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Milí čtenáři,
před nedávnem moje dcera s partou spolužáků našli před školou na chodníku svazek klíčů. Bylo to již v podvečer, škola zavřená, stejně jako městský úřad. I dali hlavy
dohromady a usoudili, že nesprávnější pro tuto chvíli bude odnést klíče na městskou
policii. Odebrali se tedy od ZŠ Bratrství v Bystřici na sídlišti do zámku, kde má policie
sídlo. Zazvonili a otevřela jim pracovnice městské policie. Nečekali žádné ovace, ani
pochvalu, ale co následovalo, je přinejmenším překvapilo.
Paní si od dětí vyžádala občanské průkazy, které neměly. To se ukázalo být jako
neřešitelný problém. Bez průkazu totožnosti nelze sepsat záznam. Pravdou je, že
děcka běžně nenosí občanky, když jdou tzv. ven před barák nebo na hřiště. Na druhou
stranu, kdyby průkazy poctivě nosily na každém kroku, to by teprve policie měla práce
s věčnými ztrátami. Děcka byla odkázána na městský úřad, kam mají klíče na druhý
den donést. Policie by beztak nalezené klíče předala městskému úřadu, tak ať si je tam
zanesou sami. Dcera se zeptala, co má tedy v tuto chvíli s klíči dělat a zda je má vzít
domů. Na to pracovnice odpověděla, že je jí to jedno.
Nezájem o klíče by se ještě dal pochopit, ale co dobrý úmysl mladých lidí? Často se
setkáváme s názorem, že s mladou generací to jde z kopce. Tak nevím. Samozřejmě,
policisté jsou taky jenom lidi a paní třeba zrovna neměla náladu, pominu i známé
otřepané pořekadlo, o policii, která pomáhá a chrání, přece jen trocha normální lidské
vstřícnosti by neškodila. Když člověk chce, vždy se dá situace nějak řešit. Je to o lidech.
Zvláštní zkušenost pro děti, kteří mají dnes všechno na háku. Puberťáci se s neúspěchem a se svazkem klíčů vraceli domů. Spekulovali, co teď. Někteří navrhovali, ať klíče
zahodí, že se na to můžou vykašlat. Jiní říkali, že příště se na to vykašlou rovnou.
A popravdě se jim ani nelze divit. Pokud policie nemůže nebo nechce nalezené klíče
přijmout, bylo by vhodné dětem poradit, jak si v takové situaci počít. Prostě projevit
zájem, ochotu. Už proto, že podle paragrafu (§ 254 Trestního zákona – zatajení věci)
je ponechání nalezené věci trestný čin a v případě jeho prokázání hrozí peněžitý trest
nebo trest odnětí svobody až na jeden rok.
Dcera neměla žádný důkaz, že klíče chtěla odevzdat. Přišla domů s klíči, otrávená,
naštvaná, zklamaná. Roky výchovy a vštěpování poctivosti by mohlo přijít vniveč kvůli
jedinému zážitku. Posadila jsem dceru ke stolu a snažila se zachránit, co se dá. „Víš,“
říkám jí „vy jste se zachovali správně. A to je důležité. A taky je důležité, aby vás jedna
špatná zkušenost neodradila. Na nezájem narazíš ještě mockrát, ale to tě prostě nesmí
odradit. I kdybys tisíckrát byla v podobné situaci, vždy udělej, co je správné. Co udělají
ostatní, je jejich věc, a za jejich reakci nemáš žádnou zodpovědnost. Za svoji ano.“
Pozorovala mé kázání pod drobnohledem svých modrých očí a v její mladé hlavě to
šrotovalo. „Hm,“ řekla po chvíli a odešla do pokoje. Na stole zůstaly ležet klíče, a já se
v duchu modlila, aby třeba jejich majitele v kýženou dobu nevykradli. To by teprve bylo
tóčo, pro nás samozřejmě, ne pro úřednici, které to bylo jedno.
Další osud nalezených klíčů nebudu rozepisovat, protože o ně tady nejde. Znovu
se mi na této příhodě promítlo, jak obrovský vliv my dospělí na naše děti máme. Jak
jedna věta může ovlivnit jejich myšlení, pokřivit vnímání a odradit od dobrých úmyslů na
mnoho let, někdy na celý život. Každá reakce nás dospělých je důležitá. Jsme vzorem,
tím spíše když pracujeme pro veřejnost.
Hezké jaro a jen pozitivní zkušenosti přeje
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 2. 2019
RO projednala a rozhodla:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

a schvaluje Smlouvu č. OT-14330051499/001 o zřízení věcného břemene pro
E-ON Distribuce a.s., k uložení technického zařízení distribuční soustavy ke
stavbě Chvalčov, Javornická – ven. + kab.NN-kufa-zemní kabelové vedení NN +
kabelový pilíř SS100 na části obecního pozemku parc.č. 465/3 v k.ú. Chvalčova
Lhota za cenu 1 000,- Kč (cena bez DPH).
a schvaluje Smlouvu č. OT-014330050437/001 o zřízení věcného břemene pro
E-ON Distribuce a.s., k uložení technického zařízení distribuční soustavy ke stavbě Chvalčov, Javornická -kab. NN, obnova na části obecních pozemků parc. č.
449/1, 452, 463/3, 464, 465/2, 465/3, 476/2, 476/3, 635/1 v k.ú. Chvalčova Lhota
za cenu 3 740,- Kč (cena vč. DPH).
a schvaluje stavební záměr na vybudování přípojky NN pro zamýšlený projekt Cyklopoint a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.
1030046866/002 na zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. k uložení
technického zařízení distribuční soustavy ke stavbě Chvalčov, Obec, Přípojka NN
na části obecních pozemků parc.č. 931/1, 930/4, 930/2 v k.ú. Chvlačov.
a schvaluje vypracování projektu - Chvalčov- vrt HVCH 2 – posilový zdroj vody
pro obec a rozhodla podat žádost o dotaci na tento projekt u MŽP z Národního
programu životního prostředí - výzva č.2/2018, kde míra podpory je 60%.
a schvaluje obnovu dřevěného pamětního kříže v lokalitě Německé v blízkosti
zatopeného lomu.
a doporučuje ZO schválit Matici svatohostýnské příslib spolufinancování projektu
Otevřené brány. Projekt se týká podpory provádění exkurzí s proškolenými průvodci v sakrálních prostorách na Sv. Hostýně.
a schvaluje dokončení opravy památníku O. Bardinové.
a schvaluje vykácení 3 ks stromů, jejichž průměr kmene ve výšce 130 cm je
menší než 28 cm, které se nachází v prostoru mezi cvičebními prvky v lesní tělocvičně.
a schvaluje zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt pana Františka Stellu.
a schvaluje provedení opravy dolní části místní komunikace v ulici Kroužky
(cca. 40 m) a překopu v ulici U Vesničky metodou Silkot od firmy NVB Line s.r.o.
z Kvasic za cenu dle nabídky č. CN 18-14152 ze dne 16.11.2018.
RO ukládá:

•
•

starostovi obce jednat s Lesy ČR, a.s. o odkupu pozemku parc. č. 1153 v k.ú.
Chvalčov o výměře 2 353 m² do majetku obce. Jedná se o část účelové komunikaci spojující Chvalčov s Loukovem.
ukládá místostarostovi obce provést aktualizaci tržního řádu obce.
RO bere na vědomí:

•

pozvánku na krajské shromáždění SMS, které se koná 22.2.2019 od 13:00 hod.
v Baťově institutu ve Zlíně.
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•
•
•
•
•
•
•

informaci o konání XVII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční
v Ostravě ve dnech 23. a 24.5.2019, kde proběhne volba nové Rady Svazu měst
a obcí na další čtyřleté období.
dotazník od Slezské univerzity Opava na zmapování brownfieldů v obci Chvalčov.
předložený inventurní seznam rozpracovaných projektů.
podnět zaslaný občanem Chvalčova na odbor životního prostředí v BpH v souvislosti s rozborem jeho studniční vody. OŽP v BpH vyvolá místní šetření za účasti
obce a zástupce Správy silnic ZK.
zprávu Krajského ředitelství policie ZK o bezpečnostní situaci v obvodním oddělení policie ČR v BpH.
výzvu k podání žádosti na MV o zaslání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro JSDH
v souvislosti s dotačním titulem na CAS – cisternovou automobilovou stříkačku.
informaci starosty obce o nabídce firmy Bluenet international, která nabízí instalaci regulátorů napětí v rozvodných skříních pro veřejné osvětlení, které by měly
zajistit snížení nákladů na veřejné osvětlení.

•

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 19. 2. 2019
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 14.12. 2018 do 19. 2. 2019.
a schvaluje zařazení do plánu investic na letošní rok u těchto stavebních akcí:
Přístřešek pro hasiče u budovy obecního úřadu Chvalčov, Chvalčov-vrt HVCH
2 – posilový zdroj vody pro obec, Chvalčov - Rekonstrukce sportovního povrchu
školního hřiště a Chvalčov - Rekonstrukce školní budovy ZŠ. V případě neúspěchu dotačních žádostí budou nepodpořené projekty realizovány částečně nebo
vůbec, dle možností rozpočtu.
a schvaluje podání dotačních žádostí a dofinancování projektů z vlastních zdrojů,
na které obec žádá dotace v roce 2019:
poskytovatel dotace MMR, na projekt „Chvalčov - Rekonstrukce školní budovy
ZŠ“ (výměna střešní krytiny, rekonstrukce školní kuchyně, jímání dešťové vody)
a schvaluje dofinancování ve výši cca 1,95 mil. Kč.
Chvalčov- vrt HVCH 2 – posilový zdroj vody pro obec. Dofinancování cca
218 000,00 Kč.
Chvalčov – Cisternová automobilní stříkačka. Dofinancování 4 032 790,00 Kč.
nákladní čtyřkolka pro JSDH Chvalčov. Dofinancování cca 81 000,00 Kč.
poskytovatel dotace MMR na projekt „Chvalčov – Výměna sportovního povrchu školního hřiště“ a schvaluje předpokládané dofinancování ve výši cca
370 000,00 Kč.
a schvaluje příslib spolufinancování projektu „Otevřené brány“ na roky
2019 - 2021 s ročním příspěvkem 15 000,00 Kč.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 v projednaném znění.

•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 3/2018 ze zasedání ZO Chvalčov dne 14.12. 2018.
zprávu o přípravě oslav 650 let od založení obce.
zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků obce Chvalčov za rok 2018.

•
•
•
•

•

•
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 20. 2. 2019
RO projednala a rozhodla:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

a schvaluje novou Smlouvu na poskytování technické podpory geografického
informačního systému MISYS – Chvalčov s ročním poplatkem 3 200 Kč/ rok (cena
bez DPH). Smluvně bude zajištěna průběžná údržba a převod práv k užívání
aktuálních verzí programu a odborná pomoc.
a schvaluje nový provozní řád kulturního domu a ceník krátkodobého pronájmu
KD. Provozní řád reflektuje na nové podmínky zrekonstruovaného KD.
a schvaluje žádost cyklistického oddílu Miko Cycles Přerov, z.s. o povolení vjezdu
cyklistů na lesní cesty, které jsou na pozemcích v majetku obce Chvalčov, kde
povede dne 25.5.2019 cyklistický závod MAMUT-TOUR 2019.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy P-elektro s.r.o. na pořízení kamerového
systému do odpadového centra Chvalčov. Cena za celý kamerový systém vč.
záznamového zařízení je 24 925,87 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje podepsání smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku
parc.č.645/7 v k.ú. Chvalčova Lhota-vodovodní přípojka pro RD č.p. 609.
a schvaluje sponzorský dar ve výši 10 000 Kč pro Sociální služby Uherské
Hradiště. Dar bude poskytnut dvěma klientkám z Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově. Klientky se zúčastní Světových letních
speciálních olympijských her.
a schvaluje finanční dar ve výši 1 500 Kč pro Klub přátel turistiky a sportu Přerov,
z.s. na pořádání tradičního pochodu 36 000 VALAŠSKÝCH KROKŮ.
a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační
přípojky na obecním pozemku parc.č. 372/1, v k.ú. Chvalčova Lhota v souvislosti
s novostavbou na parc.č. 334/2 a parc.č.st. 114/2 v k.ú. Chvalčova Lhota a zároveň RO schvaluje souhlas s napojením vodovodní přípojky na vodovodní řád ve
vlastnictví obce v souvislosti s touto novostavbou.
a schvaluje napojení vodovodní a kanalizační přípojky na vodovodní a kanalizační
řád ve vlastnictví obce pro novostavbu RD na parc.č.53/3 a 58/1 v k.ú. Chvalčov.
a schvaluje pronájem klubovny v KD pro chvalčovské včelaře na den 21.2.2019.
a schvaluje cenovou nabídku na letecké snímkování obce Chvalčov od firmy CBS
Nakladatelství s.r.o. za cenu 5 990 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje žádost o snížení ceny za pětidenní pronájem klubovny KD za účelem
pořádání letního příměstského tábora pro děti.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy P-elektro s.r.o. na pořízení 100 ks RFID
klíčenek do KD pro Domino a obecní knihovnu (60 ks a 40 ks) 1 ks / 38,69 Kč
(cena bez DPH) pro snadnější obsluhu vstupních dveří a pořízení 2 ks nových
modelů videotelefonu VM 43 za cenu 1 ks/1 759,38 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje zveřejnění záměru na dlouhodobý pronájem části obecního pozemku
parc.č. 287/10 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 2 m², za účelem využití jako
studna pro 10 rekreačních objektů v ulici Paseky.
a schvaluje uzavření smlouvy na dlouhodobý pronájem obecního pozemku parc.
č. 275 v k.ú. Chvalčov o výměře 6 816 m² za cenu 1 000 Kč/ ha s panem Josefem
Dolákem na dobu 10 let.
a schvaluje Dodatek č.1 k rámcové smlouvě č.j. 02/2011/OCH s firmou P-elektro
s.r.o. o dodávce revizí elektro na objektech patřící obecnímu úřadu Chvalčov.
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•

