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Adventní inspirace
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Milí čtenáři,
při večerním brouzdání po televizních kanálech jsem zabrousila na jeden nejmenovaný, ve kterém nabízí moderátorky nejrůznější výrobky. Že se zde nabízí šperky se
stoprocentním smaragdem, které z původní ceny 26.000 Kč spadnou na neobvyklých
1.500 Kč, na to se naletět dá, to bych ještě pochopila. Byznys je byznys. Ale nabídku fotorámečku, to nechápu. Docela obyčejný fotorámeček, který seženete běžně
v obchodech za pár korun, nabízet prostřednictvím televizního pořadu, to je prostě
top. Moderátorka, i když ve zmíněném pořadu se o moderátorství dá mluvit jen stěží,
slečna lehce koktá a šlape si na jazyk, nabízí celých 15 minut bílý fotorámeček z nějaké
překližky sestavený ve slovo LOVE. Do písmene O si můžeme dát jakoukoliv, opravdu
jakoukoliv fotografii, třeba z dovolené. Prvních pět minut jsem se domnívala, že jde
o parodii na teleshopping. Kéž by! Nabídka je myšlena naprosto vážně. Chce se mi
smát i brečet zároveň. Tak daleko jsme došli! Lidstvo, homo sapiens, nejvyspělejší
článek evoluce! Slečna, nazývat ji moderátorkou z úcty k moderátorskému řemeslu
raději nebudu, dokáže celých 15 minut mluvit o ničem. To je zajisté také druh umění,
který neovládá každý. Dozvídám se, že rámeček si mohu postavit na poličku, pozor,
na kteroukoliv poličku ve svém bytě. Fotografii si mohu zvolit taktéž svobodně. A světe
div se, až se mi obrázek omrzí, mohu jej jednoduše vyměnit za jiný. Koho by to napadlo. Ještě že tu televizi máme. A když cena rámečku z původních 600 Kč spadne na
neočekávaných 169 Kč, slečna v naprosté extázi vykřikne „wau“! Tak výhodnou cenu
nikdo nečekal! Ale pořád zbývá dobrých 10 minut, ve kterých je potřeba řeč o ničem
rozkošatit. A ono to jde. Je to umění, smekám. Dozvídám se několik dalších důležitých
informací. Například když koupím rámeček babičce, dědečkovi, celé rodině, pořád budu
platit jedno poštovné a neskutečně na tom vydělám. Stačí jen zavolat a rámeček bude
můj. Jsem v pokušení dotáhnout hru do konce a volat. Zvědavost, co by následovalo,
a hlavně kolik by v závěru celá ta šaškárna stála, mnou silně cloumá, ale nemohu.
Nemohu volat, protože nemohu uvěřit, že tohle celé by mohla být pravda. Připadám si
jako ve scifi filmu. Není přece možné, že bychom opravdu klesli tak hluboko a ten pořad
byl reálný. Že slečna je reálná, že existuje někdo reálný, kdo kampaň financuje, že na
to má čas, peníze a sílu. A nejděsivější věc, že ten brak opravdu někdo kupuje. To mi
přijde jako absolutní vrchol naší pop kultury. Téměř nepřekonatelné. Až k nám jednou
dorazí ufouni a zeptají se: „Kdo jste, vy, lidé?“, ukázala bych jim tento pořad. Ten mluví
za vše. Ufouni buď okamžitě nasednou do svých lodí a prchnou, nebo nás budou chtít
zachránit. Je-li to vůbec možné.
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i nákup podobných pošetilostí. Každému z nás
se občas stane, že ulítne a koupí věc, kterou vůbec nepotřebuje. Když se to vezme
kolem dokola, většinu věcí nepotřebujeme. Někdy máme jen ten pocit, anebo se nám
určitá věc líbí. To je normální, rádi se obklopujeme věcmi, které se nám líbí. Na tom
nic špatného není. Ovšem zkusme si zachovat normální rozum. Trochu důstojnosti.
Zdravý rozum a důstojnost nás nestojí ani korunu. Sice je neseženeme ve slevě, wau,
za jedno poštovné, ale co jiného už bychom proboha na tomto světě měli dělat jiného
než pěstovat zdravý rozum a lidskou důstojnost.
Přeji všem krásné a klidné Vánoce.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 16. 10. 2019
RO projednala a rozhodla:
a schvaluje umístit své sídlo nově vznikajícímu spolku Českému svazu včelařů
základní organizace Chvalčov z. s. na adresu Obřanská 145.
a schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 s Pražskou plynárenskou a.s.
a schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení technikou pro JSDHO Chvalčov
z dotačního titulu Zlínského kraje pro rok 2020 s názvem „Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK“. V rámci dotace bude pořízena
nová hasičská kombinovaná proudnice, plnička protipovodňových pytlů, hasičské
zásahové rukavice a 2 ks zásahových obleků pro hasiče.
a schvaluje zveřejnění záměru na odprodej obecních pozemků parc.č. 1163/42
o výměře 17 m² a parc.č. st. 548 o výměře 12 m² v k.ú Chvalčov, dle geometrického plánu č. 609-152/2019 za cenu 200 Kč/m². Odprodejem pozemků se řeší
vypořádání majetkových nesrovnalostí.
a schvaluje zahájení poskytování služby pro občany Chvalčova nad 70 let a držitele ZTP a ZTP/P průkazů bez věkového omezení s názvem Senior TAXI. Službu
Senior TAXI bude provozovat pro naše občany firma Elektro TAXI Karel Červenka
od 1. 12. 2019. Více informací k nové službě naleznete v článku tohoto zpravodaje.
a schvaluje uzavřít havarijní pojištění naší nové hasičské techniky CAS Tatra 815
a Čtyřkolky Polaris Ranger XP1000 u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. U CAS
budou také dodatkově pojištěna všechna skla vozidla.
RO bere na vědomí:
informaci ředitele ZŠ a MŠ Chvalčov o možnosti využití dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí na vybudování centra ekologické výchovy, venkovní učebny, zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí,
spojené s drobným pěstitelstvím.
oznámení od Krajského úřadu Zlínského kraje Odboru životního prostředí
a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny o realizaci opatření dle schváleného plánu péče a souhrnu doporučených opatření, které jsou součástí projektu
Zlínského kraje „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území
Zlínského kraje. V období od 24. 9. 2019 do 30. 12. 2022 bude vybraný dodavatel
v oblasti označené Natura 2000 na Pasekách provádět odborný prořez stromů.
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Chvalčov. RO nemá připomínky k předložené VZ.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 31. 10. 2019
RO projednala a rozhodla:
• a schvaluje zveřejnit záměr na prodloužení nájmu pozemků s firmou Salix Morava
a.s. do 31. 12. 2025 a zvýšení sazeb pronájmu. Jedná se o pronájem orné půdy
a pozemků s trvalým travním porostem v majetku obce.
• a doporučuje ZO schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/5809/20194

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

BKMM. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku, jehož je Česká
republika podílníkem id. 19/26 – pozemek parc. č. 273/20, podmínkou je do 5 let
zbudování kontejnerového hnízda na tomto pozemku.
doporučit návrh rozpočtu obce Chvalčov na rok 2020 k projednání v ZO.
doporučit návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Chvalčov na roky
2021 – 2023 k projednání v ZO.
a schvaluje nákup profesionální samochodné sekačky, s pracovním záběrem 124
cm, s hydraulickým výsypem koše a s příslušenstvím na sběr kamínků (zimní
posyp). Pořízení traktorové sekačky zefektivní údržbu zeleně v obci a usnadní
čištění chodníků a komunikací v obci po zimním období.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy BNC elektro, spol. s r.o. na úpravu osvětlení v přísálí KD za cenu 15 000 Kč (bez DPH).
a schvaluje cenovou nabídku na výsadbu zeleně na lesní tělocvičně – celkem 20
ks šeříků, vyložení drcenou kůrou a založení trávníku, trávník bude také založen
na upravovaných plochách v areálu letního kina Pod Kozincem. Celková cenová
nabídka je 24 400 Kč (cena bez DPH).
RO bere na vědomí:
vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování (Odbor územního plánování
a stavebního řádu ZK – oddělení územního plánování) k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Chvalčov v uplynulém období 2014-2019.
poděkování Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. za realizaci
obnovení kříže v místě, které bylo označováno jako místo, kde byly pohřbívány
oběti epidemií a válek.
informaci Ministerstva kultury o vyhlášené výzvě k podání žádostí ve výběrovém
dotačním řízení v programu - Veřejné informační služby knihoven.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 12. 11. 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 13.8.2019 do 12.11.2019.
a schvaluje uzavření smlouvy č.j. USZVM/BKM/5809/2019-BKMM s omezujícími
podmínkami, o bezúplatném převodu podílu 19/26 pozemku parc.č. 273/20, ostatní plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1204 pro kat. území Chvalčova Lhota
od České republiky do vlastnictví obce Chvalčova.
a schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1163/42 o výměře 17 m², v k.ú.
Chvalčov a parc.č. st. 548 o výměře 12 m² v k.ú Chvalčov, dle geometrického
plánu č. 609-152/2019 za cenu 200 Kč/m². Náklady na vklad do KN a náklady
spojené s prací geodeta hradí kupující.
a schvaluje plán údržbových akcí pro rok 2020 dle projednaného návrhu.
a rozhodlo o zveřejnění projednaného návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
a rozhodlo o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2021 až 2023.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v projednaném znění.
a schvaluje bezúplatný převod vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP na požární jednotku obce, která vozidlo bude dále provozovat.
5

•

a schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1168 o výměře 84 m2, druh vodní
plocha, v k.ú. Chvalčov od České republiky do vlastnictví obce. Schvaluje podání
žádosti o převod uvedeného pozemku na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

•
•
•
•

rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené jednáním rady obce dne 24.9.2019.
informaci o stavu realizace a financování investičních a údržbových akcí letošního
roku.
poděkování starosty obce všem zúčastněným na oslavách výročí 650 let obce.
informaci předsedy kulturní komise o připravovaných akcích.
Zastupitelstvo obce ukládá

•

radě obce zajistit a zrealizovat bezúplatný převod vozidla CAS 25 Škoda 706
RTHP na požární jednotku obce, která vozidlo bude dále provozovat.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 27. 11. 2019
RO projednala a rozhodla:

