídkého bahna.
To pak mívají lidi auta zaparkovaná u nás na zahradě. Na dostupnost lidi běžně
nadávají, jinak nevím o ničem, co by hodnotili jako negativní. Hosté přijíždí různí.
Většinou se dá s každým vyjít a domluvit se. Ale párkrát za rok přijede parta, která je
problémová. Pořád něco chce, něco jí vadí. Ale to už tak bývá, to chce hlavně klid.
Díky této práci pořád poznáváme nové lidi. Je to fajn.“
„ A nebojíte se na chatě v noci? Přespáváte tam vlastně někdy?“
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„Ano, občas, když se sejde více práce a nevyplatí se jezdit domů. Samozřejmě
v době, kdy tam nejsou žádní hosté. No a bojím se, já ano, zvláště když jsem tam
sama. Jednou jsem v obývacím pokoji zaslechla kroky, přestože široko daleko nebyla
ani noha. Asi praskalo staré dřevo, které pracuje, a to jsem se vylekala. A taky mi
dávají zabrat plši. To jsou taková malá roztomilá zvířátka,ale mně teda moc roztomilá
nepřijdou. Čtyři měsíce v roce jsou vzhůru a to lašují po baráku. Já se plcha bojím.
Jednou jsem přišla na záchod a on na mě „čuměl“ ze záchodové mísy. Spadl tam
a nemohl ven. Tak jsme ho vytáhli. Mohl tam být uvězněn tak dva dny, ale přežil to.
Některým hostům tito návštěvníci vadí, jiným ne. To je různé. Občas sem zalítne
netopýr a okolí občas rozryjí divoká prasata. “
„Zajímalo by mě, jestli hosté, co na Švajgrovku jezdí, mají tušení o historii této
chaty a jestli ví, kdo to byl Hanuš Schwaiger?“
„Ale ano, většina ano. Mají to nastudovaný. Ti mladší tolik ne, ale většina opravdu
ví.“
„Jak byste několika větami představili Švajgrovku někomu, kdo tuto chatu vůbec
nezná?“
„Je to stará, krásná hájenka zrekonstruovaná k ubytování, umístěna v krásném
prostředí hostýnských vrchů. Je odsud vidět kopule baziliky. Dýchá tu atmosféra
minulosti, klidu a tajemna.“
„Je možné hájenku navštívit jen tak a prohlídnout si ji?“
„Ano, určitě, po domluvě to není problém.“
Děkuji manželům Kučerovým za jejich ochotu a čas. Přeji příliv vstřícných hostů
a odliv plchů.
Jitka Dostálová
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Zápisky z kronik
Rok 1972

Polesí Chvalčov obhospodařovalo
v roce 72 celkovou rozlohu polesí 1.704,04
ha. Veškerou činnost zajišťovalo 11 lesáků s jedním autem VSK na odvoz dříví,
1 traktorem a třemi páry koní. Celková
roční těžba dřeva byla 6.550m³ dřeva.
V roce 72 bylo polesí Chvalčov sloučeno
s polesím Loukov.
Dne 24. března 1972 se konala
v kulturním domě ustavující schůze sloučených JZD Chvalčov, Loukov, Osíčko.
Ustavující členská schůze schválila nový
název svého družstva v tomto znění: JZD
Záhoří se sídlem v Loukově. Dosavadní
JZD Chvalčov bude vedeno v tomto družstvu jako farma Chvalčov, vedoucí Petr
Štěpáník. Přidružená výroba bude i nadále
pracovat ve dvou objektech, a to v bývalé
pálenici a v prostorách JZD, kde je rovněž
umístěna katrová pila na pořez kulatiny. Vedoucí přidružené výroby zůstává
Oldřich Toman. JZD obhospodařovalo 273
ha půdy, chovalo celkem 235 ks skotu,
z toho 63 krav.