•
•
•

•

a schvaluje zveřejnění záměru směny části zaploceného obecního pozemku parc.
č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov o výměře cca 5 m² za část soukromého pozemku parc.
č. 7/4 v k.ú. Chvalčov o výměře cca. 6 m². Náklady spojené s vyměřením pozemků a zápisem vkladu do KN platí obě strany stejným dílem.
schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s TJ Chvalčov – umístění reklamy na sloupu veřejného osvětlení naproti zastávky u Říky, rozměr reklamy 1 000 x 800 mm.
a schvaluje předloženou účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Chvalčov za rok 2018.
a schvaluje bezplatné pronajímání kulturního domu Okrašlovacímu a zábavnímu spolku, z.s. za účelem pořádání kulturních akcí, za předpokladu, že obec
Chvalčov bude označena jako spolupořadatel každé akce a zároveň na každou
akci bude sepsána Smlouva o spolupořadatelství.
a schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace firmě Studio 97 A, s.r.o.
na rekonstrukci domu č.p. 13 - vytvoření 4 bytových jednotek pro sociální bydlení.
RO bere na vědomí:

•
•
•
•
•
•
•

sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí dotace
v Programu RP 12-19 – Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje.
souhlasné stanovisko Lesů ČR a.s. s obnovou dřevěného kříže v Německém
u zatopeného lomu.
oznámení od odboru územního plánování a stavebního úřadu v B.p.H. o zahájení
řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o umístění vrtané studny na
parc.č. 213/2 v k.ú. Chvalčov.
nabídku od ESO SMO (Efektivní správa Svazu měst a obcí) na bezplatné vzdělávání úředníků a ostatních zaměstnanců měst a obcí.
informaci od ŘSZK o postupu prací a dopravních omezeních na stavbě silnice
II/437: Chvalčov – křižovatka s MK Rajnochovice.
cenovou nabídku od firmy Bluenet International SE na dodávku a montáž regulátorů napětí pro veřejné osvětlení. Firma garantuje úsporu cca. 33 % ve spotřebě
elektrické energie na veřejném osvětlení.
informaci od místostarosty obce o zaslané opakované žádosti na Okresní soud ve
Vyškově o prohlášení pana Václava Flakse za mrtvého.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 8. 3. 2019
RO projednala a rozhodla:

•
•
•

a schvaluje podepsání Smlouvy č. D/0047/2019/KH o poskytnutí kombinované
dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 98 tis. Kč z programu RP 12–19 – dotace
obcím pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.
a schvaluje cenovou nabídku č. CN1900315 od firmy NVB LINE s.r.o. na vysprávku komunikací technologií SILKOT za cenu 33 050,50 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. smlouvy 1030047177/01 ke stavbě „Chvalčov, Pecháčková, Kab skříň NN“, jde
o umístění distribuční soustavy-zemní kabelové vedení NN na parc. č. 1167/1
v k. ú. Chvalčov.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

a schvaluje úhradu faktury od firmy Studio 97 A s.r.o. v celkové výši 267 760,00
Kč (cena bez DPH) za projektovou dokumentaci na akci: “Rekonstrukce budovy
ZŠ ve Chvalčově – Hospodářská část“.
a schvaluje zaslání žádosti na Úřad práce ČR o příspěvek na vytvoření jedné
pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání.
a schvaluje rozšíření předmětu podnikání pro obec o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a o specifikaci oborů činností náležejících do živnosti volné.
a schvaluje cenu 9 Kč (cena bez DPH) za 1 cm frézovaného pařezu na obecních
pozemcích. Frézování pařezů provedou Technické služby BpH, s.r.o.
a schvaluje nákup 4 m³ smrkového řeziva na běžnou údržbu obecního majetku
a provedení terénních úprav v areálu Pod Kozincem.
a schvaluje vydání souhlasného stanoviska s přechodnou úpravou provozu,
uzavírkou na zastavěném území obce v souvislosti s pokračující opravou krajské
komunikace II/437 v úseku Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice.
a schvaluje úpravu areálu Lesní tělocvična. Jedná o osazení jednoho cvičebního
a jednoho dětského prvku gumovými obrubníky a provedení zemních úprav okolí
Lesní tělocvičny.
a schvaluje pořízení celkem 7 ks kovových regálů s laminátovou výplní od firmy
Biedrax s.r.o. za celkovou cenu 17 502 Kč (cena vč. DPH) pro skladové účely ve
sklepních prostorách obecního úřadu.
a schvaluje opravu kuchyňské linky v bytovém domě č. p. 798 v bytě č. 2 v ceně
do 4 500 Kč (cena vč. DPH)
RO bere na vědomí:

•
•

•
•

cenovou nabídku č. CN1900264 od firmy NVB LINE s.r.o. na prořezání a zalití
pracovních spár a trhlin na místních komunikacích za cenu 49 500,- Kč (cena bez
DPH).
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace na financování programu
reprodukce majetku pro obec Chvalčov na akci: 014D241008051 Chvalčov –
Cisternová automobilová stříkačka ve výši 2 500 000,- Kč (č. j.: MV-134414-9/
OPF-2018).
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chvalčov za rok 2018.
žádost dobrovolné organizace Sázíme stromy, z. ú. na pomoc s vyhledáním vhodné lokality pro výsadbu stromů.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 20. 3. 2019
RO projednala a rozhodla:

•
•
•

a schvaluje nominování na člena Rady Svazu měst a obcí pana Mgr. Ing. Jiřího
Růžičku z okresu Vsetín, kraj Zlínský a vyjadřuje souhlas s nominováním Města
Kroměříž na člena Rady Svazu měst a obcí.
a neschvaluje poskytnutí sponzorského daru kynologické komisi při OMS
Kroměříž pro nákup odměn pro psy, kteří se budou účastnit zkoušek loveckých
psů na našem okrese.
a schvaluje udělení plné moci paní Sylvii Kuželové, bydlištěm Pod Hostýnem
823, Chvalčov k zastupování Obce Chvalčov v komisi pro zajišťování průběhu
8

•
•
•
•
•
•
•
•

hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Chvalčova Lhota.
a schvaluje opravu kuchyňské linky v bytě č. 6, v bytovém domě č. p. 722 za
cenu do 4 500 Kč (cena vč. DPH). Opravu provede firma pana Kovaříka, půjde
o výměnu kuchyňské pracovní desky a olištování.
a podání prostřednictvím KVB advokátní kanceláře s.r.o. návrh na vydání platebního rozkazu v souvislosti s pohledávkou ZŠ a MŠ Chvalčov u Energie PRO s.r.o.
za přeplatek na zálohách na dodávku el. energie v celkové částce 33 531 Kč.
a schvaluje zajištění bezpečného zakrytí studny na Výletišti Pod Kozincem, na
studniční šachtě chybí betonový poklop.
a schvaluje umístění 4 ks informačních tabulek s nápisem “Letní kino“ na sloupy
veřejného osvětlení.
a schvaluje přidělení volného bytu č.6 v bytovém domě č.p. 722 panu Štefanu
Hodáňovi od 1. 4. 2019.
a schvaluje oslovit pana Jaromíra Šallé o nacenění zpracování filmového dokumentu o obci Chvalčov.
a schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Klub STONOŠKA,
z.s. – asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže v ČR.
a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavební akce
“Rekonstrukce budovy ZŠ ve Chvalčově - hospodářská část“ – jedná se o výměnu střešní krytiny nad tělocvičnou, vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu,
rekonstrukci kuchyně ZŠ a výměnu střešní krytiny u bytového domu č. p. 722.
Dodavatel výběrového řízení bude Josef Koplík z Kroměříže.
RO ukládá:

•

•

starostovi obce, aby společně s okolními obcemi, které firma Energie PRO, s.r.o.
opakovaně vyzývá k úhradám dlužných částek, prostřednictvím právní zástupkyně advokátky JUDr. Příkazské, zformulovaly společnou odpověď, kde budou
popsány další právní kroky vůči firmě Energie PRO, s.r.o.
starostovi obce podepsat souhlasného stanovisko s přechodnou úpravou provozu v rámci uzavírky pozemní komunikace v souvislosti s opravou Silnice II/437
Chvalčov – křižovatka s MK Rajnochovice.
RO bere na vědomí:

•
•
•
•
•

pozvánku na VI. LIBERTA CUP, který se uskuteční 15. 6. 2019 se srazem účastníků na Chalupě zahrádkářů v ul. Na Kamenci.
pozvánku na 4. ročník Bystřického filmového jara, které se uskuteční 12. - 14. 4.
2019 v Kině Sušil BpH.
stížnosti chatařů z chatové oblasti Pod Dubinou na umístění kontejnerů pro komunální odpad na autobusové točně na Říce.
nabídku Povodí Moravy, s. p. na vytipování vhodných míst podél toku Bystřičky
pro výsadbu 20 -25 stromů.
nabídku na zapojení obce a občanů Chvalčova do mezinárodní akce zavedené
Světovým fondem na ochranu přírody nazvané Hodina Země dne 30.3.2019
(V ČR od 20:30 do 21:30).
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Slovo starosty

Dřevěný kříž na Německém

V horní části Chvalčova, při odbočce z krajské komunikace do údolí Bystřičky,
vpravo mezi silnicí a cestou ke starému lomu, kterému se říká Německý, stával ještě
v padesátých letech minulého století dřevěný kříž. Byl zchátralý a nebyla vůle ho
zachovat. Když spadl, ještě mnoho let ležel ve vegetaci u cesty.
Pověsti, proč byl kříž postaven, zůstaly. Sice se trochu různí, ale mají společný
základ. Označoval místo mimo vesnici, kde byly pochovávány oběti epidemií, občané
i vojáci armád, které ve válečných dobách kraj sužovaly.
Prameny uvádějí, že za války prusko-rakouské, v roce 1866, zavlekla pruská vojska na naše území choleru, na kterou zemřeli nejen vojáci invazních jednotek, které
ležely v Bystřici pod Hostýnem a okolí, ale i naši občané, kteří se nemocí nakazili.
O zemřelých vojácích se nedochovala žádná evidence, avšak v matrice zemřelých
římskokatolické farnosti Bystřice pod Hostýnem, kam Chvalčov patří, je uvedeno, že
v tom roce 1866 během září a října na tuto nemoc zemřelo 9 obyvatel a je nanejvýš
pravděpodobné, že byli pochováni na tomto místě.
V letošním roce, kdy si připomínáme 650 let Chvalčova, hodlá obec tento kříž
obnovit.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Kristýna Charlotte PETŘÍKOVÁ
Nikol ŠIMURDOVÁ
Jáchym VÁLEK
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život…

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jan GAŽDA
Irena HUDCOVÁ
Stanislav PÁVEK
Jiří ŠPENDLÍK
Josef ŠÍP
Milan MARTÍNEK

76let
78 let
80 let
69 let
66 let
70 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Jarní vítání občánků v naší obřadní síni:
V sobotu 30. března 2019 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 34. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavilo 6 rodin se svými nejmenšími.
Místostarosta obce Ing. Jan Chlápek přivítal nejmladší chvalčovské občánky Kristýnku Charlotte PETŘÍKOVOU, Nikolku ŠIMURDOVOU, Bastiena TRONÍČKA,
Jáchymka VÁLKA, Izabelku CHMURČIAKOVOU a Kryštůfka NEDBALA.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěl
dětský  pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný
hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.

Kristýnka Charlotte Petříková

Nikolka Šimurdová

Bastien Troníček

Izabela Chmurčiaková

Kryštof Nedbal

Jáchym Válek
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Jubileum
Nedávno oslavili významné životní jubileum naši občané pan Stanislav Dymáček
a paní Jiřina Skýpalová. Oslavence navštívil pan starosta Ing. Stodůlka s panem
místostarostou Ing. Chlápkem a popřáli jim pevné zdraví a mnoho spokojenosti do
dalších let. Připojujeme se k přání všeho nejlepšího, ať vás, milí jubilanti, provází jen
to dobré.

Stanislav Dymáček

Jiřina Skýpalová

Vzpomínáme
V nedávno uplynulé době opustily
naše řady chvalčovské občanky, paní
Marie Bílá a paní Irena Hudcová.
Paní Marie Bílá byla členkou zastupitelstva obce od roku 2002 do roku
2006, dlouhá léta pak pracovala jako
dobrovolnice ve Sboru pro občanské záležitosti. Paní Irena Hudcová
byla členkou zastupitelstva obce od
roku 1994 do roku 2002, dobrovolnicí
ve Sboru pro občanské záležitosti a
členkou volebních komisí. Obě dámy
Marie Bílá
Irena Hudcová
byly pro svou spolehlivost ve veřejné
činnosti oblíbeny mezi občany. Rádi bychom jménem obce a jménem
přátel poděkovali paní Bílé a paní Hudcové za léta věnovaná
práci pro obec a vyjádřili upřímnou soustrast jejich rodinám.