•

•

•

•

•
•
•

a schvaluje uzavřít dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu č. 10/VAK-KM/2015/Pr ze dne 5.11.2015, kterou se rozšiřuje
délka kanalizace obce Chvalčov ve správě Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s.
a to o úsek dlouhý 36 m - v Dubinách.
a schvaluje smluvně a bezúplatně převést obecní automobil CAS 25 – Š706
RTHP na obec Jezeřany – Maršovice. Po zakoupení nové CAS pro naši JSDHO
se stala CAS 25 – Š706 RTHP nadbytečná, tuto CAS získala naše obec v roce
2010 rovněž bezúplatně od města Hulín, po drobné opravě bude opět sloužit
k zásahům.
a schvaluje zveřejnění záměru o uzavření Dohody o přičlenění a náhradě za přičlenění honebních pozemků č. 02/2019 s držitelem honitby Lesy pod Javorníkem
s.r.o. Dohodou se zvyšuje náhrada vlastníkovi pozemku, kterým je obec Chvalčov,
za přičlenění dotčených pozemků na 300,- Kč za jeden započatý hektar dotčených pozemků ročně. Lesy pod Javorníkem s.r.o. jsou držitelem honitby Lesy pod
Javorníkem dle rozhodnutí Městského úřadu BpH od roku 2004.
a schvaluje cenovou nabídku na vytvoření projektové dokumentace, projednání
na stavebním úřadě a zajištění závazných stanovisek KHS, HZS, KS-ŽP od firmy
Studio 97A s.r.o. za cenu 47 000 Kč (cena bez DPH) na stavbu - „Oprava a rekonstrukce střechy objektu bytového domu č. p. 798 ve Chvalčově“.
a schvaluje cenovou nabídku na 2 vrtané sondy, 2x laboratorní rozbor zeminy
na komunikaci Na Kůtku od firmy HIG spol. s.r.o. za cenu 12 500,- Kč (cena bez
DPH).
a schvaluje za dodavatele samochodné rotační sekačky a příslušenství na zametání a sběr posypu firmu Adacom s.r.o.
a schvaluje zveřejnění záměru na odprodej obecního pozemku parc. č. 1163/43
dle geometrického plánu č. 609-152/2019, v k.ú. Chvalčov, o výměře 18 m², za
cenu 200,- Kč za m².
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RO bere na vědomí:
výzvu KÚ ZK, odboru dopravy a silničního hospodářství k součinnosti v oblasti
koordinace dopravních omezení na silniční síti.
nabídku firmy D. A. S. Rechtsschutz AG, pobočky ČR na právní ochranu obce.
přípravu nových stanov Dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion.
nabídku od firmy IS Projekt, s.r.o. v oblasti stavebnictví, mezi které patří také
realizace zadávacích a výběrových zařízení.
RO ukládá:
starostovi obce projednat s dopravním projektantem návrh na možnost vybudování přechodu pro chodce v oblasti křižovatky ulice Na Kamenci a ulice Nová.
starostovi obce uzavřít Dodatky č. 2 k nájemním smlouvám ze dne 1.8.2011
o pronájmu obecních pozemků s firmou Salix Morava a.s.
starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytování služby Senior taxi Chvalčov
s provozovatelem panem Karlem Červenkou, Na Nivách 1333, BpH 768 61, IČ:
75890909.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce byly obecní investice zaměřeny zejména na pořízení technického
vybavení obecní jednotky požární ochrany. Obec zakoupila cisternovou automobilovou stříkačku za 6.5 milionu Kč. Na vozidlo jsme získali dotaci od Ministerstva vnitra
ve výši 2,5 milionu Kč a od Zlínského kraje 0.5 milionu. Pro jednotku požární ochrany byla pořízena i čtyřkolka s přívěsným vozíkem a dobrou výbavou pro celoroční
provoz v terénu za 810 tis. Kč. Dotace z IROP prostřednictvím Místní akční skupiny
Podhostýnska činila 721 tis. Kč. Velký objem vlastních prostředků stála oprava hospodářské budovy ve školním areálu. Vyměněná byla střecha a okapy a kompletně
opravená školní kuchyně se všemi sklady, kanceláří, sociálním zařízením a přilehlými
prostorami, elektroinstalací, rozvody vody a kanalizace. Celková cena dosáhla 6,5
milionu Kč. Ukončen byl projekt hydrogeologického průzkumu „vrt HVCH 2 Chvalčov,
nový zdroj vody pro obec v prostoru bývalé pily na Říce. Cena 550 tis. Kč, dotace
ze Státního fondu životního prostředí činila 316 tis. Kč. Vyměněn byl i nebezpečný
povrch školního hřiště za cca 600 tis. Kč. Kromě toho probíhaly místní opravy komunikací, bytů a dalších obecních staveb. Menší prostředky byly vynaloženy na výsadbu stromů a keřů a běžné opravy a údržby obecního majetku, na úpravu venkovní
tělocvičny i letního kina. V závěru roku obec pořídila kvalitní stroj na údržbu veřejné
zeleně, samochodnou sekačku s dalším příslušenstvím.
Navzdory kůrovcové kalamitě nebylo hospodaření v obecních lesích ztrátové.
Od Zlínského kraje jsme obdrželi dotace na zalesnění ve výši necelých 140 tis. Kč.
Stále probíhaly výkupy a prodeje pozemků v rámci náprav majetkových nesrovnalostí.
Byly pořízeny nové webové stránky obce, založen facebookový profil a aplikace
V obraze, vše pro vyšší informovanost obyvatel. V kulturním domě byly zavedené
čipy pro lepší obslužnost vstupních dveří pro maminky, čtenáře i nájemníky.
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Obec stále hospodaří bez zadlužení.
Bohatý kulturní kalendář byl jako vždy naplněn. Oblíbená předvánoční výstava
byla rozšířena o atrakce mimo budovu KD.
Letošní rok probíhal ve znamení oslav 650. výročí obce. Kromě obvyklých akcí, na
které jsou naši obyvatelé zvyklí, byla uspořádána velká oslava výročí v areálu školy
s průvodem, bohatým programem, účastí pana hejtmana a dalšími doprovodnými
událostmi včetně vydání brožury, mše svaté a svěcení hasičské techniky. Zásluhou
všech zúčastněných vše proběhlo hladce a k většinové spokojenosti. Příjemnou
událostí bylo i vysvěcení obnoveného dřevěného kříže v místě u Německého lomu.
Jednotka požární ochrany díky investicím, získala špičkové vybavení a zůstává
spolehlivou složkou při řešení krizových situací.
Základní a mateřská škola si udržuje vysoký standard, pěvecký kroužek je nepostradatelnou součástí obecní kultury. Kulturní dům, knihovna, tělocvična, sociální
byty, Pošta Partner i odpadové centrum fungují ke spokojenosti. Pro nedostatek
kapacit a dalších povinností naší pracovní skupiny přechodně vázly práce na údržbě
obecních prostranství, ale to je již nyní minulostí.
Velkou zásluhu na kvalitě obecního života mají společenské organizace,
SDH, zahrádkáři, Tělovýchovná jednota, Klub rodičů a nově i spolek Kulturák.
Zastupitelstvo, zaměstnanci obce i komise rady obce plní dobře své povinnosti
i povinnosti úřadu. Největším přínosem jsou ochotní a obětaví občané, bez kterých
by snažení v zájmu obce nedávalo smysl.
Jistě jsou v mnohém nedostatky a rezervy, ne každému, a ne ve všem lze vyhovět.
Leccos by se dalo udělat jinak, lépe a dříve. Snahu o co nejlepší výkony nelze však
nikomu upřít.
V letošním hektickém roce všichni odvedli velké množství dobré a obětavé práce
a všem, kteří se zasloužili, chtěl bych nyní, v závěru roku, poděkovat.
Jménem obecního zastupitelstva i zaměstnanců Obce Chvalčova i jménem
svým přeji všem občanům a obyvatelům obce příjemné prožití vánočních svátků
a do nadcházejícího nového roku 2020 přeji všem hodně zdraví, pohody
a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Ing. Antonín Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jiří BORTNÍK

71 let

Miroslav STRUŽKA

68 let

Zdenka JAŠEČKOVÁ

80 let

Ilona ECKHARDTOVÁ

45 let

Františka STELLOVÁ

84 let

Emilie BALGOVÁ

97 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Podzimní vítání občánků
V sobotu 9. listopadu 2019 se uskutečnilo
v naší obřadní síni v pořadí již 36. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu
se dostavily 3 rodiny se svými nejmenšími.
Místostarosta obce Ing. Jan Chlápek
přivítal nejmladší chvalčovské občánky – Sofinku LANGSTEINOVOU, Petříka
SCHYBOLA a Bibianku NOVÁKOVOU.
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.
Sofinka Langsteinová

Bibianka Nováková
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Petřík Schybol

Z naší obce
Dotace přiznané obci Chvalčov v roce 2019

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poskytovatel

Účel použití

Částka Kč

Zlínský kraj
Investiční účelová dotace na realizaci projektu
„Změna č. 1 územního
plánu Chvalčov“ evidovaného pod registračním
číslem RP02-16DT2/012.  
51.000,00

Kombinovaná dotace z Fondu
ZK na realizaci projektu RP1219/069 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí ZK. Doplnění výstroje pro
JSDH Chvalčov.

VPS ČR

Neinvestiční dotace na výdaje
spojené se zajištěním výdajů
vzniklých obci v souvislosti s
konáním voleb do EP.

29 0000,00

Státní fond životního pro- Investiční dotace na realizaci
středí České republiky
akce „Chvalčov – vrt HVCH 2
– posilový zdroj vody pro obec“.
Rozhodnutí č. 01201911

316 156,00

Ministerstvo zemědělství Finanční příspěvek na účel:
ČR
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let
věku. Předmět příspěvku: Umělá
obnova sadbou – první.

60 000,00

98 000,00

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky

Investiční dotace z programu
01424 – Dotace pro jednotky
SDH obcí na projekt Chvalčov
– Cisternová automobilová stříkačka.

2 500 000,00

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Investiční
dotace
z Integrovaného regionálního
operačního programu na projekt
Nákladní čtyřkolka pro JSDHO
Chvalčov.

721 132,65

Zlínský kraj

Investiční dotace z Fondu
Zlínského kraje na pořízení nové
požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky pro
JSDHO Chvalčov v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ
HZS ČR.

500 000,00
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8.

9.

Ministerstvo zemědělství Finanční příspěvek na účel:
ČR
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let
věku. Předmět příspěvku: Umělá
obnova sadbou – první.

72 000,00

Ministerstvo vnitra GŘ HZS Neinvestiční dotace na odborČR
nou přípravu, výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH
mimo územní obvod zřizovatele
a vybavení a opravy neinvestiční
povahy.

25 029,00

Co bychom měli vědět

Veřejná doprava v kraji dozná změn

Každoročně dochází v prosinci ke změně jízdních řádů. Hlavní změnou ve
Zlínském kraji však bude zavedení nového tarifního systému. Starostové obcí však
doposud nemají v této situaci zcela jasno. Zjištění faktického stavu bylo mimo jiné
náplní schůzky zástupců Krajského předsednictva Sdružení místních samospráv
České republiky (SMS ČR) – Mgr. Elišky Olšákové, Mgr. Tomáše Chmely a Josefa
Zichy, s náměstkem hejtmana pro dopravu, Ing, Pavlem Botkem. Náměstek Botek
se zavázal, že všem obcím budou co nejdříve zaslány platné jízdní řády a do každé
domácnosti by měly být doručeny přehledné letáčky se základními informacemi.
SMS ČR Zlínského kraje iniciovalo schůzku mezi Správou železniční dopravní
cesty (SŽDC), Zlínským krajem a starosty, kteří na svém území mají železniční stanice v majetku SŽDC, která se uskutečnila v úterý 26. listopadu 2019.
CENÍK
Díky novému tarifnímu systému cestující výrazně ušetří. Ceník jízdného bude
určovat Zlínský kraj a bude nastaven jednotně pro autobusovou a železniční dopravu - k pevné nástupní sazbě 9 korun se připočte za každý kilometr na trase koruna.
Například za cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí cestující 29 korun. Jelikož v rámci
kraje nebude zaveden integrovaný systém dopravy, budou si muset cestující kupovat jízdenky zvlášť u autobusů i u vlaků. Ceník je stanoven na úrovni IN25 - oproti
současným cenám základního jízdného u Českých drah budou ceny v rámci nového
tarifu Zlínského kraje nižší o celou čtvrtinu.
AUTOBUSY
Veřejná osobní linková doprava bude zajištěna následujícími dopravci:
• KRODOS BUS a.s. – provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní
oblasti Kroměříž
• ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu
v provozní oblasti Uherské Hradiště
• ARRIVA MORAVA a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu červenými
autobusy v provozní oblasti Valašské Klobouky
• ČSAD Vsetín a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozních
oblastech Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín
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Původně chtěl kraj od prosince spustit plnohodnotný krajský integrovaný systém
(IDS), kvůli zablokované soutěži na provozovatele autobusů u antimonopolního
úřadu má ale tento plán zpoždění. Z tohoto důvodu jízdní řády autobusové dopravy
nebudou měněny.
V autobusové dopravě bude krajský tarif platit u všech linek a zároveň také u spojů
za hranice kraje, kterých je kraj objednavatelem. V autobusové dopravě nebudou
k dispozici časové jízdenky a ani přestupní jízdenky, tzn., že u přestupů si cestující
bude muset kupovat stále dvě jízdenky jako doposud.
V autobusech bohužel nebude možné platit platebními kartami, elektronické peněženky budou moci být stále využívány, tzn. o nahrané peníze na kartách cestující
nepřijdou a budou je moci dále využívat.
Výjimka je u dopravce ARRIVA MORAVA, který bude zajišťovat dopravu červenými autobusy v oblasti Valašské Klobouky. Z důvodu modernějšího odbavovacího
zařízení u autobusového dopravce bude třeba pořídit si ještě jednu odbavovací
elektronickou peněženku (plastovou kartu). Pokud budou cestující používat jen
a pouze autobusy ARRIVy, stačí jim pouze tato karta. Pokud budou přestupovat na
autobusy jiných dopravců (ČSAD Vsetín, ČSAD BUS Uherské Hradiště, KRODOS
BUS), budou muset mít karty dvě. Prodej karet bude zabezpečovat ARRIVA na infocentrech měst (např. Slavičín, V. Klobouky a Luhačovice a na nádražích, kde má
ARRIVA pokladnu, tj. Horní Lideč, Brumov-Bylnice a Luhačovice). Karta by měla být
za zálohu 100 Kč (zahájení prodeje se předpokládá od 9. 12. 2019).
VLAKY
Veřejná osobní železniční doprava bude zajištěna:
• ARRIVA vlaky s.r.o. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281,
282, 283, 300, 340, 341 (vlak ARRIVA EXPRESS z Nitry do Prahy není součástí
krajského tarifu)
• České dráhy, a.s. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281,
300, 303, 305, 323, 330, 331, 340, 341
Tarif v rámci kraje bude platný ve všech osobních a spěšných vlacích v kraji a
třech vybraných tratích (č. 303 do stanice Kojetín, č. 330 do stanice Moravský Písek
a č. 340 do stanice Veselí nad Moravou). Zde bude jedno, zda cestující využijí služeb
Českých drah nebo ARRIVY – jízdenka bude přestupná a platná u obou dopravců.
Ve vlakové dopravě nebudou nově cestujícím ve vlacích ČD na území Zlínského
kraje již platit karty IN25 či IN 50. Na cestách mimo Zlínský kraj budou však tyto karty,
stejně jako karty IN 100 a IN Business platné beze změn. Karty IN25 a IN 50 budou
moci cestující na pokladnách ČD vrátit nebo je mohou využívat mimo hranice kraje.
Pro cesty ve vyšších třídách Českých drah (rychlíky, expresy, InterCity aj.) nebo
při cestách mimo hranice kraje budou nadále platit pouze jízdenky Českých drah dle
svého tarifu. Tzn. pokud cestující pojede mimo hranice kraje, bude mu prodána jízdenka buď do posledního zastávky na trati na území Zlínského kraje, nebo do místa,
kde bude cestující přestupovat na navazující spoj.
Jízdenky na vlak se budou prodávat přímo na nádražích. Kde pokladna nebude či
bude zavřená, si cestující koupí lístek přímo u průvodčího (bez doplatku). Jízdenky
na vlak se přestanou prodávat v obcích Halenkov, Jablůnka, Kunovice-Loučka,
Lhotka nad Bečvou, Osíčko, Valašská Polanka a na zastávce Zlín-Malenovice.
Dalších šest pokladen ČD zavřou proto, že je na některých tratích vystřídá ARRIVA.
Krajské jízdenky bude ARRIVA prodávat ve stanicích Vsetín, Horní Lideč, Bylnice,
Luhačovice, Uherský Brod, Kunovice a Uherské Hradiště.
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Cestování se společnostmi RegioJet či Leo Express a ARRIVA EXPRESS
(ve směru Nitra – Praha) se tarify Zlínského kraje nijak nedotknou.
Pro lidi, kteří jezdí vlakem často, budou v rámci krajského tarifu k dispozici 7denní
a 30denní časové jízdenky.
Informace od Sdružení místních samospráv České republiky