Oldřich Toman (foto z mládí)
O historické památky naší obce a
o jejich zachování se starají státní orgány. Krajské středisko státní památkové péče
a ochrany přírody v Brně, odbor evidence a dokumentace vyrozumělo MNV ve
Chvalčově o zápisu kulturních památek podle §7 zákona č.22/1958 Sb. o kulturních
památkách, že na základě rozhodnutí školské a kulturní komise ONV v Kroměříži
byla do státního seznamu nemovitých kulturních památek v jihomoravském kraji
zapsána:
Křížová cesta Jurkovičova – Kühlerova v obci Chvalčov na vrcholu hory Hostýn,
jejíž uživatel je Farní úřad církve římskokatolické.
Zřícenina hradu Obřany na vrcholu poblíž Hostýna, jejímž uživatelem je Čs. stát
– Státní lesy, n.p. Brno, lesní závod Rajnochovice.
Socha Krista – Božské srdce, umístěna na Hostýně nad schodištěm, správce
Farní úřad církve římskokatolické.
Kaple blahoslaveného Jana Sarkandra umístěna u kostela a Vodní kaple u vodního pramene. Správce Farní úřad církve římskokatolické.
Rok 1972 je šedesátým výročím korunovace sochy Panny Marie a Jezulátka.
V roce 1913 napsal a knižně vydal v Praze František B. Vídenský knihu o historii
Hostýna a osudu památného chrámu. K přípravě na korunovaci, zhotovení korunek
a samotné korunovaci píše: „ Pořízeno nádherné schodiště. Do průčelí chrámového
dána umělecká Madona Svatohostýnská od Fürstra, obraz darovali kněží. Je 26m²
veliký a v každém metru čítá se na 10.000 kamínků. Obraz má věnovací nápis:
„Kněží své královně.“  Poněvadž pak s korunovací vatikánskou by byly bývaly potíže,
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i fond už dávno byl italskou vládou zabrán, a mimo to by se vyjednávání tuze dlouho
vleklo, přišlo se na myšlenku jinou. Náš lid, jak známo, v obětavosti pro Sv. Hostýn je
proslavený. A proto pronesena byla prosba, aby kdo může,  dal zlaté šperky a cenné
klenoty ku zhotovení korunky Marii Panně a Ježíškovi. A hle, davy se neobyčejně
četné scházely, za tři léta bylo tolik náušnic, prstenů, řetízků a podobných skvostů
pohromadě, že se mohlo pomýšleti na pořízení korunek. Korunky byly zhotoveny
ze zlata, pokryty perlami a drahokamy. Práce zlatnické obstarali Josef Hofman
a František Fröhlich, rytecké Rosner a emailové František Novotný, broušení kamenů Petr Šlechta, vesměs čeští živnostníci. Korunky stály 12.000 korun. Korunovaci
provedl J. E. kardinál Bauer dne 15. srpna 1912 za velké účasti význačných církevních a světských zástupců a několika tisíc občanů.
Rok 1973
Již od prvních dnů roku 73 se MNV zabýval otázkou mládeže. Jelikož se požární
sbor již delší dobu potýkal s nedostatkem mladých členů, zabývala se komise veřejného pořádku touto nezdravou situací a ve spolupráci předsedů MNV, JZD a PO se
podařilo získat 6 mladých družstevníků z dřevovýroby.
V měsíci únoru rada MNV spolu s výborem SSM uspořádala „Hovory s mladými“
za velké účasti mladých. V soutěži obcí kroměřížského okresu o nejlepší výzdobu obce k 55. výročí VŘSR a 50.výročí vzniku SSSR získala naše obec 1. místo
a odměnu 1.500 Kčs. Náš MNV získal v kategorii velkých obcí 2. místo a odměnu
15.000 Kčs za dobrou práci orgánů a komisí.
K výročí osvobození naší obce a celé republiky byl OV Svazarmu pořádán branný
orientační noční závod  „Partyzánskou stezkou“ za účasti 1.400 závodníků a předních činitelů OV KSČ, ONV a ústředních činovníků  ÚV Svazarmu.

Chvalčovští „občané“ z Říky.
Zleva Vlastimil Kadlec, Oldřich Škařupa, Ivan Krajcar, Stanislav Krejčí, Josef Krajcar.