Milan Martínek

„Byl skromný ve svém životě, trpělivý ve svých bolestech,
velký ve své dobrotě a lásce.“
V neděli 7. dubna 2019 nás nepřipravené zastihla zpráva
o úmrtí chvalčovského občana pana Milana Martínka. Bylo
to příliš náhlé a neočekávané. Pro nás, jeho spolupracovníky a přátele, se na okamžik zastavil svět. Milan Martínek byl
od roku 2006 dosud, necelých třináct let, platným a oblíbe12

ným členem zastupitelstva a rady obce Chvalčova. Měl přirozenou autoritu a zdravý
rozum. Nikdy nenadělal mnoho řečí, ale na jeho slovo jste mohli vzít jed. Byl štědrý
a spravedlivý ke všem bez rozdílu. Jeho moudrost a nadhled budou už vždycky
chybět. Nadevše miloval svou rodinu, děti, vnuky. Druhou jeho láskou byla myslivost a zvláště kynologie. Rád se věnoval kuchařskému umění. To vše nyní zůstává
vzpomínkou.
Chtěl bych mu jménem obce, jménem přátel i jménem svým poděkovat za léta
věnovaná obětavé práci pro obec i občany a vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině.
Měli jsme ho moc rádi.
Ing. A. Stodůlka

650 let
obce Chvalčov
Náš zpravodaj
Napsat v kostce o našem obecním zpravodaji je pro mne složité už proto, že
jsem ho do roku 2009 spoluvytvářela. Od roku 1954 do roku 1976 vycházel nepravidelně informačního leták Chvalčov oznamuje. Následovala čtrnáctiletá pomlka.
To jsme byli součástí města Bystřice pod Hostýnem. Pak přišla sametová revoluce.
Naši hasiči vedení panem Zdeňkem Sedlářem iniciovali vznik občanského fóra (OF)
a spolu s dalšími nadšenci sepsali program OF, v němž hlavním bodem bylo odtržení
Chvalčova od Bystřice p. H. S odstupem času si říkám, kde se najednou vzalo tolik
síly, energie, odvahy a organizačních schopností v hektické době, kdy ještě nebylo
nic jisté a naprostá většina obyvatel Chvalčova chtěla pomáhat, ale anonymně. Jen
hrstka lidí byla ochotna riskovat, veřejně vystupovat a věřit, že revoluce dobře dopadne. Byla to krásná doba.
Nosnou organizační složkou byli hasiči, kteří mají odvahu v povaze. Nastal totiž
pořádný frmol, abychom neprošvihli možnost být už v roce 1990 samostatnou obcí.
O tom se ještě podrobněji rozepíšeme v příštích zpravodajích. V té době se znovuzrodil zpravodaj z nutnosti. Jeho důležitost si uvědomoval pan Janováč, paní
Skýpalová a já, když pár dobrovolníků (včetně nás) roznášelo po příchodu ze
zaměstnání, po schůzích a po nocích pozvánky, důležité zprávy a organizační
pokyny do každé domácnosti, byli jsme téměř denně pošťáky. Věděli jsme, že tak to
dlouho nevydržíme.
Snažím si představit tu dobu. Jde to těžko. Technicky jsme kulhali za vyspělým
světem na obě nohy. Pracovali jsme bez mobilů, počítačů, bez možnosti e-mailovat,
neexistovaly kopírky a dokonce nebyl ani obecní úřad. Měli jsme jen telefony, psací
stroje, kola a minimálně aut. Všude dojížděl systém vedený KSČ, který se jen pomalu vzdával a vyčkával, jestli se doba ještě nezvrtne. Díky nadšencům z OF jsme se
dovídali, co se děje a co je třeba dělat. Chtěli jsme naše spoluobčany co nejrychleji
informovat, a tak vznikly první letáky „Chvalčov oznamuje“ podobné těm z padesátých let minulého století. Tiskly se v různých místech, kde byl cyklostyl. Později se
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Starý zpravodaj z roku 1994

objevily první kopírky, letáky se musely rychle napsat, sehnal se ochotný dobrovolník,
ten je zavezl třeba do Kroměříže nebo jinam, kde se tisklo a muselo se telefonovat
z domova nebo ze zaměstnání a pro hotové zpravodaje se jelo i v noci. Hodně pomáhali manželé Brázdovi a pan Janováč. Paní Skýpalová byla velmi zručná písařka na
stroji a spolehlivý člověk. Hlídala termíny, suplovala neexistující OÚ, improvizovala
a zajišťovala distribuci. Já jsem se starala o obsah letáků.
1. dubna 1990 jsme si trochu vydechli. Byli jsme samostatnou obcí. Začal fungovat prozatímní MNV (dnes obecní úřad) a oficiálně vydávat obecní zpravodaj
„Chvalčov oznamuje“. Občané na výtisky čekali a četli je. Jiné informace téměř
nebyly. Zaměstnanci obce byli zavaleni prací a nechápali, že je pro ně důležité
o ní informovat občany. Jen velmi neochotně poskytovali příspěvky a mnozí členové
zastupitelstva se nechtěli pod příspěvky podepsat. Jen těžko jsme si zvykali, že pod
svůj příspěvek se máme podepsat. Strach mít svůj názor byl skoro v každém zakořeněn. Pan Janováč, pan Zdeněk Sedlář a redakční rada šla příkladem a přiznám se,
že jsem se pod úvodníky také ráda nepodepisovala.
Díky manželům Skýpalovým jsou ročníky zpravodajů svázané a zachovaly se pro
potomky jako výpověď o dění v obci v té době. Několik prvních let se totiž nepsala
kronika obce, a tak jsme se s paní J. Skýpalovou snažily zapsat co nejvíc událostí
v obci. Tehdy se toho dělo hodně. Vznikal nový Chvalčov a chtěly jsme v rámci svých
možností přispět k tomu, aby se nám v naší milované obci dobře žilo. Chtěly jsme,
aby občané znali nejen přítomnost, ale i minulost obce, aby podporovali snahy představitelů obce, aby se rádi scházeli, aby dbali o vzhled obce a měli náš Chvalčov
rádi. Hlavně aby věděli, odkud a kam kráčíme. Deset let si zpravodaj získával respekt
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Současný zpravodaj rok 2018

a několikrát jsme ho chtěly přestat psát, měly jsme dojem, že se vnucujeme. Psaly
jsme ho bez nároků na odměnu, doslova jen z lásky k obci. Tomu málokdo dnes uvěří
už proto, že se měří všechno přes peníze. Jedinou odměnou byla spokojenost čtenářů. Po deseti letech nás tehdejší starosta obce Zdeněk Sedlář pochválil a uznal, že je
zpravodaj pro obec užitečný. Mohli jsme do textu vložit i několik fotografií, dovolit si
křídový papír na přebal a svobodněji rozšířit obsah o další rubriky. Oblibu si získaly
perokresby na titulní straně, které zvedly úroveň zpravodaje a zdobí ho dodnes.
Jejich autorem je výtvarník pan Karel Bubílek.
Doba se překotně měnila nástupem elektroniky. Informace se staly snadno
dostupné. Lidé přestávali číst. Ale zpravodaj nás stále doprovázel a dostal i elektronickou podobu na stránkách obce. Chvalčov se stal moderní prosperující obcí.
V roce 2002 se stal novým starostou obce pan Ing. Antonín Stodůlka. V roce 2009 se
vyměnila i redakce zpravodaje. Dvacetiletý doslova boj o něco, co nepřinášelo hmotný zisk, starou redakci vyčerpal a v pravý čas se do obce přistěhovala paní Mgr. Jitka
Dostálová, nová šéfredaktorka. Ta dostala větší prostor a vytvořila zpravodaj, kterým
se obec může chlubit. Skvělé úvodníky byly oceněny v celostátní soutěži v kategorii
„Nejlepší úvodník roku.“ Pro mne je radostí, že se zpravodaj dostal do rukou člověka
k tomu nanejvýš povolanému.
Přála bych si, aby nám zpravodaj ještě dlouho obohacoval život, aby se redakce
nenechala odradit případnými těžkostmi a aby se stal psaným průvodcem života
obce a naším kamarádem, který nezklame a je zadarmo.
Mgr. Eva Bubílková
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Sbor dobrovolných hasičů ve Chvalčově

Ohlédnutí do minulosti
V době kolonizace se na malých prostranstvích koncentrovalo velké množství
budov, převážně dřevěných, krytých doškem nebo šindelem. Většina domů neměla
komíny, kouř volně unikal stropním otvorem, a tak nebezpečí požáru hrozilo od
zalétnutých jisker. Později byly stavěny komíny dřevěné, zevnitř vymazané hlínou.
K povinnostem rychtářů a starších obce patřilo tyto komíny a ohniště pravidelně
prohlížet a nařizovat případné opravy nebo vydat zákaz v nich topit. U koho vznikl
oheň, měl křikem ihned upozornit své okolí. Kdo by tak neučinil, měl být potrestán
na hrdle. Hašení řídili představení měst a obcí. Přísné tresty byly zejména pro ty,
kteří sami zapálili. Byl pro ně stanoven trest smrti upálením. Tento trest platil ještě
za vlády Marie Terezie, která prvá vydala v roce 1751 zvláštní řád k hašení ohně
„Ohňový patent“. Její syn, císař Josef II. vydává již souborný požární řád, ve kterém
jsou stanoveny povinnosti obyvatelstva při vzniku ohně.
Až do XVI. století bylo užíváno při hašení ohně trhacích háků, sekyr, žebříků, palic
na otloukání střech, nádob k ulévání, sudů, džberů, jakož i dřevěných nebo kovových
ručních stříkaček. K tomu přibyla v XVI. století vozová stříkačka. S pokrokem hasičství pokračovalo i zdokonalování hasičského nářadí.
Úsilí hasičů se neprojevuje pouze při hašení požárů, ale tyto dobrovolníky, mezi
nimiž nechybí ani ženy a děti, můžeme spatřit i při jiných akcích. Významnou měrou
pomáhají při povodních, vichřicích, ekologických haváriích, díky jejich zásahu bylo
zachráněno nemálo životů na našich cestách.
V naší obci byl dobrovolný hasičský sbor založen v roce 1896. Počátky vzniku sboru nejsou jednoduché. Z darů občanů, tehdy ještě Chvalčovy Lhoty, je

Z archívu historických fotografií chvalčovských hasičů
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zakoupena technika a vybavení sboru.
Hned v roce 1897 přihlašuje se sbor
ke spolupráci do Župy vizovické, kde
však nejsou schváleny stanovy, a tak
nachází uplatnění v Župě holešovské.
Zde nachází plnou podporu ve svých
začátcích.
V období 1. světové války, kdy většina mužů byla povolána do zbraně, bylo
ve Chvalčově Lhotě utvořeno družstvo žen, které pomáhalo chránit majetky občanů,
stříkačka byla ruční, práce s ní namáhavá a hašení málo účinné. Po návratu mužů
z války byla činnost hasičstva obnovena. V 50. letech bylo vycvičeno druhé družstvo
žen, které bylo velmi úspěšné. V roce 1951 vyhrálo okrskovou soutěž při cvičném
hašení požáru v Dědině. V této době už bylo připraveno sloučení obcí Chvalčova
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a Chvalčovy Lhoty včetně požárních sborů. Při provádění oprav na tehdejším MNV
byla vybudována i hasičská zbrojnice a v ní klubovna pro hasiče. Dále bylo ustanoveno a vycvičeno zásahové družstvo mužů a žáků a v pořadí již třetí družstvo žen, které
bylo na takové úrovni, že reprezentovalo obec v požárních soutěžích nejen v rámci
okrsku, ale i okresu. Družstvo žen se zúčastnilo skutečného požárního zásahu v roce
1956, kdy hořel stoh slámy u JZD Chvalčov.
Nejstarší členové sboru: Oldřich Janek, Alois Stella, Bedřich Štěpán, Vlastimil
Chaloupka, František Válek, Antonín Kotas, Anna Ulčarová.
Vyznamenaní členové sboru:
Odznakem Sv. Floriána: Jiřina Blažková, Zdeněk Sedlář, Jaroslav Zábranský,
Ladislav Mikulík, Vlastimil Chaloupka, Oldřich Janek, Alois Stella.
Medailí za příkladnou práci:
Ilona Kotasová, Jaromíra Krajcarová, František Sedlář, Bohumil Zábranský,
Bohuslav Zábranský, Josef Janečka.
Dochovaný seznam starostů sboru: František Navrátil, Richard Šmukař, František
Bubílek, František Šrom, Vojtěch Olejník, Josef Wágner, Jan Findeis, Oldřich Janek,
Oldřich Lacina, Zdeněk Sedlář.
Do chvalčovské hasičské a obecní historie a do Guinessovy knihy rekordů jsou od
8. května znovu po 9 letech zapsáni hasiči SDH Chvalčov. Rekord se týkal dálkové
dopravy a předávky ze stroje do stroje. Celková délka původního rekordu z roku
2001 je 47,16 km a v roce 2010 byl překonán o 16,3 km, tedy o celkové délce 63,46.
V sobotu 6. srpna 2011 od 15 hodin proběhl nácvik dálkové dopravy vody
Chvalčov – Svatý Hostýn. Po nasání vody z čerpacího stanoviště po výstřik u rozhledny celé zavodnění požárního vedení v délce 1998 m trvalo 39 minut.
Současnost
V současné době fungují v obci Chvalčov dvě organizace, které působí na poli
požární ochrany.

Hasičský sbor – počátek 90. let minulého století
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Nácvik dálkové dopravy 2011

Vystpoupení malých hasičů

Hasičská pouť

Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Chvalčov (SDH), což je občanské sdružení, organizační složka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Toto sdružení v naší obci pořádá kulturní akce, například hasičské plesy, hodové zábavy, pomáhá jako pořadatelská služba při různých akcích, které se pořádají v okolí naší obce: závody horských kol, Hostýnská osma, Hostýnský Yetty.
Mimořádně úspěšnou akcí se stala Hasičská mikulášská jízda.
Dalšími činnostmi SDH, čímž se liší od ostatních o.s., je úkol vytipovávání nových
členů jednotky a jejich seznamování se se základy požární ochrany, hlavně prevence. Dále se zabývá výchovou a činností s mladými hasiči.
Druhou organizací je, na základě zákona o požární ochraně zřízená Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Chvalčov (JSDH), která je organizační složkou obce. Tato
organizace zabezpečuje případný výjezd k mimořádné události (jako požáry, různé
technické pomoci, například čerpání vody při povodních, odstraňování spadlých
stromů, atd. Veškeré věcné prostředky (vozidla, hadice, proudnice, elektrocentrály,
čerpadla), kterými disponuje, jsou majetkem obce.
V praxi se činnosti obou spolků kryjí a doplňují. To vyplývá i z obsazení JSDH,
jejích 16 členů je zároveň členy SDH. Pro zamezení kompetenčním sporům je velitelem obou organizací jedna osoba. JSDH disponuje čtyřmi zásahovými vozidly. DA-12
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Avia 31 slouží k přepravě mužstva, dále velitelský automobil terénní Opel Frontera,
cisternový automobil CAS 25-Š 706 RTHP, který slouží převážně k požárům a technickým výjezdům. A v poslední řadě Avia sklápěč.
Mladí hasiči v naší obci fungují 4 roky, skládají se z 19 členů, z toho je 5 dívek. Učí
se základy požární všestrannosti (vázání uzlů, střelbu ze vzduchovky, první pomoc
a požární ochranu). Schází se jednou za 14 dní ve středu, nebo se o víkendech
účastní výletů po okolí. Jezdí na Dopravní hřiště v Kroměříži, na bruslení, na plavání,
účastní se branných závodů. O prázdninách se organizují týdenní soustředění v lese
pod stanem. Nejmenší hasiči jsou aktivní, často obohacují kulturní program obce.
Patronkou mladých hasičů je slečna Anna Adámková, cílem je vést děti k samostatnosti, zručnosti, slušnému chování k sobě i ostatním.