650 let
Chvalčova
Zápisy z kronik
Rok 1964
Velkou událostí bylo v obci slavnostní otevření nového kulturního domu. Slavnost
byla připravována všemi poslanci MNV. Na slavnosti byla účast 350 lidí. Byla uspořádána estráda „Zuzana jde na estrádu“ za účasti 430 návštěvníků. Večer byla taneční
veselice.
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V novém slavnostně vyzdobeném kulturním domě se konaly volby kandidátů do
MNV. Od ranních hodin vysílal místní rozhlas slavnostní pochody, před budovou kulturního domu vítala voliče dechová hudba říznými pochody. Ve večerních hodinách
po sečtení hlasů volební komise oznámila, že všech 33 poslanců do MNV bylo zvoleno a že byli zvoleni poslanci do ONV a KNV, také soudci mimo své povolání: Miloš
Olšanský,paní Hudcová a soudce z povolání JUDr. Kraváková.
Úkoly MNV do konce roku 1964 – dostavba kulturního domu, provedení kanalizace od KD po Gaždovo, zřízení výletiště při KD, soustavné opatření pro plnění
plánovaných úkolů, zajištění dostatečného množství pitné vody pro horní část obce,
výchova mládeže, opravy a úpravy cest.
Pro rozšíření služeb schválila rada MNV dne 20.1.1964 zřízení sběrny oprav punčoch a obuvi v místnosti pí Mrázkové.
Počátkem ledna byla zrušena družstevní prádelna, protože nebyla využita. Mnoho
domácností je vybaveno elektrickými pračkami. Místnost, kde byla prádelna, byla
přebudována na dílnu JZD pro opravu traktorů a jiných mechanizačních zařízení.
V průběhu roku 64 převzalo JZD kamenolom v „Hradišťku“ a bude těžit ve vlastní
režii stavební kámen.
Organisace: zájmové organisace byly činné v rámci svých úkolů daných jim organizační náplní. Činně pracovali: TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Čsl. červený kříž,
Svaz žen, místní jednota požární ochrany, ovocnář. a zahrádkářský svaz. Naprosto
nesplnil své poslání a nevyvíjel činnost svaz mládeže. Mládež se činnosti vyhýbá
a není mezi nimi tak obětavých lidí, aby svou aktivitou získali i další. Jednou z příčin
je, že mladí musí dojíždět za studiem a za zaměstnáním mimo své bydliště a zčásti
se vyžívají v organisacích ve svých závodech a školách. V roce 64 velmi dobře
pracoval místní sbor požární ochrany. Sbor měl 121 činných členů, z nichž bylo do
výboru zvoleno 13 členů.
Jako součást osvětového zařízení je místní lidová knihovna, která byla přestěhována z místnosti MNV do kulturního domu. Vedoucí knihovny byla Věra Majetičová.
Knihovna měla 2191 knih. Počet výpůjček byl 1593 a čtenářů 181.
Školství: Ve školním roce 63-64 byla již rok v provozu nová ZDŠ a mateřská
škola. Je to první ročník žáků, kteří mají pro vzdělání daleko lepší podmínky než ve
staré špatně vybavené škole s nevyhovujícím sociálním zařízením. ZDŠ školní rok
1964/65 v 1. třídě počet žáků 25, třídní učitel Jaromír Langer, 2. třída 22 žáků, třídní
učitelka Jaroslava Švehlová, 3. třída 25 žáků, učitelka Anežka Štěpaníková, 4. třída
20 žáků, učitelka Naděžda Švehlová, 5. třída 25 žáků, učitelka G. Mruzková.
V druhém pololetí navštívil školu školní inspektor Karel Trdlica, který provedl hospitaci. Svou spokojenost a své připomínky provedl ústně, později i písemně.
V mateřské školce bylo zapsáno 48 dětí.
Polesí v roce 1964 mělo výměru 1.752 ha. Vedoucím polesí byl Dr. Ladislav David,
absolvent vysoké školy zemědělské v Brně, lesnické fakulty. Technikem polesí byl
Josef Procházka, absolvent vyšší technické lesnické školy. Polesí bylo rozděleno na
čtyři lesnické úseky: Javorník – lesník Richard Šrom, později Oldřich Dostál, Hostýn
– lesník Jaroslav Dušek, později Josef Procházka, Obřany: lesník Jaroslav Dušek,
Čerňava – lesník Jan Vejrosta. Lesnatost Chvalčova představuje 76,9% z celkové
rozlohy. Estetická svéráznost a příznivé klimatické podmínky s dopravní přístupností
mají stále větší význam pro odpočinek pracujících.
Rok 1965
je výročním 20. rokem osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. A je
i rokem budování na počest tohoto osvobození. 5. května se konalo slavností
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zasedání pléna MNV v kulturním domě. Večer se konal lampionový průvod k desce
padlých příslušníků I. čsl. armádního sboru. Byly položeny věnce k pomníku
O. Bardinové na Tesáku.
V srpnu byla provedena kanalisace Na Chaloupkách a podél silnice od mostu přes
Bystřičku. Celá práce byla občany bydlícími v těchto místech provedena brigádnicky.
Vozovky v obci byly potaženy živičnou směsí, takže převážná část obce má bezprašné silnice. Od bývalého hostince U Mrázků až po dům Měsíce Josefa byl položen
betonový chodník.
Zásobování obyvatel bylo zajištěno LSD Jednota Kroměříž prodejnami s potravinářským zbožím a zčásti i zbožím průmyslovým, a to prodejnou naproti hotelu Říka,
samoobsluhou před MNV, řeznictvím před MNV a prodejnou v bývalém hostinci
u Papežů. Tři prodejny s potravinami jsou stejnoměrně rozmístěny pro celou rozlohu
obce Chvalčov a jsou dostatečně a včas zásobovány. V bývalém obchodě Žilinský je
textilní prodejna. Zeleninou zásobuje obec prodejna u Kamnščáků u pomníku padlých. Tato prodejna je nouzová a nevyhovuje pro zásobování celé obce. Pohostinské
provozovny v obci Chvalčov jsou tři, a to hotel Říka, který je známý svou výtečnou
kuchyní, čistotou a vzornou obsluhou pod vedením Karla Půčka. Nově bylo upraveno
pohostinství u MNV, kde jsou podávány pouze nápoje. V Lázních je to pohostinství,
stará nevyhovující hospoda, kterou vede pí. Miková.
V roce 1965 se narodilo 16 dětí. Ze zdravotních důvodů se k porodům vozí nastávající maminky do porodnice v Přílepích.
Kulturní dům - stánek kultury a osvěty obce se postupně doplňoval potřebným
zařízením. Hlavní šatna byla vybavena věšáky a odkládacím pultem. Službu v šatně
zajišťovali manželé Ordáňovi. Správce OB Oldřich Lacina z důvodu svého zaměst15

nání se musí opírat hlavně o pomoc ředitele školy Jaromíra Langera, který zajišťuje
převážnou část kulturních a společenských akcí a vykonává rovněž funkci hospodáře
a také funkci vedoucího kina. Úklid v kulturním domě zajišťují manželé Loupancovi,
a to za minimální odměnu, poněvadž pro úklid kulturního domu není uvolněná stálá
pracovní síla.
Pro rozšíření kulturní činnosti, propagaci myslivosti a sblížení myslivců s občany
postavili za Kozincem myslivci dřevěnou chatu, kterou zbudovali vlastním nákladem
a prací svých členů. Je na překrásném místě na pokraji Kozince s výhledem na
Hostýn.
(pokračování v dalším čísle zpravodaje)

Jak byl zachráněn Chvalčov
Myslím si, že všichni rádi vzpomínáme na vydařené oslavy 650 let trvání našeho
Chvalčova. Když jsem se rozhlížela po účastnících, uvědomila jsem si, že jsou tak
mladí, že nevědí, že je vlastně štěstí, že Chvalčov je. Po nedobrovolném připojení
k Bystřici pod Hostýnem samostatná obec Chvalčov přestala v roce 1976 existovat.
Trvalo to 14 let a neřešení mnoha problémů a jejich odkládání přivedlo občany
k nezájmu, k apatii.
To se změnilo až po výroční schůzi hasičů (tehdy požárníků) v listopadu 1989.
Rozhodli se o svou obec bojovat. Z iniciativy jejich předsedy pana Zdeňka Sedláře
byli svoláni Chvalčováci do KD, aby se vyjádřili k odtržení Chvalčova od Bystřice
a k zastavení stavebních příprav pro výstavbu nových bytovek Vsetínská 3 v zahradách ve Lhotce. Z iniciativy hasičů bylo založeno Občanské fórum, dále OF. Zvolili se
představitelé OF a okamžitě se pustili do práce. Začala chvalčovská něžná revoluce.
Představitelé OF vytvořili program, jehož hlavním bodem bylo odtržení Chvalčova
od Bystřice. Podpisové archy pro obnovení obce Chvalčov se plnily jmény. Pan
Jaroslav Janováč s panem Josefem Janečkou (Vitex) jeli do Prahy a přivezli „manuál“. Od té doby jsme věděli, co všechno se musí zařídit a kam se obrátit. Pan Zdeněk
Sedlář a pan Jaroslav Janováč jeli opakovaně na ministerstvo vnitra a vše se začalo
rýsovat. Bez mobilů, počítačů a kopírek jsme dokázali po obci rychle šířit letáky,
lidé byli včas informovaní a výborně spolupracovali. Nebylo stále jisté, zda revoluce
dobře dopadne. Nemohli jsme všem a všemu věřit. Komunisté měli ještě moc a jen
neochotně se jí vzdávali. Ale o tom nikdo z organizátorů nepřemýšlel. Rodila se
podoba nové obce a věřili jsme, že svobodné.
Nebyl OÚ, vhodní úředníci, nebyly finance, bylo jen nadšení. Protože skoro všichni
byli zaměstnáni, vše se řešilo odpoledne a dlouho do noci. Pro naši obec bylo štěstí,
že měla v pravý čas ty pravé statečné lidi, hlavně pana Zdeňka Sedláře, schopného
organizátora a vyjednávače a pana Jaroslava Janováče, pamatujícího kapitalismus,
charismatického člověka s jasnými názory a vizí budoucnosti obce. Zavzpomínejme
trochu, jak se vše seběhlo díky rychlému vyjednávání.
Dne 1. dubna 1990 přestal být po 14 letech Chvalčov místní částí Bystřice pod
Hostýnem a stal se opět samostatnou obcí, rozhodovací moc přešla z Bystřice
p. H. na nově vznikající MNV (místní národní výbor). Kancelář MNV se vybavila nejnutnějším nábytkem. Chvalčov převzal i správu Hostýna. Měli jsme opět štěstí - dva
schopné důchodce, kteří mohli zastupovat obec do řádných komunálních voleb. Pan
Zdeněk Sedlář ještě pracoval.
Prvním předsedou MNV byl pan Jaroslav Janováč, místopředseda byl pan
Jindřich Klíma, tajemníkem byl pan Zdeněk Sedlář.
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Prioritní úkoly byly dva: zásobení obce vodou a plynofikace obce.
Bystřice p. H. uvolnila dvě pracovnice - paní Danu Neradilovou a paní Janu
Fürstovou, aby spravovaly veškerou agendu obce.
Obec vydává vlastní zpravodaj „Chvalčov oznamuje“.
Bystřice uvolnila pouhých 900 000 korun na zajištění chodu obce na tři čtvrtě roku.
1. parlamentní volby proběhly 8. a 9. června, účast 96% voličů.
5. července jsou pořádány v naší obci 1. chvalčovské hody.
3. září oslavila naše škola 30 let od svého otevření.
24. listopadu proběhly první komunální volby do obecního zastupitelstva.
Starostou obce se stal pan Zdeněk Sedlář. MNV se přejmenoval na Obecní úřad
Chvalčov.
V prosinci se konalo v KD Perníkové odpoledne s perníkovou tombolou. Perníky
upekly a nazdobily pro děti členky chvalčovského klubu žen. Ženy darovaly pro OÚ
1. adventní věnec.
V roce 1990 se narodilo 16 dětí a zemřelo 12 občanů.
Život obce se rozběhl. Chvalčov byl zachráněn a znovu se začaly psát jeho
dějiny. Nebýt iniciativy hasičů, nevím, zda by byl v té době v naší obci někdo, kdo
by zachránil obec. Je dobré si to připomenout a poučit se, aby někoho v budoucnu
nenapadlo dělat závažná rozhodnutí o obci bez souhlasu občanů.
Eva Bubílková