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ZDŠ měla v roce 73/74 celkem 111 žáků, z toho 56 dívek a 55 chlapců.  Mateřskou
školu navštěvovalo 51 dětí. Lesnické odborné učiliště mělo 19 učňů.
V dětské vesničce SOS byl 20.12.1973 osídlen první domek. K maminkám dětí
jsou přijímány tety, které se starají o domácnost jako pomocnice. Děti jsou ve výchově do 15 let a pak jdou do učebních poměrů a do normálního života.
V září 73 byl jmenován do funkce kronikáře obce Chvalčov Josef Šico, který si je
vědom nesnadného úkolu doplnění bílých míst v kronice, poněvadž tato není vedena
od roku 1964.

Chvalčovští sportovci

Krátké ohlédnutí za koronavirovou fotbalovou sezónou FO TJ Chvalčov
Dovolte mi krátce zhodnotit fotbalovou sezónu 2019/2020, lépe řečeno její podzimní část, protože do jarní části už jsme z důvodu vládních opatření proti COVID 19
nevyběhli a sezóna byla ukončena po podzimní části včetně platných výsledků po
polovině odehraných utkání.
Už tradičně jsme do uplynulého soutěžního ročníku přihlásili všechny kategorie –
mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky, starší žáky, dorost a muže. Zároveň
máme 2 další kategorie mimo soutěže – fotbalovou školičku a STAR boys Chvalčov
(staří páni).
V mládežnických kategoriích jsme předváděli velice dobré výkony a pohybovali
se v horní polovině tabulky. Naše „A“ mužstvo se po příchodu nového trenéra Marka
Skály konsolidovalo, pravidelně trénovalo a zaznamenalo v podzimní části patrný
výkonnostní vzestup. Na podzimní část kluci navázali tvrdou a poctivou zimní přípravou, kdy intenzivně pracovali na fyzické kondici a fotbalové dovednosti zlepšovali na
nově položeném koberci na hřišti za školou. Nový povrch umožnil všem kategoriím
kvalitní fotbalovou přípravu po celé zimní období.
Bohužel do jarní části už jsme nevyběhli. Okresní fotbalový svaz z rozhodnutí
vlády ČR zrušil na přelomu března a dubna zbytek fotbalové sezóny ve všech nižších soutěžích. A tak veškerá zimní příprava přišla tak trochu vniveč a 2 měsíce bez
fotbalu se projevily na fyzické a mentální kondici nás všech.
Nicméně od konce dubna už jsme opět mohli trénovat, a tak jsme květen a červen
využili pro intenzivní přípravu na novou sezónu včetně opětovného nabírání fyzické
kondice a fotbalového umu. V trénincích pokračujeme v omezené míře i o prázdninách a v srpnu jako už tradičně pořádáme fotbalové soustředění pro naše mládežnické kategorie přípravek a žáků. V těchto kategoriích máme dnes cca 50 hráčů
a cílem je kvalitně se připravit na nadcházející sezónu 2020/2021.
Každým rokem se snažíme využívat nabízené dotační tituly pro podporu naší
mládežnické základny. V letošním roce jsme úspěšně dosáhli na dotaci Zlínského
kraje z programu – Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel. Projekt “Podpora
mládežnického fotbalu na Chvalčově“ je spolufinancován Zlínským krajem.
A co se děje přímo na hřišti? Prázdninové měsíce využíváme pro údržbu a obnovu
našeho zázemí – malujeme vnitřní prostory a stavíme nové střídačky. Ty staré už
nesplňovaly svazová kritéria, zub času na nich značně zapracoval, a tak jsme se
rozhodli svépomocí brigádně postavit zcela nové.
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A na závěr, kromě tradičního poděkování trenérům a všem, kteří se kolem chvalčovského fotbalu pohybují a pomáhají jakoukoliv formou, sponzorům a obci Chvalčov
za jejich finanční podporu, mi dovolte veliké poděkování našemu dlouholetému
správci areálu panu Jiřímu Odvršovi, který se společně se svou rodinou po dlouhá
léta staral o trávník, údržbu vnitřních i vnějších prostor a zázemí našich fotbalistů.