Historie a současnost TJ CHVALČOV, z.s.
TJ Chvalčov, z.s., dříve pod názvem TJ Sokol Chvalčov byla založena 2.12.1952.
Zakladatelé TJ byli p.Urbanec Antonín, p.Zdražil Alois, p.Košutek Jan, p.Stella Alois,
p.Kužel Vladimír, p.Štěpán Antonín, p.Ctibor Jaroslav, p.Olejník Vojtěch. Prvním
předsedou byl zvolen p.Košutek Jan.
Další předsedové TJ Sokol byli:
p.Vystavěl Antonín, p.Švehla Eduard, p.Urbanec Antonín, od roku 1970 až do roku
2010 p.Wágner Jaroslav, dále pak v novodobé historii Bc.Vladimír Lang, ing. Jan
Chlápek a stávajícím prezidentem TJ Chvalčov, z.s. je p.Milan Perútka.
Pan Wágner Jaroslav byl předsedou TJ Sokol Chvalčov, později TJ Chvalčov
neuvěřitelných 40 let, měl velkou zásluhu na rozvoji lyžařských vleků na Tesáku a po
celou dobu svého působení v TJ Chvalčov organizačně zajišťoval chod fotbalového
oddílu. Byl hlavním iniciátorem přebudování škvárového hřiště na travnatou fotbalovou plochu.
Oddíly TJ Chvalčov
Oddíl kopané byl založen jako první - v únoru 1953. V roce 1958 byl založen oddíl
odbíjené, který ukončil svou činnost v roce 1961 pro nevyhovující hřiště. Dalším
oddílem, který byl založen, byl oddíl stolního tenisu, který pro špatné vedení po dvou
letech zanikl. Oddíl ZRTV vznikl v roce 1954 a poslední byl oddíl lyžování, který byl
založen v roce 1960. V současné době se TJ Chvalčov, z.s. skládá ze tří oddílů –
fotbalový oddíl, lyžařský oddíl a RS-oddíl rekreačních sportů se zaměřením na tenis.
V roce 1990 jsme změnili název na TJ Chvalčov a v roce 2016 jsme se zaregistrovali
do Spolkového rejstříku na Krajském soudě v Brně.
Fotbalový oddíl
Chvalčovský fotbal se začínal hrát na hřišti v Bystřici p.Host., než se v roce 1961
přestěhoval na hřiště "Pod Kopcama" na Chvalčově, které si fotbalisté sami vybudovali. Začínali okresní soutěží, kde se pomalu probojovávali do 3.tř., kde vydrželi bez
přerušení 7 let. V roce1962/1963 se náš tým umístil na 1.místě a zajistil si účast ve
2.tř. okresního přeboru Kroměřížska, kde setrval 3 sezóny.
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Foceno v období 1961–1963

Největší úspěch chvalčovského fotbalu byl v sezóně 1975/1976 postup do 1.B třídy
Jihomoravského kraje. O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Florián Jančich, Milan
Martínek, Antonín Duda ml., Milan Kubaník, Zdeněk Spiegl, Jiří Bortník, Josef Šíp,
Jaroslav Kukučka, Karel Němec, Jaroslav Kolář, Petr Skýpala, Stanislav Zachara,
Zdeněk Bednář, Karel Janečka, Václav Spiegl, Josef Spiegl, Josef Kubaník, Karel
Kubaník a Josef Stratilík.
V roce 1996 se TJ Chvalčov přihlásila do akce "Zelený trávník", ale žádný oddíl
z okresu KM nebyl vybrán. Proto začalo jednání s OÚ Chvalčov o zatravnění hřiště.
Po výběrovém řízení byla hlavním dodavatelem vybrána firma Stella Blažej. V listopadu 1996 se akce rozběhla a 25.7.1998 bylo hřiště slavnostně otevřeno sehráním
přátelských zápasů TJ Chvalčov a FK Bystřice p. H. Náklady na nově zatravněné
hřiště vč. pořízení závlahy byly hrazeny z dotace ČMFS, velkou měrou přispěla
obec Chvalčov a rovněž TJ Chvalčov vložila do tohoto projektu nemalou částku.
Slavnostní otevření provedli starosta obce Chvalčov p.Sedlář Zdeněk, za ČMFS
p.Svoboda a předseda TJ Chvalčov p.Wágner Jaroslav.
Během téměř sedmdesátileté historie fotbalového oddílu se vystřídala a oddílem
prošla řada generací hráčů. Dlouholetým předsedou fotbalového oddílu byl pan
J.Wágner, v novodobé historii pak následovali P. Cassinelli, M. Perútka a J.Chlápek.
Po dlouhé období v novém tisíciletí byl předsedou fotbalového oddílu pan Milan
Perútka, který byl hlavním iniciátorem zásadního zkvalitnění zázemí fotbalového
areálu. Za jeho vedení byla realizována přístavba kabin, kde vznikla nová kabina pro
rozhodčí, zázemí bufetu a společenská místnost. Celou stavbu si fotbalisté realizovali sami ve svém volném čase a na náklady fotbalového oddílu. Na této akci se podíleli
všichni členové vedení FO, trenéři, někteří fanoušci a členové obou dalších oddílů
TJ Chvalčov. Dovolte vzpomenout některé, kteří se v posledních desetiletích podíleli
a podílejí na vedení FO nebo na trénování mužů a mládeže – M.Perútka, M.Dostál.
J.Maniš, J.Chlápek, P.Cassinelli, V. Kubaník ml., Z. Trojek, L. Mařák, J. Wágner,
V. Čech, J. Vašina., P. Ordáň, B. Polášek, J. Dedek, M. Mikulík, M. Janek, J. Odvrša,
R. Zmeškal, M. Jakoubek, K. Vaculík, L. Kaluža, M. Kratochvíl, J. Trňák, R. Novák
a další.
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Naše mladé fotbalové naděje – starší přípravka

Fotbalisté se i nadále starají o celý fotbalový areál a ve spolupráci s obcí se jej
snaží zvelebovat. V poslední době se muži pohybují výkonnostně mezi okresním
přeborem a III. třídou okresu, bohužel musím konstatovat, že zájem o dospělý fotbal
klesá a je čím dál náročnější mužský fotbal udržet. Úplný opak vidím u naší mládeže, dlouhodobě se nám daří práce s naší fotbalovou mládeží, máme v okresních
soutěžích přihlášeny všechny mládežnické celky od nejmenší přípravky až po dorostence a momentálně máme 65 mládežnických hráčů ve věku od 6-18 let. Snad tedy
vyrůstají další následovníci, kteří budou pokračovat v bohaté historii chvalčovského
fotbalu.
Lyžařský oddíl
Základem vzniku lyžařského oddílu bývalého TJ Sokol Chvalčov byla skupina
nadšenců, kteří v roce 1963 postavili na svahu Kyčera na Tesáku lanový vlek poháněný naftovým motorem. Jeden lyžař sjel s lanem dolů, kde se navěsilo několik
lyžařů a strojník je vytáhl na kopec. Od této doby se datuje vznik lyžování na Tesáku
a existence prvního lyžařského vleku v Hostýnských vrších a okolí. Zakladatelé byli
p.Josef Blahák, p.Oldřich Procházka, p.Milan Zástěra, p.Antonín Novotný a další
nejmenovaní z Chvalčova a okolí. V roce 1964 toto zařízení bylo na silvestra zničeno
požárem. Ani tato událost kolektiv nadšenců lyžování neodradila v dalším budování
a naopak se stala impulsem pro další rozvoj. Na Kyčeře byla postavena chatka,
následně pak už pod hlavičkou TJ Sokol Chvalčov a podpory p. Josefa Šípa byl na
svahu Kyčera vybudován zvratkový lyžařský vlek v délce 720 m, s převýšením 150
m. Stejný typ vleku byl postaven také na Cvičné louce. Mezi prvními, kteří obsluhovali
vleky na Cvičné louce, byli manželé Spieglovi a na Kyčeře manželé Červení.
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V 80. a 90. letech minulého století dochází nejprve pod vedením p. D. Balcara
a následně pak pod vedením p. Lubomíra Kalabuse k výraznému posunutí zkvalitnění celkového lyžařského zázemí, jak pro návštěvníky lyžařských vleků, tak i pro
rozšiřující se mládežnickou základnu lyžařského oddílu. Svým nadšením, odbornou
a manažerskou dovedností dokázal p. Kalabus spolu s vedením lyžařského oddílu
výrazně posunout kvalitu nabízených služeb a přilákat na svahy na Tesáku řadu
rodičů se svými dětmi. Od roku 1983 začali členové LO pořádat veřejnou lyžařskou školu, ze které mnoho dětí přešlo do závodních družstev lyžařského oddílu
TJ Chvalčov. Za stejného vedení LO byly provedeny další práce, které směřovaly
k modernizaci vleků – byla vybudována strojovna na Kyčeře, v roce 1984 byly technicky i morálně zastaralé zvratkové vleky vyměněny za vleky s pevnými unašeči,
které si členové LO dle zakoupené dokumentace vyrobili svépomocně. (Malý vlek
na Cvičné louce je stále v provozu). V roce 1985 byl pořízen průmyslově vyráběný
vlek s pevnými talířovými unašeči firmy Metalsport Ostrava, v dalším roce byly zbudovány obslužné buňky i bufet, bylo pořízeno sněžné vozidlo na úpravy svahů, které
později bylo nahrazeno modernějším sněžným vozidlem od firmy Käsbohrer, což byl
velký skok v úpravě svahů. Na Cvičné louce členové LO zbudovali podzemní nádrže na vodu i otevřenou vodní nádrž v objemu 650 m3 vody, které zaručují možnost
dosněžování v případě nedostatku přírodního sněhu. Výčet prací, které členové LO
svépomocí, ve svém volném čase, udělali, by byl ještě dlouhý, stejně tak je dlouhý
seznam těch, kteří přispěli k vybudování na svou dobu moderního lyžařského areálu,
který byl ke konci minulého století navštěvován lyžaři ze širokého okolí a zažíval svá
nejlepší léta. Dovolte mi vzpomenout některé z nich – pánové B. Podola, L. Janováč,
A. Němeček, L. Valčík, J. Zábranský, M. Navrátil, J. Müller. P. Loupanec, J. Cagaš,
J. Wágner, V. Lang, D. Kalabus, B. Juráň a další.
Lyžařský oddíl se po celou dobu zabýval prací s mládeží. Členská základna se
díky organizování lyžařské školy stále rozšiřovala. V šesti družstvech pod vedením

Lyžařská škola na cvičné louce
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trenérů a cvičitelů bylo až 70 dětí a mládeže, včetně družstev dorostu. Lyžařská
škola každoročně vychovávala až 50 dětí. Závodní družstvo se zúčastňovalo okresních, krajských a celostátních soutěží. Svými výkony propagovali oddíl TJ Chvalčov
a samotnou obec Chvalčov. Mezi trenéry byli pánové M. Barot, J. Valenta, J. Cagaš,
V. Frank, V. Spiegl, P. Loupanec, P. Ordáň, J. Něstreljajev a další. V současné době,
bohužel vzhledem k poklesu zájmu, LO neorganizuje žádné závodní družstvo, ale
stále se věnuje výcviku mládeže prostřednictvím pořádání lyžařské školy.
Z ekonomických důvodů musel LO v roce 2017 uzavřít svahy na Kyčeře a veškerou svou snahu nyní směřuje na budování moderního lyžování na Cvičné louce.
Doba to není jednoduchá, je obtížné konkurovat výše položeným lyžařským střediskům, které mají dostatek vody na zasněžování, více přírodního sněhu, jednodušší
dopravní dostupnost a díky dotacím třeba i nabídku komplexnějších a modernějších
služeb. Na závěr mi dovolte připomenout všechny ty, kteří po celou dobu stáli v čele
LO: pánové E. Adámek, V. Lang, O. Olejník, D. Balcar, L. Kalabus, V. Lang ml.,
T. Vymětalík a v současné době p. J. Vašík.
Oddíl RS (bývalé ZRTV)
Jak už z názvu třetího oddílu TJ Chvalčov vyplývá, jedná se o zájmovou činnost
rekreačních sportů, která je nyní orientovaná především na tenis. Než vznikl tenisový
kurt na fotbalovém areálu TJ Chvalčov, členové RS za přispění členů LO vybudovali
z vyřazeného vleku na Tesáku v roce 1983 lyžařský vlek na Matůšku, který provozovali za příznivých sněhových podmínek po dobu několika let. Tenis hrávali od
roku 1985 střídavě na asfaltovém hřišti za základní školou na Chvalčově nebo ve
Výchovném ústavu mládeže na Říce. Členové oddílu od roku 1997 počali budovat
nový antukový tenisový kurt v areálu fotbalového hřiště, celou stavbu zrealizovali
svépomocí a ve svém volném čase, který obětovali pánové M. Kubaník, J.Trňák st.,

Naši tenisti
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Vl.Kubaník st., Z.Březina, J.Válek, R.Kučera, A.Erker, L.Raab a jejich dětí, kteří jsou
nyní jejich pokračovatelé. Pravidelně se zde schází nadšenci tohoto bílého sportu,
pořádají se zde tenisové turnaje, schází se všechny generace tenistů a všichni si
užívají krásného prostředí, které kurt a celý areál nabízí. Od roku 1983 se střídali
tito předsedové: p.Vl.Kubaník st., paní J.Kubaníková, p.Vl.Kubaník ml., p.L.Raab
a současnosti p.M.Perútka.
Zpracovali členové TJ Chvalčov.