Zprávy ze stacionáře

Klub Aktivity ve stacionáři

Dobrý den, ráda se s vámi podělím o výsledky našich činností. Letos jsme zahájili už 6. rok, co se schází pravidelně v úterý v 9:00hod veřejnost s klienty Denního
stacionáře.
Měsíc říjen v letošním roce měl hodně pracovních dnů. Díky tomu jsme stihli pět
setkání plných informací, zpívání i dobré nálady. Začali jsme osvědčeným cestováním. Tentokrát jsme tomuto tématu věnovali dvě dopoledne. V prvním jsme si za
pomoci mapy našeho státu i celého světa připomenuli již navštívená místa a navrhli
další cíl cest, prstem po mapě i na skutečný výlet.
Ve druhém nám přiblížila svoji prázdninovou pouť k Matce Boží Čenstochovské
naše kolegyně Helena Seifertová. S celou trasou poutě jsme se seznámili prostřednictvím fotografií, videa i poutavého vyprávění. Na závěr jsme při fotografii Panny
Marie Čenstochovské využili možnost na zklidnění a každý za sebe v duchu mohl
poděkovat a ukončit tak naši virtuální pouť.
Další úterý jsme se sešli u stolu plného sklenic, ovoce a zeleniny. Zaměstnanci si
připravili v programu "Marmelády a džemy" nejenom čtení zajímavostí na toto téma,
ale hlavně ochutnávku spojenou s tipováním správných ingrediencí. Během dopoledne jsme také stihli připravit dva netradiční recepty - marmeládu z cibule a mrkvovou.
Obě byly výborné a hodily se k malému pohoštění.
Díky vzpomínkám našich klientů a návštěvníků se často poučíme a z jejich životních zkušeností získáme spoustu zajímavých rad, kterým se nebráníme. Tomuto
nápadu jsme se rozhodli věnovat, inspirovali se na sociálních sítích a rozvinuli ho.
„Jak to bylo?“- začali jsme oblékáním. Z diskuze vznikla nástěnka plná informací
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a návrhů šatů. Ty jsme na ni umístili po proběhlé přehlídce s podrobným popisem
jednotlivých kusů oděvů i jeho uplatnění.
29. 10. jsme ve spolupráci s Městskou policií Bystřice p/H uspořádali přednášku
zaměřenou na bezpečnost seniorů. O prevenci, nebezpečí i formách ochrany povídala a na otázky odpovídala str. Barbora Kociánová. Protože patří senioři k nejohroženější a současně k velmi bezbranné skupině, která je cílem různých podvodníků
či zlodějů, je třeba opakovaně připomínat zásady a diskutovat o správné prevenci.
I touto cestou znovu děkuji p. Barboře Kociánové za čas strávený u nás.
Listopad začnu poděkováním panu Markovi Teličkovi - šéfredaktorovi časopisu
Příroda. Naše společné cestování obohatil besedou o exotickém ostrově Nová
Guinea. Počasí za okny bylo sychravé a nepříjemně se vkrádala únava, o to více
si ceníme jeho ochoty se s námi podělit o zajímavé zážitky. Určitě se nám neomrzí
jeho fotografie se širokým spektrem pohledu na život ze vzdálených koutů celé země.
Podle programu byla dalším tématem dopolední kavárničky Historie dopravy.
Za pomoci soutěže mezi dvěma družstvy jsme se seznámili s dějinami, procvičili
vědomosti potřebné pro každého účastníka silničního provozu a trochu se nechali
unést představami o budoucnosti. A tohle všechno při živé a veselé diskuzi.
Pomalu se blíží svátky a nám na stacionáři rozkvetly cínie - tak by se dala popsat
činnost výtvarného ateliéru. Tyto květiny nám totiž nejvíce připomněly nabarvené
borovicové šišky, ze kterých vznikly nápadité adventní dekorace.
Předvánoční čas se stává pro mnohé dobou nákupů a shonů. Advent je přitom
doba určená ke klidu a rozjímání. Využili jsme tedy velmi rádi nabídku na povídání
s P. Petrem Dolákem, farářem z Prusinovic. Voňavý čaj i sladká káva jen doladily
pohodu a příjemné dopoledne. Je dobře, že jsme si připomněli význam Vánoc, mohli
se zamyslet nad darem „člověčenství“. Děkujeme za možnost zklidnění.
Přejeme sobě i vám, aby nám ten klid vydržel nejenom do posledního měsíce
tohoto roku, ale hlavně co nejdéle v roce novém.
Vladimíra Procházková
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Denní stacionář pro seniory Chvalčov

program „AKTIVIT“

LEDEN 2020
7.1.

Cestování Prstem po mapě
– Putování po horách s Karlou Studenou

14.1.

Výtvarný atelier – výroba bloku a kalendáře
Vyrobíme si vlastní praktický diář. Zveme i vás.

21.1.

Dopolední kavárnička – Jak to bylo? – ČAS
Jak se měří, jak se počítá, jak ovlivňuje naše životy?

28.1.

Plesové období
- vystoupení žáků ZUŠ Bystřice p/ H.   pod vedením MgA. Magdy
Čáslavové

ÚNOR 2020
Cestování Prstem po mapě – Praha s Helenou Seifertovou

4.2

11.2.   Dopolední kavárnička – Jak to bylo? - bydlení
Pamatujete si ještě, jaké jste měli hodiny nebo peřiny? Přijďte se
s námi pobavit na toto téma.
18.2.

Dopoledne plné hudby – písničky podle abecedy
Rádi zpíváme, a tak si vytvoříme seznam.

25.2.

Vaření – postní pokrmy.

Setkáváme se každé úterý od 9:00 hod. do 11:00 hod.
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Zprávičky z KCR DOMINO
Podzim nám v Dominu utekl jako voda a už jsou před námi poslední týdny tohoto
roku, kdy nás čeká ještě několik akcí:
-

ve čtvrtek 28.11. si můžete pro sebe, či své blízké vytvořit voňavý dárek.
Workshop přírodní kosmetiky připravuje paní Lenka Kalužová
ve středu 4. 12. v 16:30 hod. k nám přijde jako každý rok na návštěvu Mikuláš
v doprovodu andílků
na svátky se naladíme při besídce dětí z miniškolky ve čtvrtek 12.12. v 16:00 hod.

A co nás čeká začátkem nového roku?
- Od února bude otevřené nové Klubíčko - cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku.
Bližší informace budou ještě upřesněny. Než se zima přehoupne do jara, můžeme
se těšit na zimní tvořeníčko a dětský karneval.
Ale nepředbíhejme čas a užívejme si toto období svátků, dětských radostí, času
na mnohá setkání i příležitosti na malá zastavení a odpočinek.
Přeji vám dobré vykročení do nového roku 2020, celý rok plný dobrých dnů
a mnoho důvodů k vděčnosti.
Elen Egerová

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Ještě vzpomínáme, jak jsme v září přivítali naše nejmenší školkáčky a pomáhali
jim překonat počáteční těžkosti z odloučení od maminky. Sžít se s novým prostředím,
poznávat nové kamarády, objevovat mnoho nového… A už se blíží konec roku -  my
všichni se moc snažíme, aby adventní pohoda nebyla jen náhoda.

Mikulášská besídka
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Dýňování

Máme za sebou:
• Polodenní výlet na Troják na rozhlednu Marušku
• Pouštění draka
• Projektový den „Pojďte s námi do pohádky“ s divadlem Šikulka
• Návštěvu Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně – předškoláci
• Projektový den „Muzikohraní“ s paní Alenou Svobodovou
• Kloboukový den ve spolupráci s rodiči.
• Projektový den „Les I.“ s panem Miroslavem Juráškem - Sluníčka
• „Větrníkový den“ na podporu dětí s cystickou fibrózou
• Divadelní představení Michaely Borošové „Červená sukýnka, červená karkulka“
• Účast na výstavě Adventní inspirace v KD ve Chvalčově
• Vystoupení na Mikulášské besídce v Kulturním domě
• Čertovský den ve školce
• Vánoční koncert v Základní umělecké škole v Bystřici p. H. - Sluníčka
Máme před sebou:
• Vánoční tvoření s rodiči
• Besedu pro rodiče i veřejnost s dětskou sestrou na téma „Dětské nemoci“
• Účast na akci obce „Půjdem spolu do Betléma“
• Posezení u vánočního stromečku s rozbalováním společných dárků
A to je pro rok 2019 vše. Rádi bychom Vám všem popřáli příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví a spokojenost v rodinách.
Za kolektiv učitelek Veronika Miškayová
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DÝŇOVÁNÍ A MIKULÁŠKÁ NADÍLKA V REŽII Klubu rodičů ZŠ Chvalčov

Desítky vydlabaných dýní rozzářily ve čtvrtek 31. října budovu Základní a mateřské školy Chvalčov.  Konal se tam už pátý ročník Dýňování. Své výrobky přinesly na
ukázku děti se svými rodiči a ozdobily na dva týdny přístupové schodiště školy.  Letos
děti místo tradičních dílniček soutěžily -   skládaly velké obrázky z částí, prolézaly
pavučinu, házely do strašidelného kolotoče, chytaly zvířátka do nezbedných kelímků.
Odměnou jim byl sádrový odlitek se strašidelným motivem, který si samy vybarvily,
a drobná sladkost. Pro zahřátí byl připravený teplý punč.
Aktivní maminky z Klubu rodičů se sešly také ve školní kuchyni. Pekly a zdobily
perníčky a chystaly všem dětem základní a mateřské školy překvapení na Mikulášské
odpoledne. V připravených balíčcích děti našly mimo jiné i kornoutky plné zdravých
dobrot. Děkujeme tímto všem maminkám, které si našly čas!
Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ KLUBU RODIČŮ
V pátek 17. ledna pořádáme v kulturním domě ve Chvalčově od 20ti hodin Školní
ples.
Zveme tím nejen rodiče a příbuzné dětí, ale i širokou veřejnost a všechny, kteří
se chtějí příjemně pobavit a přitom podpořit činnost našeho klubu. Výtěžek z plesu
je totiž věnován k investicím školy, nákupu drobných pomůcek, nebo přispíváme na
výlety a exkurze školy. Přivítáme proto jakoukoliv pomoc ze strany rodičů při pořádání plesu, jakožto i příspěvky či dárky do tomboly od sponzorů.
Děti si do kalendářů můžou rezervovat termín 22. února. Od 14:30 hod. pořádáme
v kulturním domě Karneval. Těšíme se na vás!
Za Klub rodičů ZŠ Chvalčov předsedkyně
Veronika Miškayová

Dýňování
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Soutěže u akce „Dýňování“
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Stromy pro Chvalčov podruhé
Po jarní výsadbě uprostřed obce dostal Chvalčov druhou polovinu svého dárku
k 650. výročí. V sobotu 16. listopadu ráno se i přes zpočátku nepříznivé počasí
u obecního úřadu sešla skupinka téměř padesáti lidí. Nejmladší pomocnici byly necelé 3 roky a nejstaršímu pak 68 let. Byla osazena část frekventované Císařské cesty
a také paseka pod cestou na Hostýn. Císařskou cestu nově lemuje 10 dubů a 5 jedlých kaštanů. Všechny stromky jsou zajištěny kůly a pletivem proti okusu nenechavé
zvěře. Na pasece pod hostýnskou cestou bylo vysazeno ještě 500 malých sazeniček dubů. Na výsadbě se podíleli členové chvalčovských spolků – Klubu rodičů ZŠ
Chvalčov, dobrovolných hasičů, fotbalistů a zahrádkářů. Přišli i představitelé obce
a místní obyvatelé. Výsadba byla ukončena rozděláním ohně a opečením špekáčků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarní i podzimní výsadbě a pomohli tak dobré
věci.