Jirko, mnohokrát Ti děkujeme za tvůj přístup, nasazení a ochotu po celé ty roky
a přejeme pevné zdraví.
Bez správce to bohužel nejde, a tak jsme rádi, že se nám podařilo rychle sehnat
náhradu – pana Pavla Ernsta. Pavle, ať se daří.
To je z chvalčovského fotbalu vše a těšíme se společně na konec srpna, kdy zahájíme novou sezónu 2020/2021. Budeme věřit, že ji odehrajeme celou.
Milan Perútka
prezident FO TJ Chvalčov

Chvalčovští zahrádkáři
„I po špatné sklizni je třeba sít." Seneca
Příčinou, že letošní rok je plný zvratů a ne příliš příznivých událostí, je virová pandemie. Nejen zahrádkáři přišli o všechny jarní a pozdější akce jako soutěže „Mladý
zahrádkář“, „Floristické soutěže“, výstavy. Doufáme, že léto a podzim budou lepší.
Zahrada v září se připravuje k zimnímu odpočinku. Okrasné stromy a keře vystřídaly všechny odstíny barev, které se k naší radosti tu a tam vykoupaly v odlivu
slunečních paprsků.
Podzimní barevnou krásu listí definitivně ukončí větrné dny a mráz. Na zemi brzy
převládne hnědá. Nedávné léto prozrazuje pak už jen množství zralých drobných
plodů a plodenství nejrůznějších tvarů a barev.
Jubilanti v červenci: př. F. Matyáš, v srpnu I. Dvorníková a JUDr. V. Miler.
Zdraví, štěstí, lásku, přátele, úspěch, peníze, pohodu, radost, přejeme vám toho
nepočítaně, zkrátka toho nejlepšího víc než dost.
Krásné narozeniny přejí Chvalčovští zahrádkáři moc!
Co se dělo na Chalupě zahrádkářů - CHZ
Červen - v červnu jsme pracovali na přístřešku nad sklepem. Proběhlo tradiční
setkání u Petangue s opékáním špekáčků, následně pak brigáda - pletí, úklid,
Červenec – 5. 7. - Tradiční výstava chovatelů a zahrádkářů. Děkujeme všem, kteří
přispěli svými nápady a realizací k zdárnému průběhu výstavy se zvoláním VIVAT.
Lýkovec v naší domovině
Krásný lýkovec patří k oblíbeným okrasným dřevinám, je však také nebezpečný.
Podmaní si nás svým jemným půvabem, najdeme v něm zálibu i potěšení, protože
svou něhou lahodí našemu oku. Proto je také vhodné vysadit jej poblíž domu, kde
budeme zároveň cítit jeho příjemnou vůni.
Pěstujeme lýkovec na zahrádce. Lýkovec se uplatní v městské i venkovské
zahradě. Některé druhy pěstujeme jako okrasné keře, jiné třeba jako skalničky. Patří
mezi prudce jedovaté rostliny, v kůře i plodech lýkovce jsou totiž obsaženy jedovaté
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alkaloidy, které poškozují tkáň a mohou mít i halucinogenní účinek. Neměli bychom
ho pěstovat, pokud máme malé děti.
Proč vysazovat kosatce koncem léta nebo ještě později
Od konce července do konce září se můžeme věnovat dělení a sázení kosatců
(Iris). Měli bychom však vědět, kdy kosatec kvetl. Nejvhodnější letní doba pro výsadbu jednotlivých druhů kosatců nastává asi čtyři měsíce po jejich odkvětu. Všechny
kosatce můžeme vysazovat na jaře, jakmile rostliny začnou rašit, zpravidla koncem
března nebo začátkem dubna. Praxe se však liší a to z dané příčiny. Největší nabídka
kosatců bývá na trhu až v létě. Proto se kosatce obvykle vysazují koncem léta.