Z historie Chvalčovských zahrádkářů
Členové Bystřické organizace zahrádkářů, občané Chvalčova, si založili 30. 11.
1966 ZO ČsOZS=Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz ve Chvalčově
s tím, že vlastní činnost zahájí od 1. 1. 1967.
V r. 1967 měla organizace 89 členů, předsedou byl zvolen př. Jar. Kolařík, místopředseda Miloslav Krejčí, jednatel Jan Findeis, hospodář Josef Minks, pokladník
Vilém Baďura, členové výboru: Robert Šrom, Marie Gaždová, Antonín Zábranský,
Růžena Slavíková, revizoři: Ferdinand Kužel, Ferdinand Krkoška, Alois Švehla.  
Další předsedové byli: př. Marie Pšenčíková, Josef Minks, Jiří Pecháček.
Už v roce založení se rozjíždí přednášky, např. pana Františka Kozla z Bystřice
pod Hostýnem „O práci a pěstování sadu.“ Zúčastnili jsme se prohlídky moštárny,
výstav ovoce, nakoupili ovocné stromky.
V roce 1968 proběhla I. celostátní zahrádkářská a včelařská výstava v Olomouci.
Výpěstky na výstavu dodali: Jaroslav Kolařík, Františka Švehlová, Vilém Baďura,

Výstava v KD Chvalčov – 1969
Z archívu fotografií chvalčovských zahrádkářů
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Robert Šrom. ZO činí poptávku na
Komunální služby Háj u Opavy, který
vyrábí měděné kotly. Dva kusy kotlů
byly zakoupeny.
V roce 1969 se konala výstava
v KD. ZO zajistila pro členy ovocné stromky.   V roce 1970 byl zvolen
nový výbor ZO, předseda př. Jaroslav
Kolařík, místopředseda Robert Šrom,
jednatel Jan Findeis, pokladník Vilém
Baďura, hospodář Josef Minks,
kult. ref. Marie Pšenčíková, členové
Františka Švehlová, Marie Gaždová,
Josef Janečka, rev. komise Ferdinand
Kužel, Ferdinand Krkoška, delegáti
na Okresní konferenci Oldřich Janek,
Marie Pšenčíková. Začínáme se účastnit společenských plesů - chovatelů,
myslivců, rybářů, zahrádkářů, včelařů
a sjezdu Č.O.Z.S. v Praze, zájezdu do
Bratislavy.
Jelikož se v začátcích dávalo členům razítko na pálení slivovice, bylo
členů hodně. Razítko jim umožnilo

Z archívu fotografií
chvalčovských zahrádkářů
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napálit více litrů slivovice. Po skončení této výhody členů ubylo.  Od založení ZO byla
snaha o zakoupení domu nebo pozemku na vybudování zpracovny ovoce. Proběhlo
jednání s JZD Loukov ohledně pozemku a budovy nad Ordáňovým směr Dědina.
Výstavy a přednášky nadále probíhaly v Kulturním domě Chvalčov.  Po zakoupení
velkého kotle na vaření povidel jsme povidla vařili v dřevěné šopě na zbouraném
domu p. L. Sehnala.
V únoru 1977 byla vypsaná sbírka na zakoupení rodinného domu Filipových. 92
členů vyplnilo dotazník a upsali se na 3 400,-Kč jako dar, 7 050,-Kč půjčku a 817
hodin práce pro ZO.
Nakonec jsme v roce 1979 koupili rodinný dům Filipových, který jsme postupně
opravovali. Čekala nás výměna střechy, krovů na hlavní budově. Vnitřní opravy zdí,
podlah, vybudování WC atd. Konečně jsme měli svoji chalupu a činnost zahrádkářů
se mohla rozjet naplno. Pravidelně se scházíme na degustaci jablek, koštů slivovice.
Vaříme povidla, moštujeme.
   V r. 2005 jsme uspořádali Hodovou výstavu spolu s chovateli, včelaři. Př. M.
Čech uspěl s modrou odrůdou muškátů na okresní výstavě ovoce, zeleniny a květin
v Květné zahradě v Kroměříži. Členky klubu z Berouna takovou odrůdu ještě nikdy
neviděly. Úspěšní jsme byli také s největší dýní – 50 kg.
Po cca 15leté odmlce uspořádala ZO na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ výstavu
ovoce, zeleniny a květin. Celkem bylo vystaveno: 55 vzorků ovoce, 27 zeleniny, 34
vzorků květin, 7 vzorků brambor, mandarinka a fíky s plody. Také tam byly jahody
stále plodící a chvalčovské hrozno.

Vaření povidel – současnost
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V roce 2006 jsme dodělávali vnitřní prostory na CHALUPĚ , největší podíl na tom
má M. Čech.
Proběhla další hodová výstava za účasti CHOVATELŮ, VČELAŘŮ, ZAHRÁDKÁŘŮ.
Nejvíce pozornosti budil ručně vyřezávaný skleněný úl s včelami i královnou p. M.
Barota. Zábava to byla zvláště pro děti, které se pokoušely najít královnu. Chvalčovští
zahrádkáři pořádali další výstavu ovoce, zeleniny, květin. Na výstavě byla k zhlédnutí
velká kolekce chryzantém (20 vzorků) v široké barevné škále v květináčích, také
velké řezané květy. Jiřiny, cínie a ostatní květiny (14 vzorků) ve vázách. To nemluvíme o květině bouganvilie s krásnými květy značně obdivované. Zastoupení zde
mělo i jižní ovoce např. olivy, mandarinky, fíky a také kaktus. Ovoce zde bylo rovněž
zastoupeno v celé škále od jablek (53 vzorků), hrušek (6 vzorků), kdoulí, švestek,
ořechů, jahod, malin, hroznů, jeřabin, i asijská hrušeň KU-MOI.
Zelenině dominovaly tři dýně Goliáš, giganty kedlubnů, patizony, cukety, nádherné papriky všeho druhu i zelené zvonečky, petržel, celer bulvový, listový, zelí, mrkev
různých barev, pór, cibule, česnek, kukuřice, mangold listový i fialové brambory.
V roce 2008 proběhla volba nového výboru: předseda př. J. Pecháček, místopředseda E. Sedlář, jednatel B. Ovčačík, pokladní ing. L. Adámková, revizní skupina:
předseda M. Janková, L. Dostálová, E. Šigutová a zástupce do územního sdružení
byl zvolen J. Pecháček. Velikonoční výzdobu oken udělala L. Slavíková.
Od února jsme měli každé první úterý v měsíci besedu na vybraná témata a
seznámení se signalizačními zprávami. 4. 7. 2009 naši členové obdrželi čestné
uznání od OÚ - př. Ing. L. Adámková, M. Čech, J. Pecháček za dlouholetou činnost
pro obec a spolek. Na Chalupě se vybudovalo nové oplocení.

Moštování 2011
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Výstava 2011 na Chalupě zahrádkářů

Při příležitosti oslav 640. výročí obce jsme uspořádali „Hodovou výstavu chovatelů, včelařů, zahrádkářů.“ Zahrádkáři a občané nám zapůjčili staré i nové fotografie
z akcí zahrádkářů , z výletů, zájezdů, výstav, plesů, moštování, vaření povidel, akcí
Z, budování, oprav zařízení či vlastní foto z činnosti při práci - pletí, výsadbě, sázení.
Chovatelé zde měli 33 klecí králíků, 32 klecí holubů, 17 voliér drůbeže, kačenky
mandarinky a divoce zbarvené, okrasné slepice Jokohamky, japonské křepelky,
morčata, zakrslé králíky, 4 voliéry exotů - papoušky, čínské křepelky, zebřičky, milované kozičky, ovečky. Včelaři zde měli pouze poutač - nástěnku, z důvodu vyhlášení
včelího moru Krajskou veterinární správou. Zahrádkáři vystavovali mnoho druhů
výpěstků, např: květák, okurek, kedlubnu, hrášek, kopr, brambory, papriky, rajčata
v nádobě, třešně, višně, ostružiny, moruše, meruňky, rybízy-bílý, červený, černý,
angrešty, bylinky - oregáno, bazalku, bonsaje, okrasné rostliny, muškáty různých
barev, hořec, fuchsie, orchideje, oleandry bílý, červený, tchýnin jazyk a jiné květiny.
Před výstavou se nám podařilo upravit prostory v průjezdech, včetně úpravy
stropů. Týden po výstavě jsme zbourali a postavili nový komín ve zpracovně. Ne
všechno se nám dařilo hladce, ale i přes problémy jsme to dokázali. Hodové výstavy
na Chalupě se stávají tradicí.
Provoz na Chalupě je v plném proudu. V moštárně je to slabší, protože není
ovoce. Zato povidlárna vaří nonstop. Moštárna, povidlárna fungují. Na podzim se
pořádá burčákové odpoledne, koštujeme slivovici.
Rok 2010: Na CHALUPĚ se pracuje na zahradě při kácení přestárlých stromů,
sečení a opravy zpracoven. Moštování ovoce bylo dosti, i když kvalita nebyla dobrá.
Oplocení - odstranění starého, dáno nové a řezání dřeva. Pracovali: př. M. Čech,
J. Červinka, A. Hlavík, S. Krutil, F. Matyáš, B. Ovčačík, J. Pavelec, J. Pecháček,
E. Sedlář, Vl. Zapletal. Všem patří vřelý dík za ochotu a práci, kterou vykonali.
Posezení po ukončení oplocení za přítomnosti starosty obce Ing. Ant. Stodůlky, který
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nás informoval o možnostech získání finančních prostředků přes MAS Bystřice p. H.
V roce 2011 za přispění MAS budujeme nové střechy nad zpracovnou, Rajskou
zahradou, nový komín, troje vrata.
V roce 2012 v bývalé prodejně masa proběhlo: dodělání dlažby –zamazání,
obklad boků, malování, WC - sádrokarton obklad, montáž WC, pisoár, umyvadlo,
voda, elektro.
V roce 2013 jsme za přispění MAS zakoupili mediální techniku.
V roce 2014 proběhla kontrola SZIF - Ing. Jiří Měchura, Řezníček, MAS Mgr. Eva
Kubíčková.
V roce 2015 začíná celostátní floristické školení v rámci ČZS navazující na floristické soutěže mládeže konané od roku 2012.
Od roku 2017 se přednášky a besedy s dataprojekcí stávají pravidelnou a hezkou příležitostí k setkávání. Jsme obohaceni o zkušenosti například cestovatelů:
Mgr. R. Kejíka, J. Jaroše, Ing. Dušana Macečka, Mgr. P. Malénka , Libora Bombíka.
Úspěšné jsou také přednášky, například př. Jiřího Martiše z Janišova-Vsetína a př.
J. Pecháčka. Na Chalupu jsme zakoupili krbová kamna, vybudovali přípojku a rozvody plynu. Stále moštujeme, vaříme povidla,
V roce 2018 naše členka př. Miloslava Valouchová úspěšně absolvovala
„Floristický kurz - školení“ a již se zapojila do soutěží na FLOŘE Olomouc, kde byla
oceněna.
Pořádáme spoustu akcí: „Kutí kos a dělání vaječiny v kotlíku“, petang, šipky
a opékání špekáčků, hodovou výstavu, burčákové odpoledne, výstavu ovoce, zeleniny a květin na CHZ, akci Svatomartinská husa, výšlap přírodou na ukončení roku.

Stromy pro chvalčov
Centrum obce zkrášlily desítky
nových stromů
Jaký dát obci dárek k jejím narozeninám? Navíc tak významným, jako je
650 let od jejího založení? Nápad Klubu
rodičů zasadit u Základní a Mateřské
školy v obci nové stromy podpořili rada
i zastupitelstvo Chvalčova, a tak se
v pátek 29. března sešly desítky jeho
obyvatel, aby stromy osobně zasadily.
Lopatami, rýči nebo kladivy se ale neoháněli jen dospělí. S radostí a zaujetím
pomáhaly i děti.
Odbornou záštitu nad celou akcí
převzalo zahradnictví Horák a synové,
okrasné školky. Marie Horáková tak
vybrala do ulice Školní a Na Kamenci
celkem 34 stromků. Drtivá většina
z nich je ovocných. „Je tady letní
jabloň s červenými plody, dva druhy
třešní - burlat a napoleonka a z okrasných jsme zvolili lípu. Vycházeli jsme

Pomáhali i ti nejmenší. Taky Eliška Kubaníková.
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Svoji třešeň si zasadili i představitelé obce – starosta Antonín Stodůlka
a místostarosta Jan Chlápek.

O obnovení síly brigádníků se starala Jiřina Blažková.
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ale přitom z objednávky obce, která si
přála zasadit tady raně plodící druhy,“
říká. S úsměvem pracující lidi pozorovala i skupinka starších dam. Jedna
z nich Anna Benešová k tomu řekla:
„Ovocné stromy tady vždycky byly.
Níže pak lípy, ty se postupně vykácely,
když se reguloval potůček. Ráda se
na tu obnovu dívám. Je to radost, kor
když to dělají mladí a šikovní pracovníci.“
Její kamarádka Ludmila k tomu
dodává: „Já na Chvalčově žiju 50 let
a zajímá mě, co tu po nás bude.“
Anna Benešová s paní Ludmilou
Jednu z třešní si zasadil i starospozorují sázení stromků.
ta Antonín Stodůlka: „Je to ohromná
akce. Jsem rád, že přišlo tolik lidí a má takový úspěch.“
Výsadba stromů pro Chvalčov bude pokračovat i na podzim. Členové dalších obecních spolků by pak měli stromky vysadit v okolí Císařské cesty a u lesní
tělocvičny.
Díky všem za účast na akci.

Zprávičky z KCR DOMINO
V
•
•
•

tomto jarním období nás čekají v Dominu různé akce:
jarní tvořivé odpoledne
besídka ke dni matek
cesta za pokladem

I když je jaro v plném proudu, již plánujeme a chystáme na prázdniny
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY. V tomto roce budou v těchto termínech:
•
•
•
•
•

turnus: 15. 7. – 19. 7. 2019
turnus: 22. 7. – 26. 7. 2019
turnus: 29. 7. – 2. 8. 2019
turnus: 12. 8. – 16. 8. 2019
turnus: 19. 8. – 23. 8. 2019
V ceně 1.300,- Kč je zahrnuto: obědy, odpolední svačiny, pitný režim, pedagogický
dozor, výtvarný materiál a pojištění.
Tábory jsou vhodné pro děti od 4 do 11 let. Každý den nás čekají různé hry,
pohybové aktivity, výtvarné tvoření, vycházky, výlety a různé soutěže. Děti budou od
rodičů přebírány v čase od 7.00 do 8.00 hodin v KCR DOMINO. Rodiče si mohou děti
vyzvedávat od 15.00 do 16.00 hodin.
Více informací a přihlášky na www.idomino.eu
Krásné jaro plné dobrých dnů vám přeje
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Elen Egerová

Zprávy ze stacionáře

Z programu Denního stacionáře Chvalčov a klubu Aktivity
Únor je v kalendáři nejkratší měsíc. Přesto jsme spolu s klienty dokázali vycestovat do zahraničí (i když jen prstem po mapě), seznámit se blíže s kůrovcem, ve
výtvarném ateliéru vytvořit masky pro radost, a také si zahrát divadlo.
Dlouhá věta a moc informací, tak pěkně postupně: již tradičně nás první úterý
v měsíci navštívil Mgr. Pavel Malének. Tentokrát jsme se podívali do Turecka
a k našemu překvapení jsme viděli daleko více zachovalých "řeckých" památek než
v samotném Řecku. Promítané video prokládané snad nevyčerpatelnými zážitky
jsme sledovali skoro bez dechu. „Díky těmto obrázkům zjišťujeme, jak je ten svět
vlastně zajímavý, i když my se tam už určitě nepodíváme…“
V úterý 12. února přijal naše pozvání do kavárničky klubu Aktivity Ing. Josef Dostál
z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Nápad na toto téma se zrodil při odstrojování vánočního stromečku a povídání o přírodě a lesích, které vidíme z okna. Co
vlastně způsobuje usychání stromů? Proč je nutná těžba, která mění i celkový vzhled
okolních kopců? A nedalo se tomu všemu předejít? Odpovědi, které jsme se pokusili vyhledat ve sdělovacích prostředcích, pro nás nebyly moc srozumitelné. Proto
jsme se rozhodli pozvat odborníka. Pan Dostál nám nejenom odpověděl na všechny
připravené dotazy, seznámil nás i se zajímavostmi z tohoto oboru. Prezentace se
skládala z úvodu – od historie po základních informace o Arcibiskupských lesích,
a hlavní části – kůrovec a boj s tímto škůdcem. Za necelé dvě hodiny jsme se dověděli
spoustu informací, viděli fotky vývoje brouka i videa moderní mechanizace. O všem
neustále společně diskutujeme. Tímto chci poděkovat panu Ing. Josefu Dostálovi, že
si našel čas. Odborně, ale přitom velmi srozumitelně nám přiblížil svět lesa.
Program v měsíci březnu jsme přizpůsobili tomuto období. Pomalu se probouzející
příroda i velmi proměnlivé počasí nás inspirovalo k rekapitulaci našich cestovních
aktivit a vědomostí o tradicích.