24

Výsadba stromů

Základní škola
Příroda se pomalu ukládá k zimnímu spánku, dny se krátí, zbarvené listy zkrášlují
již jenom silnice a chodníky a všechno nasvědčuje tomu, že se blíží nejoblíbenější
svátky v roce – Vánoce. Období, na které se po čtvrtletním trápení těší všechny děti
ve škole. Obzvlášť naši prvňáčci, kteří mají za sebou první krůčky ve čtení, psaní
a počítání. To, že si vedou moc dobře, potvrdili v chvalčovské knihovně panu králi,
který je slavnostně pasoval na rytíře a rytířky řádu čtenářského.
Samozřejmě nezapomínáme na to, že k životu kromě povinností patří i zábava.
A tak jsme navštívili zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, kde nám své umění
předvedli mladí violoncellisté - Prague Cello Kvartet. Výkon hudebníků byl skvělý,
zaznělo hodně známých melodií, ale největší úspěch měla známá skladba z filmu
Piráti z Karibiku.

Mikulášská besídka
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A protože se snažíme vštěpovat dětem lásku ke knihám, naši druháčci se zúčastnili autorského čtení pana Jana Opatřila v bystřické knihovně. Představil dětem svoji
novou knihu Kapřík Metlík, vyprávěl o tom, jak kniha vznikla a ochotně odpovídal na
jejich zvídavé otázky. Potom za doprovodu projekce přečetl i několik kapitol. Věříme,
že toto setkání bude děti motivovat k dalšímu zájmu o knihy.
Již tradičně, 5. 12., proběhla Mikulášská besídka, kde nás žáci MŠ a ZŠ svým
programem vánočně naladili a jistě potěšili přítomné rodiče, prarodiče a kamarády.
Mikuláš byl nadšený, jak talentované děti máme, a nakonec přesvědčil i samotného
Lucifera, že všichni si nějakou tu odměnu zaslouží.
To, že chvalčovské děti mají dostatek energie, nám potvrdil i zkušený trenér
házené, pan Marek Liška. Pod jeho vedením usilovně trénují v průběhu roku a poté
své dovednosti předvádějí v turnajích. V Kateřinském turnaji žáci 2. třídy vybojovali
1. místo a páťáci se na turnaj chystají.
Před Vánocemi nás čeká ještě hudební vystoupení v Domovince, vánoční besídky
ve třídách a kalendářní rok ukončíme návštěvou kina.
Předvánoční shon je již v plném proudu, tak vám přejeme, ať vánoční svátky prožijete v pohodě, klidu a hlavně v přítomnosti těch, které máte rádi.
Mgr. Helena Janovská

Nahoře: Mikulášská besídka. Dole: Pasování prvňáčků v knihovně.
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Různé

SENIOR TAXI - nová služby pro naše občany
Obec Chvalčov zřizuje pro naše občany nad 70 let
věku službu senior TAXI. Zahájení provozování této
služby je od 1. 12. 2019. Tuto službu mohou využívat
i občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P a to
bez věkového omezení.
Obec Chvalčov nabízí našim seniorům možnost
usnadnění dopravy do Bystřice pod Hostýnem např.
za účelem návštěvy lékaře, nákupu či dopravy k vlakovému nebo autobusovému nádraží atd. Obec bude tyto jízdy finančně podporovat. Jedna jízda = cesta
z Chvalčova do BpH, cesta zpět je již druhá jízda. Uživatel služby senior taxi
zaplatí za 1 jízdu 30 Kč (cena se týká jízdy, nevztahuje se k čekací době).
Proto, aby mohl občan tuto službu využívat, je nutné udělat jediný krok, a tím
je zaregistrovat se do seznamu uživatelů služby senior taxi. Registrace bude
provedena přímo na Obecním úřadě, kde bude zájemci zároveň vystavena karta
uživatele s QR kódem. Po této registraci může začít využívat službu senior taxi.
Možný počet finančně podporovaných jízd však bude v měsíci omezen, maximální
počet podporovaných jízd bude pro jednoho občana 10 jízd v měsíci. Provozní
doba dopravy je od PO – PÁ v době od 7:00 – 17:00 hod. Objednání je nutné provést
minimálně 1 den předem. Senior taxi službu bude zajišťovat firma Elektrotaxi Karel
Červenka. Doprovod rodinného člena seniora při jedné jízdě nebude zpoplatněn.
Objednání služby bude možné na telefonním čísle: 605 958 358
Obec Chvalčov zřizuje tuto službu na zkušební dobu jednoho roku. Podle zájmu
občanů o službu senior taxi bude po ročním užíváním rozhodnuto o jejím provozování i v budoucnu.
Ing. Jan Chlápek, místostarosta obce

UPOZORNĚNÍ
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 se navyšuje od 1. 1. 2020 na 400 Kč. Sazba za rekreační chalupu nebo
chatu činí také 400 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 kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
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100,- Kč,
150,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let
100,- Kč.
Poplatek ze psů je splatný k 31. 5. 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
POPLATEK z POBYTU - změna
Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 20. dne následujícího pololetí.
Sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností
Obec Chvalčov na základě Vyhlášky 210/2018 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů provádí v odpadovém centru
sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností.
Prosíme občany, aby oleje a tuky nelili do odpadu a kanalizace, kterou tím zanáší.
Dále se ucpávají čerpadla v přečerpávacích jímkách a znečišťují odpadní vody.
S použitými jedlými oleji a tuky se nakládá jako s obnovitelným zdrojem.
Shromažďujte prosím použité jedlé oleje a tuky do pevně uzavřených PET
lahví. Po vychladnutí nalijte přes sítko trychtýřem do PET láhve, řádně uzavřete
a odneste do sběrné nádoby, která je umístěna v našem odpadovém centru. Touto
činností společně přispějeme k ochraně životního prostředí.
Děkujeme, že třídíte odpad!
Ing. Jan Chlápek, místostarosta obce

AKCE CHVALČOV
11. 1. 2020
17. 1. 2020
08. 2. 2020
22. 2. 2020

Hasičský ples KD Chvalčov, hraje skupina GRADACE
Filmový školní ples, KD
Myslivecký ples, hraje skupina HOTSTRINGS KD
14:30 dětský karneval KD

Poděkování
K 1. prosinci 2019 odešli do penze dva zaměstnanci obce, zasloužilí
členové obecní pracovní skupiny, pan Jaroslav Adámek a pan Josef
Sanitrák. Oběma děkujeme za dlouhá léta obětavé práce pro obec
a přejeme jim, aby si zaslouženého odpočinku užili. V jejich dalším
působení jim přejeme ať, jim zdraví, optimismus a energie vydrží mnoho
dalších let.
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Tříkrálová sbírka 2020
Charita Bystřice pod Hostýnem oznamuje, že se i letos zapojí do Tříkrálové sbírky.
Ve dnech 3.– 6. ledna 2020 vyšle do ulic města a okolních obcí skupinky koledníků.
Ti napíší na dveře domů zkratku požehnání pro rok 2020 K † M † B † a požádají
o peněžitý příspěvek do zapečetěné kasičky.
V roce 2020 budou prostředky Tříkrálové sbírky využity:
- na nákup auta pro středisko domácí zdravotní péče, které je potřebné k zajištění
vyšší dojezdové spolehlivosti této služby
- na dovybavení prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově zakoupením
křesel a židlí, odpovídajících potřebám našich klientů
- na projekty u nás i v zahraničí v rámci humanitární pomoci i pro případy humanitárních katastrof.
Úspěch celé sbírky závisí nejenom na dobrovolnících, ale i na štědrosti dárců.
Pokud budete chtít přispět a s koledníky se nepotkáte, zapečetěná pokladnička bude
k dispozici v sídle Charity Bystřice pod Hostýnem do středy 8. ledna 2020.
Děkujeme za všechny lidi v nouzi u nás i v zahraničí, kterým budeme moci poskytnout péči i za zaměstnance, kterým se zkvalitní pracovní prostředí.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky Charita Bystřice pod Hostýnem

Společenská rubrika
Dřevěný kříž na Německém
Dne 26. října letošního roku byl za účasti veřejnosti, v horní části obce v místě zvaném Na Hrobech nebo také u Německého lomu, posvěcen obnovený dřevěný kříž.
Stalo se tak v rámci oslav 650 let Chvalčova. O původu kříže nemáme hodnověrné
doklady. Jisté je, že je označen již v roce 1763 na starých vojenských mapách. Podle
pověstí a legend označoval kříž místo, kde se pohřbívaly oběti infekčních epidemií,
které obvykle doprovázely válečná tažení. Chápeme kříž jako pietní místo, na kterém připomínáme památku obětí epidemií, našich předků i vojáků. Spolek „Komitét
pro udržování památek z války 1866“ se sídlem v Hradci Králové kříž eviduje jako
památku z války prusko-rakouské.
Kříž je vyroben z dubového trámu o průřezu 30x30 cm. Je opatřem obloukovou
měděnou stříškou. Tělo Krista je zpodobněno malbou na ocelovém plechu. Kříž je
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ozdoben kovanými prvky. Osazen je do
ocelového koše v betonovém základu.
Výška je 5,5 m, čelem směřuje k prostranství pod Německým lomem.
Autorem nové podoby kříže je známý
chvalčovský malíř a výtvarník pan Karel
Bubílek. Kříž odborně zhotovil dřevohostický tesař pan Robert Tuček a zajistil i kovářské prvky. Postavu Krista na
ocelovém plechu vytvořil olomoucký
malíř pan František Gračka. Informační
tabuli s použitím textů Evy Bubílkové,
Františka Sklenáře, Jiřího Jemelky
a Lenky Kratochvílové, navrhla a zajistila paní Kamila Kulhavá. Textové
a gramatické úpravy provedla paní Ilona
Musichina, stojan k tabuli dodal pan Jiří
Kovařík. Dubové dřevo kříže je z obecního lesa.
Kříž posvětil bystřický farář P. Jan
Hrudík. Slavnostní shromáždění zahájila
chvalčovská znělka, oživila ho přítomnost vojáků v dobových uniformách,
krojovaných členů folklorního souboru

Stavění kříže
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Rusava i účast příslušníků valašských portášů, kteří stáli čestnou stráž. Ke kříži byly
položeny květiny a slavnost zakončila čestná salva vypálená z historických zbraní.
O obnovení kříže se významně zasloužila paní profesorka Eva Bubílková, pan
František Sklenář, který dodal informace z dob napoleonských válek a pan Jiří
Jemelka, člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, který podal dobové informace z dob války prusko-rakouské, zajistil účast vojáků a přednesl hlavní
projev. Všem jmenovaným náleží poděkování.
Událost je dalším krokem k plnění obecního záměru péče o kulturní dědictví. Obec
tím dává najevo vztah k vlastní historii i úctu k odkazu předků. Snaží se přispět po
duchovní i estetické stránce k vylepšení společně obývaného prostoru.
Ing. Antonín Stodůlka
Vážený pane starosto, vážené obecní zastupitelstvo!
Dovolte mi, abych Vám jménem Komitétu pro udržování památek z války roku
1866 i jménem svým poděkoval za realizaci myšlenky obnovit kříž v místech, jež bylo
v podvědomí obyvatel obce zajímajících se o historii vždy označováno jako místo, na
němž byly po řadu staletí hromadně pohřbívány oběti epidemií i válek.
Věřím, že toto poděkování zprostředkujete také těm, kdo s touto myšlenkou kříž
obnovit přišli a prosazovali ji, i těm, kteří vytvářeli návrh jeho podoby, nebo se na
něm podíleli. Dále také všem výrobcům díla jak ve dřevě, tak v kovu, tvůrcům plastiky
Krista ve všech potřebných profesích a konečně také pracovníkům, jež ho obsadili
na daném místě.
Dík rovněž patří tvůrcům konečného textu informační tabule, zhotovitelům grafického zpracování, vč. dodání doplňujících obrázkových prvků a také výrobci patřičného stojanu a těch, kdo ho instalovali.