V chladných lokalitách však upřednostníme jarní sázení sibiřských a japonských
kosatců. Jarní i letní doba přesazování souvisí buď s ukončením (na jaře), nebo
s přestávkou v růstu, která u kosatců bývá po odkvětu. Kosatce začínají tvořit nové
kořeny a narůstat koncem léta.
Kosatčíky vysazujeme raději až v listopadu, aby rašily později a abychom tak
předešli jejich poškození jarními mrazíky. Cibulkové kosatce jsou často napadány
bakteriózami, preventivní ošetření je nezbytné.
Malá, ale chutná pološvestka Simona
Simona patří mezi rané pološvestky. Odrůda vyniká velkou plodností. Kvůli velikosti plodů je dobré násadu redukovat řezem koruny. Velmi kvalitní plody řadí Simonu
k nejchutnějším odrůdám. Odolnost proti pozdním jarním mrazům je na průměrné
úrovni. Neklade žádné speciální požadavky na podmínky stanoviště. Je zapsána
do Státní odrůdové knihy České republiky. Také jsou mezi nimi pološvestky Simona,
Samera, švestka Paní Háje a slíva Malenovická, všechny z českého šlechtění.

Práce na Chalupě
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Srpen a zahrádkář
V okrasných záhonech začíná řezat květy na sušení, aby je mohl později využít
na suché aranžmá. Nezapomíná ani na skalku a pečlivě ji ošetřuje.
Také letničky vyžadují zahrádkářovu pozornost. Pravidelně odstraňuje odkvetlé
květy a nezapomíná ani na přihnojování. Teď má také ten pravý čas na očkování
růží a šeříku.
V srpnu máte na zahrádce dvě možnosti. Buď se pustíte do pěstování zeleniny,
která vyroste ještě do podzimu, nebo zvolíte variantu zeleného hnojení. Obě varianty
jsou rozumné a užitečné.
Září a zahrádkář
Loučení s létem aneb září plné květů, barev i úrody semen. Čekají nás teplé a
příjemné dny, začátkem měsíce ještě kvete velké množství květin. Koncem měsíce
se však mohou objevit první mrazíky.
Kvetoucí trvalky a letničky vystřídá úroda plodů a zeleniny v zahradách. V přírodě
nyní zvířata naleznou nejvíce plodů pro obživu a přípravu na dlouhé zimní období.
Sklizeň vlastního osiva
V září je také čas sklizně semen řady druhů okrasných rostlin. Semena sbíráme
ze zdravých a silných jedinců. Množení semeny využíváme u druhů, které se vegetativně množí jen pomalu nebo obtížně a samozřejmě také u letniček. Počítáme přitom
s faktem, že potomstvo odrůd není jednotné a mnohdy se nepodobá původní rostlině.
Proto především u původních botanických druhů cibulovin, skalniček, trvalek i dřevin
dáme přednost generativnímu množení.
Zralá semena po sběru očistíme od zbytků plodů a natě, necháme je oschnout
a uchováme v temnu a chladu. Sáčky se semeny popíšeme, abychom je při výsevu nezaměnili.
Odstřihujeme odkvetlé květy trvalek mimo těch, z nichž potřebujeme semena,
a těch, které ještě i po odkvětu dlouho do zimy zdobí záhony.
Přesazování trvalek uvnitř zahrady je možné již 14 dní po jejich odkvětu a to
s cílem zmladit a rozdělit starší trsy. Pokud je půda bohatá na humus, vydrží trvalky
bez přesazování na jednom místě podle druhu 5–10 let, některé i podstatně déle.
Také sázíme většinu cibulovin, musí totiž do příchodu zimy dobře zakořenit.
Důležitá je hloubka sázení. Můžeme se řídit starou poučkou, že cibule sázíme
do hloubky dvou a půl nebo trojnásobku výšky cibule. Záleží i na vzdálenosti mezi
cibulemi, například u tulipánů by neměla být menší než trojnásobek průměru cibule.