Divadlo
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Cestování prstem po mapě jsme
tentokrát provedli doslova. Na mapu
poskládanou z jednotlivých krajů jsme
přiřazovali známá místa, ke kterým
přispěl každý svou zkušeností nebo
vzpomínkou. Výsledek nás vlastně ani
nepřekvapil. Jen jsme se ujistili, že ta
naše česká země je plná krás…
V masopustní době jsme samozřejmě smažili a povídání o tradičních
i netradičních zvycích v roce prokládali zpěvem a lívanci s meruňkovou
marmeládou. Zvolili jsme způsob losování témat a názvů písniček z hrnce.
Dekorace
A musíme se neskromně pochválit, že
se nám tento postní pokrm povedl.
A co se týká naší zručnosti? Soustředění ve výtvarném ateliéru bylo po zásluze
odměněno – společnými silami jsme vyrobili masky na improvizaci pohádky Boudo,
budko a látkovou dekoraci do květináčku s primulkou – naše malá oslava jara.
Na poslední týden už zbylo jenom procvičení těla. Předvedli a vyzkoušeli jsme si
doporučený pohyb pro naši věkovou kategorii. Pokud mohu zhodnotit, opravdu mě
nepřekvapilo, že se celé dopoledne „zvrhlo“ a nejvíce jsme procvičili různé druhy
smíchu. Už se těším na další měsíc.
Musím poděkovat našim klientům a návštěvníkům klubu Aktivity. I když já připravím program, jsou oni pro mě velkou inspirací. Svou šikovností, kreativitou, schopností improvizovat a ještě se společně pobavit. Tak i tento měsíc měl smysl. Děkuji.
Ukázka z naší improvizace pohádky Boudo, budko…: https://www.bystriceph.
charita.cz/clanky/boudo-budko-kdo-v-tobe-prebyva/
Za klienty a pracovníky DSS Chvalčov
Vladimíra Procházková

Okénko nejen do školy
Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Už je jaro, kvítí roste, jívy mají kočičky,
ze sluníčka raduje se i ten brouček maličký…
A nejen brouček, ale i všechny děti z mateřské školky. Po očku každý den okukují
zakryté pískoviště a nemohou se dočkat, kdy se zima definitivně vzdá své vlády
a na trůn usedne jaro.
Máme za sebou:
• Prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie s paní Mgr. Alenou Svobodovou
„Kouzelný zvoneček“
• Rekonstrukci velké herny ve třídě Berušek v době jarních prázdnin – výměna
koberce, instalace nového nábytku
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příběh Truhlíka a Truhličky o správném stolování plný písniček, legrace i poučení
Výtvarně-hudební dílničky pro starší děti v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
Rekonstrukci malé herny ve třídě Berušek – položení nového koberce a instalaci
nového nábytku
Květinkový den
Ponožkový den na podporu dětí s Downovým syndromem
Ukončení plaveckého výcviku v Přerově hodinou plnou her a dovádění
Sběr starého papíru
Polytechnické vzdělávání „Hrajeme si na stavitele mostů“ – projekt MAP
Výstavu výtvarných prací dětí ze třídy Berušek i Sluníček v KD „Chvalčovský
šmigrust“
Divadelní pohádku „Čert a Káča“ v Kino Klubu Sušil v Bystřici pod Hostýnem

A co nás čeká?
• Hudebně národopisný program
• Velikonoční tvoření pro děti a rodiče
• Keramika s panem Švehlíkem
• Zápis do 1. třídy
• Divadelní představení „Jů a Hele“ v Městském divadle Zlín
• Čarodějnický den
• Přípravy na oslavu Dne matek v kulturním domě
• Pedagogickou praxi studentky Petry Pecháčkové ze SPgŠ Kostka ve Vsetíně
• Zápis do MŠ (16. května 2019 od 14,30 do 16,00 hodin)
Veronika Miškayová

Základní škola

Zápisy dětí do ZŠ a MŠ
Zápis do 1.ročníku ZŠ se uskuteční ve středu 24.4., zápis do MŠ pak ve čtvrtek
16.5. Bližší informace budou zveřejněny formou místní vyhlášky.
Bylinkové záhony
V tomto roce jsme zahájili
dlouhodobý
projekt
„Botanická zahrada“ výstavbou nadzemních bylinkových
záhonů. V nejbližší době
budou vysazeny bylinky a
umístěna výuková tabule.
Po dokončení budou záhony
přinášet poučení jako učební
pomůcka, obohatí naše školní stravování a v neposlední
řadě vznikne příjemné relaxační místo pro veřejnost.
O záhony se budou starat
děti ze školní družiny. Velké
poděkování za realizaci patří
Kamilu Kotasovi a spoustě
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Budování bylinkových záhonů

dobrovolných pomocníků ze 3.,4. a 5.třídy naší školy. Věříme, že se nám časem
podaří zpříjemnit prostředí celého školního areálu.
Modernizace MŠ
V naší mateřské škole se nám daří postupně rekonstruovat zbylé vnitřní prostory
-   u Berušek je v herně nový koberec a nábytek, Sluníčka se snad dočkají stejné
modernizace do konce tohoto kalendářního roku.
Vjíždění do prostor sportovního areálu
Přes několikeré výzvy se situace nezlepšuje. V areálu za školou stále platí zákaz
vjezdu mimo obsluhy, přesto se objevují jedinci, kteří vjíždějí svými auty až ke vchodu
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do tělocvičny, aby tam vysadili svého pohybuchtivého potomka… Přitom před školou
je vybudováno parkoviště, ze kterého pohodlnou a bezpečnou chůzí stejný jedinec
dokráčí za minutu tamtéž… Totéž platí i pro parkování vedle školy, kde stojí zelený
kontejner. Vzhledem k bezpečnosti osob pohybujících se v areálu budeme nuceni
postupovat tyto hříšníky k řešení přestupkové komisi obce.
Pozn.: Výjimkou samozřejmě může být např. dovoz sběru nebo výrazně špatné
počasí.
Do důchodu?
Na konci tohoto roku se, ač velmi neradi, budeme muset rozloučit s naším vedoucím kuchařem panem Jaroslavem Dřevikovským, který  připravuje pro děti i zaměstnance velmi chutné obědy. A, světe zboř se, na opravdu zasloužený odpočinek se
chystá i paní Jiřinka Loupancová, která jako vychovatelka i učitelka pracovala na naší
škole neuvěřitelných 38 let. Jiřinko, budeš nám chybět!!! Náhradu těchto zaměstnanců,  pro nás těžce nahraditelných, usilovně sháníme.
Rekonstrukce školní kuchyně
Zřizovatel školy ve spolupráci s vedením školy připravuje modernizaci školní
kuchyně a opravu střechy tělocvičny. Pokud se vše bude dařit, zahájíme na začátku
letních prázdnin. Pro velmi potřebné se pokusíme zajistit pobyt dítěte v dostupné
mateřské škole v okolí. Ještě budeme upřesňovat.
Klub rodičů není škola
V poslední době se objevují mylné informace o vztahu školy a klubu rodičů.
Klub rodičů ZŠ Chvalčov vznikl jako občanské sdružení v roce 1998 a od počátku
byl samostatnou organizací s vlastním identifikačním číslem. Své tzv. IČO oproti
tomu získala škola až v roce 2003. Jsou to tedy samostatné právní subjekty se
stejnou adresou a hlavně společným cílem – setkávání dětí, rodičů a učitelů za
účelem vzájemného poznávání, zábavy i poučení. Přirozenou součástí
klubu jsou od počátku jeho existence pedagogové naší školy. Byli vždy
iniciátory a hnacími motory spousty
akcí, např. J. Loupancová (Karneval),
Z. Hnila (Nebojsa Hostýnský), A.
Konečná (Den matek), A. Martínková
(Tvořeníčka),
V.
Miškayová
(Dýňování). Všichni dohromady např.
Ples, Čarodějnice, zájmové kroužky
a další aktivity. A samozřejmě k tomu
desítky velmi pracovitých a obětavých
maminek a tatínků. Ne vždy pracovala pro klub taková spousta rodičů.
Bylo jich pár, ale mnohdy zastali práci
jako ti současní. Možná i z té doby
se zdálo, že klub je vlastně totéž co
škola. Právně to tak není. Ale vlastně
je dobře, že veřejnost vnímá školu
a klub jako jedno tělo, jeden mozek
a hlavně jedno srdce. A to bije a snad
i dále bude bít pro chvalčovské děti.
Soutěž O hostýnskou píšťaličku
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Stručně:
• Děti ze starší školní družiny si pod vedením paní asistentky Jitky Frydrychové
vyměňují pohlednice s lidmi z celého světa v rámci tzv. Postcrossingu (texty na
pohlednice musí psát anglicky).
• V okrskovém kole ve vybíjené se naši žáci neztratili. V konkurenci velkých škol se
umístili na 5.místě.
• S problematikou v oblasti šikany, kyberšikany a vzájemných vztahů v kolektivu
nás poutavě seznámily pracovnice Střediska výchovné péče Mgr. L. Chlápková
a Mgr. L. Chytilová.
• V soutěži ve zpěvu valašských lidových písní O Hostýnskou píšťaličku nás skvěle
reprezentovaly Hortensie a Stella Horákovy a Emilka Kubaníková. Hortensie si
vyzpívala druhé místo s postupem do oblastního kola ve Vsetíně. Blahopřejeme!
• Do konce března jsme sbírali starý papír.
• Projekt vedený paní učitelkou A. Konečnou Předškolák je v plném proudu.
• Skončil plavecký výcvik dětí z MŠ a žáků 3. a 4.ročníku ZŠ.
• Žáci 2. - 4. ročníku řešili netradiční matematické úlohy v soutěži Matematický
klokan.
• Plánujeme v rámci projektu Šablony II návštěvy různých řemesel v rámci polytechnické (pracovní ) výchovy.
• V mladší školní družině proběhl jablíčkový den. Děti si připravily spoustu zdravých
dobrot z jablek i mrkve.
Aktuální info se snažíme pravidelně sdělovat několika způsoby – venkovní vitrína,
informativní tabule u vchodu do školy a v neposlední řadě na www.zschvalcov.cz.
Zdeněk Hnila, ředitel školy

Různé

Výzva spoluobčanům:
V rámci výročí 650 let obce Chvalčov vzniká projekt v podobě dokumentárního
filmu o Chvalčovu. Prosíme občany, kteří mají jakékoliv staré fotografie, popřípadě
natočená videa, klidně i starého data (VHS) a byli ochotni zapůjčit materiály, nechť
se obrátí na obecní úřad - Jitka Dostálová, mobil 739 208 969. Email adresa: ludoisova@seznam.cz.
Jste-li pamětníky, leccos jste zažili a jste ochotni vyprávět na kameru, nestyďte se
přihlásit. Pokusíme se společně zachytit kouzlo života v naší obci, máme jedinečnou
příležitost zanechat budoucím generacím obraz doby.
Za školskou a kulturní komisi děkujeme.
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Informace o postupu prací a dopravních omezeních
Na stavbě silnice II/437: Chvalčov – křižovatka s MK Rajnochovice
Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) jako investor stavby informuje veřejnost
o postupu prací na rekonstrukci devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova
do Hostýnských vrchů v průběhu roku 2019. Tato rozsáhlá stavební akce za téměř 95
milionů korun, která začala na podzim 2017, bude letos dokončena. Stavební práce
zde byly přerušeny přes zimní období a budou opět pokračovat podle klimatických
podmínek pravděpodobně od začátku dubna 2019.
Zástupci ŘSZK a zhotovitele stavby ALPINE BAU CZ se na nedávné koordinační
schůzce se zástupci provozovatelů sportovních a rekreačních areálů a také zástupci
kompetentních silničních správních orgánů dohodli na postupu prací a dopravních
omezeních v roce 2019:
Práce budou prováděny v souladu se smlouvou o dílo (po přerušení v loňské a
letošní zimní sezoně) do 31.8.2019. Je třeba práce dokončit na dvou zbývajících
úsecích o délce 1 189 a 2 460 metrů.
Silniční provoz bude do 30.června 2019 souběžně usměrňován na třech pracovních úsecích semaforem (dále SSZ).
Od 1. července do konce srpna bude SSZ použito již jen na jednom úseku. Na
dalších 2 úsecích dlouhých max. 50 metrů, bude zřízeno pracovní místo, kde bude
přednost v jízdě vozidel z jednoho nebo druhého směru stanovena pouze přechodným dopravním značením.
Tento režim je nezbytný pro včasné dokončení stavebních prací a dohodnutý
počet dopravních omezení nelze vzhledem k rozsahu prací a termínu dokončení
snížit. ŘSZK ve spolupráci se zhotovitelem vyrobí informační tabule, které budou
umístěny v mstě SSZ a které budou řidiče informovat o probíhající stavbě a druhu
omezení.
Od září 2019 bude po dokončené rekonstrukci silnice uvedena do provozu bez
omezení.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
Poplatky za likvidaci odpadů
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činí za  rok pro fyzickou osobu, která má v obci
trvalý pobyt 330,-- Kč. Sazba za rekreační chalupu nebo chatu činí také 330,-- Kč.
Úhradu můžete provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet
číslo 24228691/0100 s variabilním symbolem číslo domu nebo chaty + 1340.
Příklad: číslo domu je 586, variabilní symbol tedy bude 5861340.
Svoz odpadu probíhá každý LICHÝ týden ve čtvrtek.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách a to první splátka (polovina poplatku)
do 31. května a druhá splátka do 31. října kalendářního roku.
Poplatek ze psů
Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců.
Sazba poplatku za jednoho psa činí 100,-- Kč. Za druhého a každého dalšího
psa činí 150,-- Kč za jeden rok. Výše poplatku pro poživatele invalidního, starobního
a vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem, činí za  jednoho psa 50,-- Kč.
Za druhého a každého dalšího psa činí 100,-- Kč za  jeden kalendářní rok.
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Poplatek ze psů je splatný k 31.05. kalendářního roku.
Úhradu můžete provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu, nebo na účet číslo
24228691/0100 s variabilním symbolem číslo domu + 1341.
Příklad: číslo domu je 548 , variabilní symbol tedy bude 5481341