Svěcení kříže
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Velké poděkování pak patří také Vám, členům zastupitelstva, žejste myšlenku
obnovení kříže podpořili, že jste zajistili jeho kompletní výrobu a vztyčení, což jistě
s sebou neslo i nutné schvalovací procesy. To stejné platí i v případě informační
tabule.
Vlastní slavnostní svěcení kříže, i to, co s ním souviselo, proběhlo v sobotu dne
26.10.2019 a nadmíru se vydařilo. Výraznou pozitivní reakci a uznání jsem zaznamenal u vojáků v historických uniformách, ať těch, kteří byli na Vaši žádost pozváni
mnou, či našli do Chvalčova cestu jinak. Velkým kladem byla i značná účast místních
obyvatel a dalších příchozích. Jejich příznivá odezva dosvědčuje, že obnovit kříž bylo
činem, na který může být Chvalčov pyšný.
V Komitétu mám na starosti evidenci památek vztahujících k válce prusko-rakouské z roku 1866. Mohu tedy zodpovědně prohlásit, že chvalčovský kříž je mezi kříži
podobného vzhledu a materiálu ten nejimpozantnější a jsem rád, že rozšířil pamětihodnosti Moravy a Slezska.
S pozdravem a s přáním, aby Vaše další činnosti byly ku prospěchu obce a jejich
obyvatel jako doposud.
Jiří Jemelka
člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866

„Třicítka“
Sametová revoluce (jinak také něžná revoluce) je označení období politických
změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, které vedly
k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii. Od této revoluce uběhlo právě letos 30 let. Spolek Kulturák v čele s Pavlem
Kubaníkem u příležitosti výročí revoluce uspořádal ve chvalčovském kulturáku
narozeninový večírek „Třicítka.“ Večírek se skládal z divadelní hry Václava Havla
„Audience“ v podání divadelního studia Viktorka z Holešova a následného koncertu
kapely Freedom. Ve vestibulu byla k zhlédnutí výstava fotografií Chvalčova a jeho
občanů z předlistopadového období.
Názory na listopadovou revoluci se za uplynulých třicet let značně posunuly. Od
názoru, že vše bylo domluveno a studenti pouhé loutky v rukou politiky až po nostalgické vzpomínání, jak bylo za komunistů líp. Právě proto je důležité znovu si připomínat absurditu komunistického režimu. V roce 1975 napsal Václav Havel tragikomickou jednoaktovku s názvem „Audience“. Do této hry zahrnul Václav Havel své vlastní
zkušenosti z doby, kdy pracoval jako dělník v trutnovském pivovaru. Divadelnímu
spolku Viktorka se naprosto skvěle podařilo hru nastudovat a předvést. Hrdinou hry
je zakázaný spisovatel Vaněk, který pracuje jako „přikulovač“ sudů. Jeho nadřízený
Sládek ho pozve do kanceláře na kus řeči a v kanceláři se odehraje celý děj, který
není nijak členěn, jen přerušován Sládkovými odchody na záchod. Sládek po celou
dobu popíjí jedno pivo za druhým, pro herce obdivuhodný výkon. Vůbec je tato hra
herecky náročná, byť s jednoduchým dějem, rychle se střídající repliky protagonistů,
stále se opakující dialogy, až po závěrečnou bezvýchodnost z bludného kruhu. Mnozí
z nás viděli nastudování hry v podání vynikajícího Pavla Landovského coby Sládka
a samotného Václava Havla v roli Vaňka. Tehdejší výkon Pavla Landovského nasadil velmi vysokou laťku. Roman Uwe Juráň a Jack Leško se ujali svých rolí se ctí a
pod výborným režijním vedením Konráda Popela si nijak nezadali s profesionálními
výkony. O to obdivuhodnější, že Audience si žádá herectví, které se za nic neschová,
protože probíhá téměř tváří v tvář divákovi.
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Představení Audience

Po Audienci a přestávce k občerstvení, kdy veganský gulášek voněl i ve vestibulu,
nastoupila hudební formace Freedom, která nehraje ani pravidelně, ani revivalově.
V obsazení Hradil, Turnová, Šenkyřík, Horváth, Rajmic jsme měli možnost zavzpomínat na starý dobrý underground. Bob Dylan, Lou Reed, Nico. To jen pro ukázku,
jaký druh hudby se ozýval z chvalčovského kulturáku. Naprosto úžasné byly fejetony
Evy Turnové.
Celkem byla „Třicítka“ zajímavým večerem. Jen škoda, že přišlo málo lidí. Na
Audienci ještě jakž takž, ale Freedom hrála pro hrstku posluchačů. Co dodat. Je to
pořád stejné. Co by za takovou Audienci dali před 30 a více lety. Jenže tehdy se hrát
nesměla. Dnes máme na výběr širokou paletu akcí, můžeme si dle libosti vybírat, jen
nemáme čas a kolikrát ani energii. Anebo jsme až příliš rozmazlení.
A možná právě proto byla „Třicítka“ důležitým večerem pro ty, kteří si ještě
pamatují, pro ty, kteří už zapomněli, i pro ty, kteří nikdy nezažili. Dnešní doba nese
úplně jiný druh problémů, které také nejsou jednoduché, ale díky Bohu po nás nikdo
nechce, abychom donášeli sami na sebe.
Jitka Dostálová

Skupina Freedom
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Kulturákova rubrika
Toto číslo zpravodaje si patrně čtete v prosinci, a tak snad nebude vadit drobné
shrnutí toho, co vše jsme léta páně 2019 na Chvalčově a v blízkém okolí provedli.
Lidé z Kulturáku (ještě pod hlavičkou Okrašlovacího a zábavního spolku) pozvali
v lednu divadelní soubor Štěk s aktuální českou komedií „Koule“, v únoru naplnili Hostinec Pod Lipami fanoušky nové české literatury (autorské čtení Jaroslava
Rudiše s hudebním doprovodem Jiřího Hradila), v březnu uspořádali v bystřické
knihovně večer o Litvě a litevské literatuře, na přelomu dubna a května (již pod hlavičkou Kulturák) uspořádali nultý ročník happeningu Sušil, během kterého vystoupali
na Hostýn s živým doprovodem horňácké muziky Petra Mičky, ve staré výrobní hale
TONu odehráli nový dokument Baťa, první globalista, pomáhali s koncertem Mária
Biháriho (opět Pod Lipami) znovu posunuli k lepšímu areál letního kina, kde uspořádali 13 filmových večerů, dva další odehráli na fotbalovém hřišti (Diego Maradona)
a v bystřickém skate parku (King skate), v září uspořádali malý hudební festival a
15. listopadu nakonec připomínkový večírek Třicítka s divadelní hrou, koncertem a
výstavou. Abyste to nemuseli sami počítat, za tento rok to bylo 22 dní s kulturním
programem a více než 2 600 návštěvníků. Za finanční, materiální, logistickou a psychickou podporu se patří poděkovat Obci Chvalčov, našim sponzorům, pomocníkům,
blízkým a členům iniciativy Kultura za pade, kteří nás podporují padesátikorunou
měsíčně a vytvářejí komunitu, která nejen chodí na akce, ale pomáhá je i organizovat. Děkujeme všem zmíněným opravdu moc, nic z toho, co pro nás děláte, není
zdaleka samozřejmé!

Dispozice:
Celkový návrh areálu pod Kozincem. Ve skutečnosti by téměř všechny prvky měly být
umístěny či „maskovány“ tak, aby byly na louce co nejméně nápadné. Všechny nové prvky
ale usnadní využití místa ke společenským akcím na odlehlém místě v přírodě.
WC:
Jednoduché řešení, které navíc rozšiřuje současnou kapacitu WC o dva nové záchody.
Samozřejmě jak WC, tak bar je třeba napojit na vodu a odpady, což je ale řešeno již ve stávajícím návrhu výletiště pod Kozincem. Naše „kontejnerová“ verze by měla sloužit jako náhrada
za stávající návrh úprav, který je nákladnější a méně šetrný k místu.
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Bar:
Kontejner jako zázemí baru, vše podstatné se ale odehrává venku pod přístřeškem.
Většina akcí se pod Kozincem odehraje v teplých měsících.
Parket sklad:
Stávající parket rozšířený o skladovací kontejner pro lavice, jehož střecha může sloužit
jako pódium nebo vyhlídka, schody mohou posloužit jako malé hlediště nebo tribuna
(parket by pak sloužil jako jeviště / hřiště)

Pro další léta máme dva velké plány, které jsou v současnosti v počátcích
(a nemusí také dojít naplnění). Prvním je práce na tom, abychom z chvalčovského
kulturáku vytvořili místo, kam se chodí a (i z větší dálky) jezdí za kulturou. Není to
práce na jeden rok, ale chceme na tomto místě postupně zkoušet různorodé kulturní
pořady a z těch úspěšných pak vytvořit akce tradiční. Některé z nich budou spíše
menšinové, jiné si třeba naleznou širší publikum.
Druhým velkým plánem, který již nyní konzultujeme s vedením obce, je rozvoj areálu letního kina tak, aby a) nám ulehčil práci na letním kině; b) posloužil
i jiným lidem, kteří by pod Kozincem rádi uspořádali soukromou nebo veřejnou akci;
c) veškeré úpravy navrhli tak, aby louka pod Kozincem zůstala nadále především loukou. Nákresy, které pro nás vytvořil architekt Petr Moráček, můžete vidět na dalších
stránkách. Základem našeho návrhu je umístění tří rozměrově totožných modulárních staveb pro skladiště, bar a sociální zařízení. Některé ze staveb mohou mít více
využití. Výhodou „kontejnerů“ je, že jsou finančně a administrativně méně nákladné
než stavby s pevnými základy a kdykoli v budoucnu budou i snadno odstranitelné.
Jelikož vše jsou nyní jen nákresy, byli bychom rádi, pokud byste se zamysleli, co
byste rádi pod Kozincem uspořádali a co by vám k tomu mohlo pomoci. Tyto nápady
(pokud si nebudou vzájemně na překážku) bychom následně zapracovali do studie,
která bude příští rok vznikat. Může se jednat o srovnaný plácek pro sport, srovnaný
pruh terénu pro stavbu stanů, lepší úpravu ohniště a posezení kolem… Preferovat
budeme spíše drobné nenápadné zásahy do krajiny. Vaše nápady posílejte na mail
jsme@kulturaak.cz.
Pokud byste naše aktivity v příštím roce rádi podpořili (například onou padesátikorunou měsíčně výměnou za 12 vstupenek pro vás a vaše blízké) stačí napsat na
výše uvedený mail.
Za spolek Kulturák
Pavel Kubaník
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Adventní inspirace ve Chvalčově
se těší dlouhodobě velké přízni návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Je to
vyhlášená akce, na kterou se všichni těší. Letošní inspirace obohacená venkovním
programem přitáhla tak obrovské množství lidí, jaké kulturák nepamatuje. V sobotu, kdy plynuly davy sem a tam, by potřeboval kulturák ještě trochu přifouknout.
Obyčejně tak trochu brbláme na malou účast při kulturních akcích, ovšem u inspirací
je tomu právě naopak.
Zásluhu na tom má pomoc obrovského počtu lidí, které není reálné vyjmenovávat. Za všechny patří poděkování především paní Nadě Sedlářové, která celou akci
organizačně zastřešuje. A klobouk dolů, zajistit souběh tolika složek je bez debat
obdivuhodné. Tvořeníčka se opět ujala paní Jitka Nováková. Její nápady na výrobky
si děti moc oblíbily a rády se do tvořeníčka vrací. Jen co se týče tvořeníčka, letos
spolupracovalo 46 lidí. Při přípravě pomáhal například také Stacionář.
Skvělý byl výběr kulturního programu. Ať už to byl ADD Gospel z Přerova, který
se u nás v rámci inspirací objevil podruhé, anebo nováčci ze Vsetína „Dareband.“
Stálicemi jsou děti ze ZŠ Chvalčov, soubor „Píšťaličky“, „Malá Rusava“, „Bukovinka“,
žáci ZUŠ z B.p.H. Vystoupili také malí hasiči, Radka Trňáková se svými malými
jogínky, osvěžením bylo vystoupení mažoretek Stars. Závěr patřil jako každoročně
skupině „Hogo Fogo“.
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V prostorách kulturního domu byly k vidění ukázky tvorby studentů SŠNO
z Bystřice pod Hostýnem. Nad impozantním dřevěným globusem se všichni pozastavovali. Také naše děti z Domina a MŠ A ZŠ vystavily své výtvarné práce.
Velký úspěch mají také foukači baněk, u kterých se tvořily fronty dětí. Kdo by také
nechtěl mít baňku, kterou si sám vyfoukne a namaluje?
Zájemci si mohli popovídat na téma Vánoce v knihovně při „Setkání s věrci a bezvěrci“ v režii Alžběty Luhan Fürstové.
A venku na parkovišti za kulturním domem probíhala vesnická zabíjačka, věc ve
Chvalčově také dosud neslýchaná. Kdo měl chuť na čerstvý prejt či polévku, mohl si
hned u stánku ochutnat. A jako dezert si dát trdelník. Zkrátka každý si na letošních
adventních inspiracích přišel na své.
Samozřejmě poděkování patří také prodejcům, bez kterých by to nešlo, Obci
Chvalčov, pracovníkům technických služeb a spoustě dalších dobrovolníků, kteří se
na akci podíleli.
Jitka Dostálová
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Posezení v kulturáku

Sbor pro občanské záležitosti si opět připravil pro chvalčovské seniory předvánoční posezení s hudbou. Konalo se ve velkém sále kulturního domu, který byl krásně
nazdobený stromky a tím umocnil vánoční atmosféru. K tanci a poslechu hrál pan
Karel Matějka. Děkuji všem, kdo nás přišel podpořit a budeme se těšit opět na jaře.
Anna Adámková

Za celou komisi přeji krásné, pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
38

Mikulášská jízda
je další z chvalčovských akcí, u které si nelze stěžovat na neúčast. Jako každý
rok se před Obecním úřadem sešly stovky lidí, ponejvíce rodiče s dětmi a s napětím
očekávali čertovský rej. O půl páté se z místního rozhlasu ozvaly tóny tradiční písně,
která čertovskou jízdu nezbytně doprovází. „Už jdou, už tady budou,“ říkali rodiče
dětičkám, z nichž mnoho mělo na krajíčku a mnoho brečelo naplno. A není divu.
S čerty nejsou žerty, to přece ví každý. „Naši“ čerti jsou sice hodní, ale vypadají
hrůzostrašně, jako by vystoupili ze samotných pekel. Průvod se v atmosféře ohňů
a dýmu ze síry vydal ke škole, kde čekalo další obecenstvo. Čerti strašili, andělé
s Mikulášem rozdávali nadílku, vánoční stromek svítil. Vše proběhlo ke společné
spokojenosti. Děti tváří v tvář pekelníkům naslibovaly, že už budou hodné. Tak
věřme, že jim to pár dnů vydrží. Stejně jako dospělým. Aby až se za rok na hasičské
mikulášské jízdě zase sejdeme, nemuseli nikoho čerti odvést sebou do horoucích
pekel. Vždyť víme, že co peklo jednou schvátí, víckrát nenavrátí.
Jitka Dostálová
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Adéla, která ještě nevečeřela
zavítala také na Chvalčov. A jsme
tomu rádi. Divadelní představení ochotnického spolku Slavkov pod Hostýnem
byl mimořádným zážitkem ve všech ohledech. Většina z nás zná tuto Brdečkovu
hororovou komedii z filmu, a tak jsme
byli zvědaví, jak se ji podaří převést
na prkna, která znamenají svět. Skvěle.
Obdivuhodně skvěle. Adéla neměla jediné hluché místo. Přes aranžmá, kulisy, kostýmy, scénář, herecké
a pěvecké výkony až po hudební doprovod na klavír.