Na zahrádce sázíme cibule většinou do hnízd. Nejlepšího výsledku dosáhneme,
když vysadíme deset a více kusů od jednoho druhu. Cibule se nesmí pokácet, jinak
špatně raší, doporučuje Zahrádkář.
Oblíbené odrůdy česneku
Český česnek má díky jedinečné kombinaci silic, ale i stálému šlechtění nespornou kulinářskou kvalitu. Jednou z nejpěstovanějších odrůd v České republice je
Dukát. Odrůda se vyznačuje spolehlivou sklizní prakticky ve všech pěstebních oblastech při zachování výborných chuťových vlastností včetně vysokého obsahu silic. Již
od 20. června se sklízí oblíbená odrůda ozimého paličáku Unikat.
Kolik nohou má housenka?
Housenky mají tři páry nohou na přední části těla a většinou čtyři páry panožek na
jeho konci. Tím se odlišují od housenic, což jsou larvální stadia blanokřídlého hmyzu
(např. pilatek), které mají 3 až 5 párů nohou i na zadní části těla.
Asi nejznámější jsou housenky bělásků. Dospělci (motýli) běláska zelného kladou
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žlutá vajíčka ve skupinkách na spodní straně listů a jeho housenky jsou po celou
dobu na povrchu rostlin, a to nejprve pospolu a až později se rozlézají.
Bělásek řepový však klade vajíčka jednotlivě a jeho matně zelené housenky se
později zažírají dovnitř hlávek. Proto jsou mnohem hůře hubitelné a z toho důvodu
stále častěji se vyskytující.
Výstavy a příbuzné akce
8.- 9. 8.
Floria Léto 2020 výstaviště Kroměříž
15. - 16. 8.
Letní výstava Šlapanice u Brna
20. - 23. 8.
LETNÍ FLORA Olomouc
22. 8.
zájezd OOI osobními auty Krnov-Chomýž, Jeseník pořádá ČZS
Vsetín
18. nebo 25. 9. CH. Z. „Burčákové pozdní odpoledne“ s posezením
3. 10.
výstava ZO ČZS Loukov
3. - 4. 10.
výstava ZO ČZS Míškovice
3. - 5. 10. 9-17h CH. Z. „Výstava podzim 2020“ sadba brambor - objednávky
Je dobré si ověřit u vystavovatele informace o konání akce.
Pranostiky
Léto a srpen otavy kosí a mandele vozí.
Srpen zpočátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Vavřinec - první podzimec.
Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
Svatý Prokop kořen dokop.
Září – máj podzimu.
Slunce jasné v den svaté Zuzany kyselost z hroznů vyhání.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Přejeme vám pohodu na zahradě a zároveň pohodovou druhou polovinu léta.
Výbor zahrádkářů Chvalčov

Dotazníkové šetření
Obec Chvalčov připravuje Program rozvoje obce na období 2021 – 2025, do
kterého hodlá zapracovat rozvojové záměry na příští období. Program se zpracovává na dobu pěti let. Měl by nasměrovat činnost obce v oblasti investic, kultury,
služeb, územního plánování a podobně. Připravili jme pro Vás dotazník, na základě
kterého zjistíme, jaké pořadí důležitosti u Vás většinově zaujímají jednotlivé aktivity. Program slouží k upřesnění požadavků občanů v oblastech, kam si přejí napřít
obecní investice, je důležitým vodítkem pro plánování. Je také důležitou podmínkou
pro dotační žádosti u řady poskytovatelů. (Na projekty, které nejsou v programu, se
dotace neposkytují).  
Prosíme občany, aby vyplněné dotazníky odevzdali na obecní úřad osobně,
poštou, e-mailem či jinak do 31.srpna 2020.
  Dotazník je rovněž ke stažení na obecních www stránkách v kapitole aktuality.   
O výsledcích šetření budeme veřejnost informovat.
Děkujeme za pochopení.
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Sekačka Lucie – na sekačce Buffalo

Den na Chalupě zahrádkářů
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Slovo na konec:
„Hluboké vody zřídka bouří, a tiše žijí lidé moudří.“
Alexander Sergejevič Puškin
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