Akce Stacionář Chvalčov:
květen
  7.5.
cestování Prstem po mapě – naše přípravy na dovolenou
14.5.
Dopolední kavárnička – Den Matek
Vystoupení dětí ze ZŠ Chvalčov
21.5.
Dědečku babičko, jak to bylo… nová desková hra
28.5.
výlet pro klienty – sv. Hostýn
červen
  4.6.
cestování a aktivity bez omezení věkem
jako host – Marie Pospíšilová
11.6.
Výtvarný ateliér - léto
18.6.
Dopolední kavárnička – písničkový kvíz
25.6.
Kotlík, guláš a zábava

Akce ve Chvalčově:
27.4.2019 Svatý Hostýn 7.00 až 18.00 HASIČSKÁ POUŤ
30. 4. 2019 v 17.00hodin „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ Pod Kozincem
Sraz čarodějů a čarodějnic před ZŠ Chvalčov
K tanci a poslechu hraje skupina „HOGO FOGO“
Soutěže pro děti, opékání špekáčků, vatra, ohňostroj.
Občerstvení zajištěno
4. 5. 2019 v 14.30 hodin „OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK“
U Studánky „Sklenářka“ na Říce.
Tradiční setkání, při kterém si připomeneme význam vody, opečeme špekáčky, zazpíváme si. Po ukončení akce venku je možné se přesunout do salonku hotelu Říka.
11.5. 2019 v 10.00 hodin fotbalové hřiště Chvalčov VIII. ročník „Chvalčovského
chrtění“
Velice prosíme hodné lidičky o zaslání nějakých věcí do tomboly, ze které bude výtěžek rozdělen mezi organizace zachraňující chrty dle "klíče", a to podle počtu zúčastněných nosánků z té či oné organizace a také podle zaslaných věcí do tomboly.
Dary do tomboly zasílejte, prosím, na adresu: A.Brabcová, Kroužky 716, 768 72
Chvalčov.
VI. ročník LIBERTA CUP ve CHVALČOVĚ
SOBOTA 15. června 2019
Sraz účastníků na Chalupě zahrádkářů v ul. Na Kamenci (start i cíl celé akce)
9.00–10.00hod. - prezentace
10.15 hod.
- zahájení
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10.30 hod.
- odjezd po Masarykově chodníku do Bystřice pod Hostýnem
11.00 hod.
- příjezd do B.p.H.
11.15 -12.15 hod. - návštěva zámku a jeho výstavních expozic
12.15-12.45 hod. - prohlídka města
13.15-14.00 hod. - zastávka na Laudonském hřbitově v B.p.H.
14.30hod.
- předpokládaný návrat do Chvalčova (oběd)
15.00 hod.
- předání medailí a pamětních listů
Přihlášky prosím  zasílejte do 1. června 2019 na email: jirinahurtova@seznam.cz,
telefon: 724 189 500
Na přihlášky uvádějte jméno, příjmení, rok narození a bydliště (stačí jen město nebo
obec). Zajímavost o vašem kole.
Zasláním přihlášky souhlasíte s nakládáním vašich uvedených údajů (GDPR).

Akce v okolí:
3. - 26. 5. 2019 Mikro a makro svět, výstava prací žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy Bystřice p. H., zámek BpH
8. 5. 2019 Klavírní pralinky Matyáše Nováka, klavírní koncert v 18.00 hod.
Sváteční sál bystřického zámku
17. 5. 2019 Jarní Alternativa, nádvoří zámku
18. - 19. 5. 2019 Pouť včelařů, Svatý Hostýn
1. 6. 2019 Den se STONOšKOU, zámecký park (vystoupí Slza, Sebastian, Atlanta
rock, Bonsaj, Klauni z Balonkova, Taneční soubor Stars)
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2.–23. 6. 2019 Bystřické zámecké slavnosti - 25. ročník
  2. Kristina Fialová - viola a Jitka Čechová - klavír, zámek BpH
13. Martin Sobula - klavír (Polsko), zámek BpH
16. Filharmonické kvarteto, zámek BpH
19. Kristýna Vylíčilová, zámek BpH
24. Komorní sbor Ensaladas, kostel sv. Jiljí
2.–30.6.2019 Karel Demel - Grafika,
práce předního českého výtvarníka, výstavní prostory bystřického zámku
7.–9. 6.2019 "BYSTŘICE ŽIJE"
7. Yo Yo Band
    DJ
8. Marek Ztracený s kapelou
    Lake Malawi
    Děda Mládek Illegal Band
    Čechomor
    Ukulele Troublemakers - afterparty
9. Thom Artway
Dobrý den,
dovolte nám, abychom se touto
cestou s Vámi podělili o velkou radost,
kterou nám na světové olympiádě
přinesl úspěch našich reprezentantek
v moderní gymnastice.
Na Světových hrách Speciálních
olympiád, které se konaly od 14. 3. do
21. 3. 2019 ve Spojených arabských
emirátech v Abú Dhabí, za účasti
7 500 sportovců s mentálním postižením, ze 190 zemí světa, kteří soutěžili ve 27 různých sportech, Českou
republiku reprezentovalo celkem 44
sportovců.
Za náš Domov pro osoby se
zdravotním postižením Javorník ve
Chvalčově to byly moderní gymnastky Eva Kaňáková a Marie Balážová.
Ziskem dvou zlatých, čtyř stříbrných
a jedné bronzové medaile (Kaňáková
1zl. + 3st., Balážová 1zl. + 1st. +
1br.) významně přispěly do sbírky 21
cenných kovů, přivezených českou
výpravou.
Zvláště výkon Evy Kaňákové, která
byla ve věku 60 let nejstarší sportovkyní české výpravy, učaroval mnoha
divákům a je obdivuhodný.

Eva Kaňáková a Marie Balážová
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Pro naše sportovce byly hry v SAE úžasným
zážitkem a ničím nenahraditelnou zkušeností.
Například setkání se Cindy Bickman z USA,
zakladatelkou speciální moderní gymnastiky,
která všechny choreografie pro obruč, míč, švihadlo a stuhu pro Speciální olympiády sestavuje,
zůstane pro gymnastky z Chvalčova nezapomenutelné.
Naše reprezentantky v Abú Dhabí přijal a ocenil i český velvyslanec pan Ing. Jiří Slavík.
Bez Vaší podpory a pomoci by takový úspěch
a radost naše sportovkyně nikdy nezažily!
Moc Vám děkujeme!
Eva Kaňáková, Marie Balážová
Renata Pritz - trenérka
Mgr. Tomáš Šťastný - vedoucí domova Javorník
Mgr. Bronislav Vajdík - ředitel sociálních služeb
Uh. Hradiště
František Cafourek - předseda Nadačního fondu
Gemáček a Javorníček
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s Martinem Čechem

Rozhovor

Pan Martin Čech, chvalčovský rodák, žije se svou manželkou a třemi dětmi Na
Kamenci a mnozí z nás tohoto nenápadného, na pohled drobného muže alespoň od
vidění znají. Málokdo už ale ví, že je Martin velice úspěšný v silovém trojboji a že
mnohokrát reprezentoval nejen naši obec, ale i naši zemi v zahraničí.
V říjnu 2018 se zúčastnil Mistrovství světa v Mongolsku v Ulánbátaru. V disciplíně
„dřep“ a „mrtvý tah“ zde získal třetí místo, celkově se umístil jako čtvrtý. I když být
čtvrtý na mistrovství světa je jistě úžasné, Martin sám podotýká, že nebýt zdravotního
handicapu těsně před závody (zranění krční páteře), stál by na bedně. A tomu se dá
zcela jistě věřit, už pro další úspěchy. V roce 2018 se stal mistrem Evropy v Plzni.
Prvenství obhájil znovu letos v březnu, kdy na Mistrovství Evropy v Maďarsku stanul
opět jako vítěz. V maďarském Györu zapsal také dva české rekordy, dřep s činkou
o hmotnosti 157,5 kg a 190 kg v mrtvém tahu.
Martin Čech závodí pod Zekon klubem Bystřice pod Hostýnem, ale cvičí doma
v dílně, kterou si upravil na tělocvičnu. Sportu se věnuje už od mládí. Začínal jako
kulturista, kdy v roce 1992 vyhrál Mistrovství ČSFR v dorostu. V roce 1995 se mu
podařilo vyhrát Mistrovství republiky jako junior a v témže roce získal i 3. místo na
mistrovství ČR mužů v silovém trojboji. V roce 1996 se nechal přemluvit „Železným
Zekonem“ k výletu do Pelhřimova - města rekordů, kde se mu podařilo udělat 2536
sedů ledů za hodinu bez upnutých nohou, což bylo následně uznáno jako světový
rekord a bylo zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů. Pak, zhruba od 25 let, přišla
na 15 let pauza, během níž se jej kamarádi z oddílu pokoušeli přemluvit k dalšímu
závodění. Sice stále cvičil, ale závodů se nezúčastňoval. Na řadu přišla rodina,
práce, děti, domek. Tělo má ale svalovou a silovou paměť, takže když se v roce 2016
vrátil k závodění, byl velmi rychle v dobré kondici.

Martin Čech na mistrovství Evropy
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A v čem vlastně spočívá silový trojboj? Pro nezasvěceného je to úplná věda. Dřeptlak-mrtvý tah. Různé váhové kategorie, tři rozhodčí, kteří sledují například hloubku
dřepu, propnutí nohou…. Musí se také dodržovat spousta pravidel pro výstroj, která
je přesně daná. Trička, dresy, bandáže, opasky, obuv a dokonce i ponožky jsou přesně dané Mezinárodní federací silového trojboje. „Každá maličkost ovlivňuje výkon,“
svěřuje se Martin s tvrdými pravidly sportu. A to mluvíme v rámci „amatérů“, kteří se
sportem neživí.
Martin pracuje jako dělník v TONu na modelárně. Cvičit může až po práci. Před
závody cvičí zhruba hodinu a půl denně. A taky samozřejmě dodržuje kulturistický
jídelníček. Nic tučného, nic sladkého, téměř žádný alkohol.
A co na Martinův koníček říká rodina?
„Z rodiny mě všichni podporují, když se ale blíží závody, určitě to se mnou nemají
jednoduché.“
A na co myslí před závodem?
„Nemám žádný rituál. Hlavně se potřebuji pořádně vyspat. Což třeba právě
v Maďarsku nebylo možné. Spal jsem na hotelu a ve vedlejším pokoji celou noc
brečelo malé dítě. Takže spánku moc nebylo. Ono před závodem není moc času,
vymýšlím strategie a soustředím se, abych nic nepokazil. Na nástup a provedení
cviku je jedna minuta. Musíte sledovat nástupy, které se rychle a nepravidelně střídají. Závod v Maďarsku trval 5 dní a účastnilo se jej celkem 267 závodníků. Je to
šrumec. Ale pak, když člověk stojí „na bedně“ a hrají Českou hymnu, říkám si, že ta
dřina stála za to.“
A jak se dá síla, kterou máte, využít v praktickém životě?
„Tak například, když jsem vyráběl formuli, která zdobí parčík Na Kamenci, mi to
bylo k dobru. Ono se to nezdá, ale ta formule váží 800 kg. Materiál na ni jsem musel
mnohokrát různě přenášet, obracet, zvedat. V tom mi posilování určitě pomohlo,“ říká
s úsměvem Martin.
Každý koníček něco stojí. Jak je finančně náročný silový trojboj?
„Finančně mě podporuje Zekon klub. Například letenku do Mongolska mi hradil
klub. Ale co se týče speciálních dresů, obutí, vybavení… to si hradím sám.“
Chtělo by to nějaké sponzory, že ano?
„V červnu mě čeká Mistrovství světa ve Švédsku, kam jsem byl díky úspěchu na
ME nominován. Určitě by mě i malé sponzorství potěšilo.“
Nikdy jste nepřemýšlel, že byste svůj koníček povýšil na profesionální dráhu?
„Dělám, co mě baví, to je pro mě nejdůležitější. Kdybych měl být profesionál,
musel bych makat od mlada, bez pauzy a podřídit tomu všechno ostatní. To nechci.“
A proč jste vlastně začal posilovat? Proč zrovna tento sport?
„ Byl jsem mladý a tehdy zrovna frčely filmy s Arnoldem Schwarzeneggrem, které
mě inspirovaly. Mně se to líbilo a tak jsem začal s posilováním v oddíle, který je
původně závodním oddílem silového trojboje.“
Jak dlouho se dá vlastně tento sport dělat? Jaký je věkový limit závodníků?
„To je neomezené. Veteráni jsme už od čtyřiceti let a provozovat tento sport
se dá i do 100, pokud to zdraví dovolí. Tomuto sportu se věnuje také mnoho žen.
Závodníci České republiky si na tom v silovém trojboji stojí velmi dobře. Dobří jsou
také Kanaďani, Rusové, Finové…“
Máte nějakého osobního trenéra?
„Když jsem začínal, trénoval mě Zdeněk Krutil. Ale jinak si dělám trenéra sám. Na
mistrovství se také připravuju sám.“
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Na to, že je Chvalčov menší obec, generuje poměrně značné množství velice
úspěšných lidí, a to ve světovém měřítku. Jste jedním z nich. Nikdy jste nepřemýšlel
o jiném bydlišti? Jak se Vám vůbec na Chvalčově žije?
„Na Chvalčově se mi líbí, žít ve velkém městě mě neláká.“
Martine, přejeme Vám mnoho dalších úspěchů, umístění ve Švédsku, mnoho té
svalové i vnitřní síly.
zpracovala Jitka Dostálová