Z téměř tříhodinového představení bylo znát, jak je spolek divadelních nadšenců
sehraný, jak všichni hrají s vervou a dávají do svého výkonu srdce a energii, kterou
by jim mnozí profesionálové mohli závidět. Těch převleků! Nepoplést to a vyjít na
scénu v tu pravou chvíli v tom pravém kostýmu, už to je náročné. Náročný text,
náročné hudební party. Není divu, že se hra nacvičovala celý rok. Rok zkoušek, rok
práce. Děkujeme Divadelnímu spolku Slavkov pod Hostýnem za návštěvu a už teď
se těšíme, až se ve Chvalčově sejdeme u dalšího představení.
Jitka Dostálová

Očima psycholožky

Vánoce očima školní psycholožky

Věří děti na Ježíška?
Vánoce jsou za dveřmi. Komerční hon za ozdobami a dokonalými dárky začíná.
Co si však naše děti přejí ze všeho nejvíce? Nahlédněme do dětských snů. Tento
týden jsem sledovala americký film Rytíř před Vánocemi. Hemžilo se to skřítky, světly a hýčkanými dětmi sedajícími Santovi na klín. Jejich přání byla megalomanská
a nesplnitelná. Auta, počítače, rakety. Jak je to s našimi dětmi? V rámci mé práce
jsem se vydala na průzkum. Mladší děti píší Ježíškovi. To mne nesmírně potěšilo.
Třída malých dětiček se až na pár jedinců hrdě hlásí, že už poslala dopis Ježíškovi.
Někteří dokonce píší už v srpnu. Věří na ducha Vánoc a to je důležité. Víra ve vyšší
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dobro ovlivňuje dětské chování a zejména
před svátky si děti uvědomují, že se musí
lépe učit, plnit povinnosti a pomáhat rodičům.
Jinak se bude Ježíšek zlobit.
Co si přejí naše děti?
Dynamika doby se neustále mění a dospělí mají pocit, že dětem nerozumí. Občas i já
mám potíže porozumět, jelikož mluva žáků
je plná cizích slov, zkratek a zkomolenin
ze sociálních sítí. Neustále vznikají nové
termíny, trendy a preference hraček i přání
je různá. Dle mé praxe vycházejí tři druhy
dárků, které si děti nejvíce přejí. Sportovní,
elektronické a skládací. Ze sportovních
vedou míče, fotbalové a na házenou, dále
pak snowboardy, brusle, pennyboardy či
hoverboardy. Dívenky si přejí cvičební dresy
nebo boty. Elektrické dárky nebudou žádným
překvapením. Mobilní telefony, tablety a počítače. Po těch děti šílí. Zvyšují jejich školní prestiž i postavení ve skupině. Je jasné,
že rodiče na drahé vymoženosti nemají peníze a dítě je chce. Doporučuji, aby si
dítě na drahou věc spoluvydělalo. Podílelo se. Může pracovat na zahradě, pomáhat
doma, starat se o domácí mazlíčky nebo dělat úkoly s mladšími sourozenci. Měsíce
snažení. Více si pak elektronické vymoženosti váží. Je nutné dětem vysvětlit, že to,
jaký má kdo mobil, z něho nedělá lepšího člověka. Svět bez mobilů a sociálních sítí
je stejně krásný, ne-li krásnější, než s nimi. Dalším na seznamu dárků pro Ježíška
jsou herní konzole, Xbox, Playstation a hry jako Grand Theft Auto pro kluky nebo Just
Dance 2020 pro dívky. Nic levného. Pokud tyto vymoženosti rodiče koupí, musí dbát
na dostatek pohybu mimo hraní, zajít s potomkem do parku, ZOO nebo lesa. Hry se
dají využít i pozitivně. Zahraje si celá rodina. Takové sobotní odpoledne u taneční
soutěže nebo olympiády, kdy se střídají členové rodiny a ostatní je povzbuzují, uceluje vztahy a dává možnost zakusit nové zážitky. Dají se opatřit i vědomostní hry.
Vede LEGO, co knížky?
Možná jsou naše děti jiné než my, mají více možností, ale nejraději skládají kostky.
LEGO jmenuje hojný zástup chlapců i dívek do deseti let. Nemusíte to být jen LEGO,
ale i puzzle, kterých je velký výběr procvičuje u dětí vizuomotorickou koordinaci
a trénuje mozek. Kluci si často přejí elektronické stavebnice a bakugan kuličku, která
se rozloží v postavičku. Čtou dnešní děti? Na seznamu pro Ježíška se knihy vyskytují
málo, ale přeci. Je žádoucí, aby se i nějaká to kniha občas pod stromečkem ocitla.
I když dítě není čtenář, nová knížka ho zaujme a začte se. Dobré jsou různé deníky
nebo diáře, ve kterých se střídá text s úkoly či obrázky. Děti je milují.
Dárky, dary, dárečky
Lidé se mě jako dětské psycholožky často ptají, kolik dárků je ideální. Neexistuje
žádná norma. Záleží na ekonomické situaci a vztahu rodičů k Vánocům. Domnívám
se, že žádný extrém není dobrý. Jeden dárek ani stovka nejsou výhodou. Spíše jde
o kvalitu než kvantitu. Praktické dárky děti neocení, zařaďte i nepotřebnou drobnost.
Nejlépe, když se jedná o dárek, který vede k tvůrčí činnosti. Potomek si může něco
sám vyrobit, vybarvit nebo sestavit. Radost je pak dvojnásobná.
PhDr. Klára Janečková
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Jirka Kocvrlich

Chvalčovské mládí

MenART je jedním ze stěžejních projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
Smyslem programu je umožnit další umělecký rozvoj nadaných žáků a jejich pedagogů napříč uměleckými obory pod vedením předních českých umělců. Do pilotního
projektu se přihlásilo zhruba 100 uchazečů z celé republiky. K další spolupráci
bylo vybráno asi 10 dětí. Dvanáctiletý Jirka
Kocvrlich z Chvalčova byl jedním z nich.
Jirko, navštěvuješ ZUŠ v Bystřici, výtvarný obor a hru na klávesy. Co tě víc baví?
„ Výtvarka. Díky ní jsem se dostal do Men
ART projektu. Přihlásila mě paní učitelka
Maliňáková, protože se jí líbily moje kresby.
A když mě pak vybrali, měl jsem možnost spolupracovat s Petrem Niklem. To je
známý výtvarník, hudebník, spisovatel a divadelník. Učil nás různé techniky. Nejvíce
mě bavilo tzv. švábení.“
Švábení? Co to je?
„Taková metoda práce. Na zem se položilo obrovské, tak třímetrové plátno.  Pan
Nikl nakoupil malé broučky na baterky, které namočil do inkoustu a nechal je libovolně procházet po tom plátně. Zůstávaly po nich stopy, které jsme pak domalovávali
podle fantazie. No, sešli jsme se celkem 4krát, vždy to byl pěkný zážitek. Už třeba
samotné zahájení v Anežském klášteře začalo koncertem, na kterém byla přítomná
i Magdalena Kožená a zpívala Lenka Nová.   Bylo tam hodně umělců, třeba jeden
z nejlepších světových klavíristů Ivo Kahánek, hudebník Milan Cais nebo designér
Maxim Velčovský.“
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Prohlížím si Jirkovy kresby, které
zdobí stěny pokojů. Vyznačují se
obrovskou fantazií, vtipem a titěrnou
prací s detaily.
Kde bereš inspiraci? A maluješ si
také jen tak pro sebe, pro radost?
„Ano, od malička mě to baví. Já
vždycky tak o něčem přemýšlím a
najednou mě něco napadne, tak to
jdu rychle nakreslit. Hodně mě baví
bytosti z jiných světů. A zajímavý byl
také projekt, ve kterém jsme kreslili
podle fotek.“
Takže i fotíš? Dívám se na zajímavé
fotografie z lesa.
„To jsem fotil pařezy a podle nich
pak maloval, co mi připomínají. Různé
skřítky, démony, bytosti lesa. Baví mě
hrát si s fotkama, různě je zpracovávat, nebo animace“.
Kde ses to naučil? Zírám na kratičké animované filmečky, které Jirka
zrealizoval.
„Sám se to učím, objevil jsem, jak
se to všecko dělá. To není složitý,  
všecko si to  nastavím. Tahle animace
se jmenuje „Šaty dělají člověka.“
Jirko, máš vůbec čas na běžný
klučičí život?
„Jo,   mám. Rád chodím ven se
psem Febíkem. Hodně chodím do
kina, třeba na zlínský filmový festival.
Mám rád i turistiku, ale kultura mě baví víc. Mám Chvalčov moc rád, ale jednou bych
chtěl bydlet a pracovat ve městě“.
A čím bys chtěl být?
„Rád bych zkusil filmařskou školu ve Zlíně, právě obor animace“.
A co hudba? V té jsi taky úspěšný.
„Na klávesy hraju čtvrtým rokem, baví mě to, ale výtvarka je lepší. Hudba je větší
dřina“.
Podle diplomů, co tady visí, Ti ta dřina docela jde.
„No, to byla soutěž od školního kola, přes okresní a krajské, tam jsem byl první,
až po ústřední, celorepublikové, kde jsem byl druhý. Ale do hraní na klávesy mě musí
mamka trochu popostrkávat.“
Jirko, a co škola?
„No, ve škole mě baví občanka a slohy. Jinak moc ne“.
Vybavuji si Jirkovy vtipné slohy ve zpravodaji.
Jsi takový všestranný, klidný kluk, že ano?
„Ale umí být i šašek.“ vloží se do hovoru maminka.  
A Jirka přikyvuje.
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Podle toho, kolik času věnuješ svým zájmům, jsi asi jedním z mála dětí, které
nepropadlo mobilům, hrám, počítači, sociálním sítím.
„Ale já jsem taky rád na mobilu. Hry sice moc nehraju, spíš si vyhledávám, co mě
zajímá“.
Prohlížím si dvanáctiletého kluka, který pod brejličkami skrývá velice vnímavý
pohled. Jeho nadání je jistě výjimečné. Každé talentované a hodné dítě je pro naši
společnost nesmírně důležité. Držme Jirkovi palce, ať se mu v životě daří a ať má co
nejvíce příležitostí své talenty rozvíjet.
Jitka Dostálová

Chvalčovští fotbalisti

Fotbalová školička TJ Chvalčov

… když na sousedním poli jezdí traktor, přerušíme trénink … když nad hřištěm
letí letadlo, přerušíme trénink … ale hlavně jsme za první dva měsíce v tréninku
udělali obrovské fotbalové pokroky … to jsme MY – Fotbalová školička TJ Chvalčov.
Během září jsme se ustálili na počtu 13 a každý týden vybíháme na hodinku na hřiště
a učíme se FOTBAL. Na konci podzimní sezóny jsme se odměnili a zahráli si první
fotbalový zápas proti Mrlínku. Bylo to super, všichni jsme si to užili a už se těšíme
na další.
Pokud se k nám chcete přidat, přijďte se na nás podívat během zimní sezóny do
tělocvičny ZŠ Chvalčov. Od listopadu trénujeme každé pondělí od 16 hod.
Lukáš Kaluža, trenér školičky TJ Chvalčov
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Mládež TJ Chvalčov – zhodnocení podzimní části sezóny 2019/2020
Dovolte mi, abych jménem všech mládežnických družstev a jejich trenérů shrnul
podzimní část letošní fotbalové sezóny. Stejně jako v minulé sezóně jsme do soutěží
Okresního fotbalového svazu Kroměříž přihlásili mladší přípravku, starší přípravku,
mladší žáky a starší žáky. Dorost se pro tuto sezónu spojil s Mrlínkem a byli zařazeni
do přeboru vsetínského okresu, protože v okrese Kroměříž se dorostenecká soutěž
z důvodu malého počtu mužstev vůbec neotevřela.
Přípravu na podzimní část jsme nastartovali už v polovině srpna, kdy se na fotbalovém hřišti uskutečnil již třetí ročník fotbalového soustředění určeného pro naše
mladé fotbalisty. Jádro tvořili mladší žáci doplněni o kluky ze starší i mladší přípravky
a straších žáků. Po dobu 3 dnů se 20 kluků pod vedením trenérů mládeže intenzivně
připravovalo na mistrovské zápasy. Kluci trénovali každý den čtyřfázově. Hlavním
cílem bylo nabrat fyzickou kondici a sílu, neustále se zlepšovat v práci s míčem
a nebát se hrát odvážně v herních situacích. Tři dny soustředění jsme si zpestřili
celodenním cyklistickým výletem do Hostýnských vrchů. Kluci si mákli a někteří
z nich poprvé v životě zvládli porci 30 km v horách včetně výšlapu na Tesák. Celkově
musím hodnotit soustředění na výbornou. Kluci vytvořili super partu a v rámci tréninku pracovali jako skuteční profesionálové.
Nasazení, získaná kondice a přístup kluků ze soustředění se promítly i do následných mistrovských utkání podzimní části. Všechna družstva hrála na maximum a ve
vysokém tempu. Byly k vidění krásné zápasy, spousta gólů, nádherné individuální
akce, obraty ve skóre, ale hlavně týmové výkony.
Podzimní část zakončily jednotlivé celky následovně. Dorost přezimuje na
6. místě s jedním neodehraným zápasem, starší žáci skončili po podzimu v tabulce
na 5. místě taktéž s jedním zápasem k dobru, mladší žáci stráví zimní přestávku na
3. místě a naše přípravky shodně přezimují na 4. místě.
Na závěr si dovolím poděkování všem, kteří s mládeží TJ Chvalčov pracují
a podílejí se na jejím dalším rozvoji. Velký dík patří trenérům: Jirka Švihálek a Robert
Novák (mladší přípravka), Kamil Vaculík a Martin Kratochvíl (starší přípravka), Míra
Zapletal, Honza Chlápek, Láďa Mařák a Roman Zmeškal (mladší a starší žáci), Míra
Jakoubek, Jarda Šenkyřík a Martin Šmíd (dorost). Dále chci poděkovat servisu na
hřišti, bez kterého by to nešlo. Jmenovitě prezidentovi TJ Milanovi Perútkovi a všem,
kteří zajišťují chod bufetu. Dále našemu správci Jirkovi Odvršovi za údržbu hřiště
a přípravu trávníku a Janě Odvršové za péči o zázemí (šatny, dresy atd.). Nemůžu
zapomenout na rodiče a fanoušky, kteří nás pravidelně povzbuzují,  a když je potřeba,  tak pomohou.
Teď máme před sebou několik měsíců zimní přípravy v tělocvičně a účast na
halových turnajích. V dubnu opět vyběhneme na trávník a vstoupíme do jarní části.
Fotbalu na Chvalčově zdar!
Lukáš Kaluža – trenér mládeže
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Víkendovka Ochoz

Malí hasiči

V Ochozech to bylo príma. Moc mě to tam bavilo. Po příjezdu jsme si nachystali
spacáky a pak šli nosit dřevo na topení. Zatopili jsme a šli ven. Po necelé půlhodině nás zavolali k večeři. Po večeři jsme si v pokoji pouštěli filmy na 3D promítači.
Po filmu jsme šli spát. Na druhý den ráno byla snídaně. Po snídani jsme natáčeli film
o přežití v přírodě a za hodinu byl oběd. Hned po obědě byl odpočinek. Po odpočinku
jsme stříleli ze vzduchovek. Pomalu se stmívalo, tak jsme se přesunuli do chaty. Po
večeři jsme šli spát, protože všichni byli moc unavení. Třetí den ráno po snídani jsme
si sbalili věci, naložili je a jeli domů.
Filip Burša
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Chvalčovští zahrádkáři
"Život spíše zakoušíme, než poznáváme."
(Josef Čapek)
Skončil II. sněm Českého zahrádkářského svazu. Ve dnech 22. až 24. listopadu
se do hotelu Pramen v Praze 9 sjeli zástupci zahrádkářů ze všech okresů ČR, aby
se zúčastnili Republikové rady a následně jako delegáti II. sněmu ČZS. Na sněmu,
který se koná jednou za 5 let, byl volen nový předseda na další volební období a nové
představenstvo. Předsedou ČZS se stal opět Stanislav Kozlík, který Svaz úspěšně
řídil i v minulém volebním období, což dokazuje i fakt, že neměl žádného protikandidáta a byl zvolen jednomyslně. Hlavním cílem nového vedení je přijetí zahrádkářského zákona, který by konečně naši činnost jasně definoval. Podporu zahrádkářskému
zákonu vyslovil i premiér Andrej Babiš, který delegáty Sněmu v sobotu po obědě
navštívil a přes hodinu odpovídal na četné dotazy. Projednávání zahrádkářského
zákona na vládě přislíbil hned na následující pondělí 25. 11. Zákon by částečně
zmírnil značnou nejistotu, ve které zahrádkáři žijí. Sám se přiznal, že za mlada býval
zahrádkářem, když musel svému otci, který byl vyhlášený šlechtitel mečíků často
pomáhat na zahradě a dobře ví, jaká je to pak radost, když vše dobře rostlo a kvetlo.
Alena Schillerová, ministryně Financí, byla na našem sněmu rovněž přítomna a také
musela čelit spoustě dotazů. Delegátem za ÚS ČZS (Územní sdružení Českého
zahrádkářského svazu) Kroměříž byl náš člen př. J. Pecháček.
Prosincové vydání časopisu ZAHRÁDKÁŘ je ve znamení Vánoc. Pro příští
rok nám představí soubor nových perspektivních trvalek, nové odrůdy peckovin
a mandloní, výběr broskvoní na zahrádku a v pomologické diskusi se blíže podívá-

Svatý Martin na CHZ
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me na odrůdu Rozela. Ale k Vánocům patří různé ozdoby a dekorace, proto jsme
do Zahrádkářky kromě mnohých receptů soustředili i návody na figurky ze slaného
těsta. Předplatitelé dostanou v lednovém čísle STOLNÍ TÝDENNÍ KALENDÁŘ, v dalších číslech 5x sáček s osivy, 2x Knihovničku Zahrádkáře KOSATCE a TŘEŠNĚ.
Věnujete-li předplatné jako dárek, můžete si vybrat jeden z dárků (vše do vyčerpání zásob): 2 vstupenky do Pražské botanické zahrady; Knihu z nakladatelství
Euromedia; 10 sáčků osiv od internetového obchodu DOBRÁ SEMENA; kuchyňský
nůž 5 TREND ROYAL od KDS Sedlčany; Lunární kalendář pro každého 2020.
Z knih se nabízí „Domečky pro včely a užitečný hmyz“ autor Petr Bogusch. Vše
můžeme zajistit.
Chalupa zahrádkářů-CHZ
27.–29. 9. jsme měli stánek ČZS na výstavišti FLORIA PODZIM - BONSAI Kroměříž.
4. 10.
jsme se zúčastnili 4. ročníku FLORIA KOŠT slivovice a pálenek 2019.
5. 10.
na výstavě v Loukově a 6. 10. na výstavě FLORA Olomouc.
9. 10.
jsme sbírali vzorky ovoce na výstavu FLORIA PODZIM - DUŠIČKY
Kroměříž a zároveň připravovali naši expozici na výstavišti. Celkem jsme
dodali 51 vzorků.
10. 11.
jsme oslavili svatého Martina se svatomartinskou husou a svatomartinským vínem.
15. 11.
jsme se sešli na „DEN MUŽŮ“ a při této příležitosti přijali nové členy.
22.–24.11. byl př. J. Pecháček účastníkem II. sněmu zahrádkářů.
Všem zahrádkářům, kteří se zúčastnili akcí, patří neskonalý dík, a také jejich rodinám za skvělou pomoc.

Vaření povidel na CHZ
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Oblastní výstava 2019 FLORIA PODZIM-DUŠIČKY Územního sdružení ČZS
Kroměříž, pořádaná na výstavišti Floria v Kroměříži, byla i tentokrát krásně uspořádaná v celém pavilonu „B“ a svým názvem „Jak chutná podzim“, ukázala skutečnou
chuť nejen ovoce, zeleniny, ale také bylin a výrobků zahrádkářek z produktů zahrádek. Květinové aranžmá výstavy vytvořily členky ze ZO Míškovic, Holešova, Hulína,
Prusinovic a Chvalčova, které se také podílely na vázání kytic pro návštěvníky
během všech tří dnů. Tentokrát se zapojily do tvorby i naše mladé reprezentantky
z Floristické soutěže. Samozřejmě, že zde nechyběl ani pracovní koutek pro děti
i jejich rodiče, ti si zde mohli vytvořit malá vypichovaná aranžmá z květin, které nám
byly dány výstavištěm. S rozmístěním ovoce a zeleniny jednotlivých ZO, nám velmi
pomohly studentky SŠHS z oboru prodavač a florista se svou paní mistrovou.
Celým výstavištěm a tím i naší Zahrádkářskou expozicí prošlo přes 10 000
návštěvníků. A že se výstava líbila, bylo znát ze zápisů v knize návštěv.
Z návštěvní knihy:
Nádhera – co dokáže utvořit a vypěstovat zahrádkář.
Děkujeme za krásně naaranžovanou výstavu květin, ovoce a zeleniny a za možnost
zúčastnit se aranžování.
Děkujeme za krásný zážitek, za možnost vyzkoušet si aranžérskou práci a odnést si
něco krásného domů. Ať se vám daří. Podpis Laura
Děkuji za květiny a bavilo mně to. Příští rok příjdu zas. Děkuji Sára
Život s růžemi
Někdo si růže zamiluje hned, jiný si k nim musí najít cestu. Málokterý majitel
zahrady zůstane k jejich kráse netečný trvale. Pojďte si s námi zpříjemnit některý
z dlouhých zimních večerů a vydejte se s námi na procházku naší zahradou.
Ukážeme vám, jak žijeme s růžemi my. Snad pro vaši inspiraci a představu, jak
mnohostranné využití růže v zahradě mohou mít. Divoké růže přišly do našeho života
i zahrady postupně. A zapříčinily malou sběratelskou vášeň. Co o nich říct? Každá je
jiná a jedna zajímavější než druhá.
Nové odrůdy peckovin a mandloně
Na přelomu loňského a letošního roku se Státní odrůdová kniha ČR rozrostla
o několik novinek v peckovinách a jednu novou odrůdu mandloně. 'Elza' je středně
raná tmavá chrupka, zraje ve 4. třešňovém týdnu. Vzrůstnost stromu je slabá až
středně bujná, habitus tvoří rozložitý. Plod dosahuje velké velikosti, tvarem je zploštělý. Slupka je tmavě červená, tenká až středně tlustá se středním počtem středně
velkých až velkých lenticel. Dužnina je tuhá, tmavě červená, středně až velmi šťavnatá. Chuť má navinule sladkou až sladkou, aromatickou, velmi dobrou. Šťáva má
purpurovou barvu. Stopka je středně dlouhá až dlouhá a středně tlustá. Pecka je
z čelního pohledu široce elipsovitá, v porovnání k plodu středně velká. Plodnost je
velká. 'Elza' je třešeň s atraktivními tuhými plody velmi dobré chuti bez speciálních
nároků na podmínky stanoviště nebo agrotechniku. 'Felicita' patří rovněž mezi středně rané tmavé chrupky, zraje ve 4. -5. třešňovém týdnu. Plod je velký, tvarem zploštělý. Chuť má navinule sladkou až sladkou. Vysoká plodnost, univerzálně využitelná.
Pranostiky:
Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.
Když měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Chtěli bychom poděkovat všem členům, přátelům, příznivcům zahrádkaření
a popřát hlavně hodně zdraví, veselou mysl, méně starostí, více radosti nejen ze
zahrádek, ale i v životě.
Výbor zahrádkářů Chvalčov
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Svěcení kříže

Adéla ještě nevečeřela

Mikulášská jízda
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Slovo na konec:
„Předtím, než se rozhodnete prorazit hlavou zeď,
zamyslete se, co budete dělat ve vedlejší místnosti.“
Morgana Lilith
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