Kulturní rubrika
Chvalčovský šmigrust
Dne 5. a 6. dubna 2019 jsme se sešli v prostorách kulturních domu ve Chvalčově.
Program předvelikonoční prodejní výstavy zahájil pěvecký sbor Mgr. Aleny Konečné
ze ZŠ Chvalčov. Výstavu otevřel místostarosta obce Ing. Jan Chlápek.
Během bohatého kulturního programu vystoupil folklórní soubor nejmenších dětí
„Píšťaličky“, dětský sbor „Vrabčáci“ ze ZŠ TGM Bystřice p.H. pod vedením Mgr. Ireny
Havránkové, pod vedením paní Radky Trňákové se s pohybovým cvičením předvedli
malí sportovci z Chvalčova, zahrál a zatancoval folklórní soubor „Malá Rusava“
z Bystřice p.H. pod vedením pana Hrdličky. Sobotní podvečer zakončila hudební
skupina (Z)PÁTEČNÍCI z Bystřice p.H.
Za organizaci Chvalčovského šmigrustu patří velký dík především paní Nadě
Sedlářové a všem, kteří přiložili ruku k dílu: Jaroslavu Manišovi, Boženě MěchurovéStudené, Pavlu Pávkovi, Miroslavu Švábovi, Jitce Dostálové, Tiboru Bugyi, Anně

Chvalčovský šmigrust

46

Dostálové, Lence Mikalové, Petře Švábové, Sylvii
Kuželové, Ludmile Janečkové, Daniele Ostatkové,
Petru Gabrielovi, Jitce Novákové, Marii Králové,
Lucii Novákové, Barboře Kolaříkové, Lence a
Lucii Kalužovým, Alici a Barboře Janečkovým,
Janě a Radce Dostálovým, Leoně Chlápkové, Ivě
Kocvrlichové, Lence a Martinu Kocfeldovým, Olze,
Hynkovi a Prokopu Smejkalovým.
Jako každý rok pomáhaly Technické služby naší
obce, správcová KD Michela Jurášková. Poděkování
patří také SŠNO z Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme
všem prodejcům a vystupujícím. A v neposlední
řadě vedení Obce Chvalčov za podporu a vstřícnost.
Místostarosta Ing. J. Chlápek

Jitka Dostálová

Slohy dětí
Máte rádi pohádky?
Naši páťáci si myslí, že už jsou na ně velcí. Pokud se ale známé pohádky změní
do moderní podoby, mohou být i pro ně docela zábavné.
Červená karkulka
Jednoho krásného dne si holka jménem Karkulka vyšla jen tak k babičce.
Maminka ji jen upozornila na Grinche, aby se k němu nepřibližovala, tak šla…
Přešla les, za kterým se rozprostírala velká louka. Z té vycházely tři cesty. Musela
si jednu vybrat, ale nevěděla, kterou, tak se podívala na GPS navigaci. Zjistila, že
správná cesta vede doprava. Pokračovala a najednou uviděla Grinche, který slintal.
„Kam jdeš, holčičko?“ zeptal se a Karkulka ukázala na navigaci, že už jen 500 kroků
a bude u cíle. „Nedáš si závod k babičce?“ navrhl Grinch netuše, že Karkulka zná
k babičce zkratku. Karkulka ochotně souhlasila, neboť si byla jistá svým vítězstvím.
Samozřejmě k chaloupce doběhla jako první a až po chvíli se přiřítil Grinch, celý udýchaný. Karkulka si jeho běh stopovala na Apple hodinkách. „Hahaha, jsem tu dřív!“
smála se a vešla do pokoje, ale babička nikde. Prohledala celý domek, až konečně
našla babičku v garáži, jak leští svoje nové Ferrari. „No babi, kde jsi na to vzala
peníze?“ zeptala se Karkulka. „Z banky pro důchodce,“ odpověděla babička. „Babi,
projedem se?“ zeptala se polohlasně, aby to Grinch neslyšel. „Hmmm, ale jo.“ A tak
babička svým Ferrari odvezla Karkulku až domů.
A co se stalo s Grinchem? Z toho pohledu na Ferrari ho postihl infarkt.
Karolina Blažek, Nikola Polášková, 5. třída
Červená Karkulína
Žila kdysi jedna dívenka jménem Červená Karkulína, která nesnášela červenou
barvu. Jednoho dne máma řekla Karkulíně, aby šla bábi dát peníze a krabicové víno,
protože bábi nedostala důchod. Karkulína se tedy vydala na cestu. Do koše si dala
peníze a krabicové víno. V lese potkala jednorožce, co papal duhu. Jednorožec jí
ukradl pár peněz a potom vypil půl krabicového vína. Karkulína se nafoukla a utíkala
k bábi. Jednorožec jí trhl za šaty, ze kterých vypadl iPhone X MAX. A tak Karkulína
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běžela bez šatů a iPhonu. Jak doběhla k bábi, zjistila, že běžela jen ve spodním
prádle. Když ji bábi viděla, řekla:“Obleč se do záclony“. Mezitím jednorožec zavolal
bábi a ta ho pozvala na kafe. Když se Karkulína oblékla do staré záclony, přiběhl
jednorožec. Když si to tam prohlédl, vychrstl na ně duhu. Karkulína se naštvala a
vychrstla na něj milk shake. Musel se obléknout do starého ubrusu. Odcházel naštvaný a Karkulína ještě k tomu po něm házela kelímky od milk shaku.
Elena Konečná, Denisa Bělíková, 5. třída
Jeníček a Mařenka
Jednoho dne Jeníčkovi a Mařence odletěla maminka na měsíc na Měsíc.
Maminka pracuje pro tatínkovu firmu na zpracování dřeva a zařizuje objednávky.
Uměla dobře mimozemštinu, a proto byla vyslána na Měsíc, kde měla zařídit objednávku pro mimozemšťany. Tatínek potřeboval, aby mu s dětmi někdo pomohl. Sedl
k počítači a objednal přes e-shop robomatku. Když kurýr robomatku přivezl, děti už
spaly. Bylo to překvapení na ráno. Děti vstávaly brzy. Když vstaly, tatínek ještě spal,
neboť nastavoval robomatku dlouho do noci. Podařilo se mu to. Bohužel použil nelegální hekerský program, kterým Robomatku zaviroval.
Jednou vzal tatínek děti s sebou do lesa, protože musel najít stromy pro novou
zakázku. Řekl jim, ať si nezapomenou vzít skener na bylinky a telefon. Děti telefon
dlouho nemohly najít. Nakonec jej našla Robomatka a s divným úsměvem jim ho
podala. Děti byly celé natěšené, protože do lesa chodí málokdy. Když přišly do lesa,
tatínek řekl dětem, aby si poznačily toto místo do navigace a že se zde opět sejdou.
Hledaly maliny, jahody a borůvky, někdy omylem utrhly rulík zlomocný, ale nesnědly
ho, protože skener fungoval a včas je na nebezpečí upozornil. Už pomalu začalo
zapadat slunce a děti si vzpomněly, že mají být v osm hodin na domluveném místě.
Když se Jeníček podíval na hodinky, zjistil, že je po půl desáté. Slunce už zapadlo. Jeníček chtěl zavolat tatínkovi a najít v navigaci cíl, ale telefon nefungoval, byl
zavirovaný. Jeníček měl naštěstí brýle s nočním viděním. Děti se snažily najít cestu
k tatínkovi, ale nepovedlo se. A najednou Mařenka křičí: „Jeníčku, vidím světýlko.“
Jeníček se podíval tím směrem. Opravdu tam svítilo světýlko. „Je nějaké zvláštní,
jako by tam byla diskotéka, a beze mě,“ řekl Jeníček. Tak tam šly. Když došly k chaloupce, tedy spíš k chatrči, viděly, že chatrč je z brambůrek. Hned lezly na střechu. A
začaly jíst brambůrky, které měly různé příchutě. A najednou vylezla z chatrče nějaká
špinavá stařena. A Jeníček, jak se lekl, spadl ze střechy. Mařenka sice nespadla, ale
slezla dolů, protože chtěla Jeníčkovi pomoct. Ale stařenka ji, stejně tak jako Jeníčka,
chytila. Jeníčka dala do nerozbitné koule. A Mařenka musela péct dorty pro Jeníčka.
Za tři hodiny si stařenka Jeníčka zvážila. Vážil přesně tak, jak chtěla. Řekla, ať si
vlezou na hoverboard, ale ony řekly, že neví, jak se na hoverboard leze. Stařenka jim
to ukázala, ale než slezla, tak ji strčily do ultra trouby. Rychle utíkaly do nejbližšího
města. Tam si zavolaly taxi, rychle nasedly a jely domů. Když dojely, tatínek byl rád,
že je vidí.
Doufám, milé děti, že si vezmete poučení z této pohádky a budete si dávat pozor
na nelegální software a brambůrky.
Hynek Smejkal, 5. třída
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Z historie

Vzpomínky Alice Masarykové nejen na Valašské Meziříčí
Vztah T.G. Masaryka k Valašsku a jeho působení v tomto kraji jsou dostatečně
známé. Méně se ví o tom, že Valašsko si oblíbila i Masarykova dcera Alice. V časopise Naše Valašsko, ročník 10, číslo 1 z roku 1947 byla uveřejněna její stať s názvem
„Moje vzpomínky na Valašsko“:
„Tážete se, které místo Valašska mám v nejživější paměti? Snad Žabárnu, samotu
mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem; ale také Valašské Meziříčí jasně vidím před
očima, tam jsme taky strávili jedny neb dvoje prázdniny. A pak Bystřici pod Hostýnem
a nedalekou vesnici, kde jsme byli o jedněch prázdninách společně s Macharovými
poblíž Schwaigrových.
Ve Valašském Meziříčí jsme bydleli v malé vilce a tam s námi byla americká
teta Sofi. Sestra Olinka, která měla vždy ráda zvířata, měla dvě žabičky, jednu
jmenovala „Charlie“ po matce – druhou „Sofinka“ po tetě. Tam nás často navštěvoval dr. Kraicz. Bylo tam takové vyslovené ovzduší pokrokářských přátel; jmenuji
ještě Dorazilovy: máti se stříbrným vlasem, rozložitého otce a syny. Vždy vlídné a
důstojné vespolek. Pamatuji se na proud řeky s vrbinami, kde jsme se koupávali
a házeli „žabky“ plochými oblázky, jak otec děti učil.
Na Žabárně jsme měli větší rozmach. Zahrada byla velká
a byt prostorný. Tam sestra vypěstila hnízdo užovek a tam jsme hrávali míčem.
Házeli jsme jej s otcem. Herbertův učitel, JUC. Jurek chtěl, abychom hráli nějakou
„duševní hru“, ale míč vždy zvítězil. Řeka tekla kolem a koupání
bylo výborné. Z jarmarku jezdili
kolem sedláci z okolí – a tehdy
vždy „naveselení“. Později prý
alkoholismus povolil.
Bystřice – Hostýn spojeny jsou
v mé paměti v první řadě se
Schwaigrovými. Zvláště kouzelné
byly „Paseky“, lovecká chata jako
dřevěný zámeček. Tam se kladly
stříbrné mlhy až do pokoje. A jen
krok a bylo možno sbírat hříbky. Schwaiger měl humor, který
není možno zapomenout. Vím, že
o komsi pravil: „Tomu sedí ten
klobouk na hlavě jak náprstek na
pomeranči.“
Tož takové jsou moje vzpomínky na Valašsko.“
Alice Masaryková se narodila
3. května 1879 ve Vídni, zemřela 29. listopadu 1966 v Chicagu
v USA. V květnu letošního roku
si připomeneme 140. výročí jejího
narození.
Alice Masaryková (uprostřed v bílém)
JUDr. Josef Kramář
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Chvalčovští zahrádkáři
"POLE JAKKOLI ÚRODNÉ, PŘECE BEZ OBDĚLÁNÍ ÚRODU PŘINÁŠET
NEMŮŽE."
(Cicero)
Pokuste se najít před svátkem sv. Jiří čtyřlístek – ten se totiž vyznačuje čarovnou
mocí:
„Jetelinka o čtyřech listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na
smrt“.
První máj – svátek zamilovaných - polibek pod rozkvetlou třešní nebo jiným kvetoucím stromem zajistí dívkám (ženám) krásu, lásku a zdraví.
Rok 2019 je „ROKEM SLUNEČNIC.“ Udělejme si radost a vysejme koncem dubna
až počátkem května slunečnice. Odmění nás krásou svých květů.
Výstavy, školení-přednášky a příbuzné akce:
DUBEN
20.4.
CH.Z. „Pleteme tatary - pomlázku“
25.–28. 4. FLORA Olomouc JARO Expozice ČZS - jarní květiny, cibuloviny
26. 4.
Holešov zámek „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ - okresní kolo“ soutěže ÚS ČZS
Kroměříž
30. 4.
18 h Výbor ZO ČZS
KVĚTEN
1.–5. 5.
1. 5.
6. 5.
1.–8. 5.

Věžky Jaro 2019
FLORIA KM „Floristická soutěž senioři“ okresní kolo ÚS ČZS
FLORIA KM „Floristická soutěž žáci, junioři“ okresní kolo ÚS ČZS
FLORIA JARO Zahradnická výstava Svátek pro všechny zahradníky
a zahrádkáře je tady!

Pranostiky:
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
V dubnu čas a panský kvas.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.
Je-li v květnu večer tráva zarosená, hojně bude vína, hojně sena.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Na svatého Stanislava mají brambory svátek.
Kolem svatého Bonifáce včela sbírá medovice.
Těm, co nosí sukničky,
mnoho zdravé vodičky,
těm, co nosí nohavice,
mnoho dobré slivovice přejí zahrádkáři.
Krásné jaro i Velikonoce a všem oslavencům všechno nejlepší.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ke Dni matek přejí zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS
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Slovo na konec:
„Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.“

Seneca
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