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Milí čtenáři,
je krásný letní den, obloha zalitá sluncem a já si to tak štráduju po silnici se sluchátky
v uších. Poslouchám uklidňující relaxační hudbu, vznáším se a najednou bum. Rána,
která mě srazila na zem. Tedy ne mě, ale nějakého muže, který leží na silnici zraněn,
skoro se nehýbá, jen sípe. Krve sice kolem něj moc není, ale taky zde není jediného
člověka, který by mu pomohl. Tedy kromě mě. Den zalitý sluncem se během vteřiny
potemňuje, protože tohle jsou přesně ty situace, o které fakt nestojíme.
Vypínám hudbu a ujímám se první pomoci. Hodně vzadu v paměti lovím instrukce
o umělém dýchání. Ano, je to tu, nadarmo se neříká, že v kritických situacích potřebné
naskakuje samo. Skláním se tedy nad mužem a v tu chvíli se přede mnou objeví postava v modrém. Drží nějaký zápisník a mračí se na mě.
„Tak to tedy ne!“ zahřímá. „K dýchání z úst do úst potřebujete vyjádření hygienika.
Máte?“
„Nemám, ale ten člověk umírá.“
„Jinak to nejde, nemohu dopustit, abyste do jeho úst zanesla nějakého bacila, byl by
potom ohrožený na životě. Anebo vy, v případě, že bacilonosič je on.“
Dlouhá léta jsem neběhala, ale opět se potvrdilo, že v krizi si svalová hmota rozpomene.
Úprkem letím na hygienickou stanici. Postava za stolem si mě přeměří. „Neexistuje,
nemůžu vám dát povolení bez lékařského posudku. To uznejte sama, to by nemělo
logiku.“ To uznávám a běžím jako slepička pro vodu kohoutkovi k lékaři. Na dveřích
mě zastaví úhledný nápis. DOVOLENÁ. Akutní případy řeší pohotovostní ambulance
v Kroměříži.
Co naplat. Utíkám na vlak. Kilometry mě nemohou odradit. Jde přece o život!
„Průkazku pojištěnce máte?“ ptá se postava v bílém. „Nemám. Šla jsem jen na
procházku.“
„Bez průkazky pojištěnce nelze. Je mi líto.“
Uháním domů pro průkazku pojištěnce. A zpátky na pohotovost. V duchu se modlím,
aby měl „kohoutek“ v oboře tuhý kořínek a vydržel. S radostí mávám na postavu v bílém
průkazkou. „Mám.“ Postava v bílém dlouze průkazku študuje a pak mě jedním slovem
zpraží. „Je propadlá. Už více jak měsíc.“ Zhroutím se na židli. Na přeskáčku vysvětluji
závažnost situace a drmolím něco o lidském přístupu. Postava v bílém jen zavrtí hlavou.
„Nelze.“ „Co mám tedy dělat?“ „Zavolejte si na pojišťovnu, do týdne vám vyřídí novou.“
Odcházím a je mi do pláče. Ale nesmím se vzdát, jde přece o život!
Na pojišťovnu se není úplně jednoduché dovolat, po několika marných pokusech mě
přepojují a zdá se, že vysvitlo slunce. Pracovnice mi vlídně sdělí, že je možné poslat
naskenované potvrzení o mých poctivých platbách našemu zdravotnictví. Potvrzení
v akutních případech, uznala, že toto je akutní případ, lze předložit u lékaře místo průkazky. Běžím na místní úřad, aby mi tam potvrzení vytiskli. Přestože není úřední den,
vítězoslavně nesu potvrzení do nemocnice.
„Listina musí být ověřená.“ Koukám jako blázen. Relaxační hudba ve sluchátkách se
mění v inervní řev. „Jak ověřená? “ nechápu. „Takovýhle cár papíru není úřední listina.
Taková jsou pravidla a ty já musím dodržovat. Ověřit!“
Letím zpátky na úřad. Bohužel, mezitím skončila pracovní doba a já marně klepu
na dveře. Propadám panice. To přece není možné, takto to přece nemůže fungovat!
Postavím se nesmyslnosti celé situace čelem. Jsem rozhodnutá. I na tom, že v krizi se
v člověku může objevit nenadálá odvaha, je něco pravdy. Prostě tomu člověku to umělé
dýchání dám a nebudu se nikoho ptát! Jde přece o záchranu člověka!
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Vracím se zpátky na místo činu. Slepička, která živou vodu nakonec přece jen přinesla .
Ale co to? Muž na silnici neleží. Na jeho místě stojí dopravní značka, kolem které se
motá postava v oranžovém.
„Kde je ten muž? Kde je? Byl smrtelně zraněn,“ ptám se zoufale.
„ Byl. Ležel tady několik hodin, bez povolení, bez varování ostatním řidičům. Ležel si
a pak najednou vstal a odešel pryč. Taky bez povolení.“
„Kohoutku, kohoutku, ležíš tam v oboře…“ volám a probouzím se celá propocená.
Uf, to byl tedy sen. Jaké štěstí, že tohle se nám v realitě nemůže přihodit.
Hezký zbytek sluncem zalitého léta přeje všem
Mgr. Jitka Dostálová

Zprávy z obecního úřadu
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 6. 2019
RO projednala a rozhodla:
a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro E.ON Distribuce, ke stavbě „Chvalčov, Staněk, kab. NN“ za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení NN na obecním pozemku parc.č. 1163/3,
v k.ú. Chvalčov.
a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 1163/3, v k.ú. Chvalčov, obec Chvalčov, okres
Kroměříž pro majitele sousedního pozemku pana Tomáše Staňka a zároveň
schvaluje souhlas s napojením na vodovodní a kanalizační přípojku a zbudování
vodoměrné a revizní šachty.
a schvaluje geodetické zaměření přístavby k domu č.p.13 v ulici Na Kůtku a podání žádosti na Odbor územního plánování a stavebního řádu o vydání souhlasu
o existenci stavby.
a rozhodla o realizaci dvou investičních akcí z projektu s názvem Rekonstrukce
budovy Základní školy ve Chvalčově – hospodářská část. Obec bude realizovat
rekonstrukci střechy nad tělocvičnou a rekonstrukci školní kuchyně.
a schvaluje přidělení bytu č. 11 v bytovém domě č.p. 772 paní Kotasové Otilii.
a schvaluje uzavřít spolupořadatelskou smlouvu na provozování Letního kina Pod
Kozincem s organizací Kulturák z.s. .
a schvaluje cenovou nabídku za dodání a montáž elektronických indikátorů topných nákladů v obecních bytech v domě č.p. 772 dle cenové nabídky od firmy
Techem, spol. s.r.o. za celkovou cenu za dodání a výměnu všech indikátorů
v částce 20 516 Kč (cena vč. DPH).
a schvaluje provedení zemních prací – čištění toků – přední potok a v Kroužkách,
úprava areálu Pod Kozincem a vyčištění kanalizační šachty - Říka.
a schvaluje cenovou nabídku na instalaci osvětlení, kamerového systému a přípojky NN na sociální zařízení Lesní tělocvičny od firmy P-elektro s.r.o. za celkovou cenu 34 259 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje pořízení bubnové sekačky Dakr Panter FD-2 + RZS 70 k s pojezdem,
záběr sečení 69 cm za cenu 30 058 Kč (cena vč. DPH).
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a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Bluenet International SE, na dodávku a instalaci 1ks Regulátoru napětí veřejného osvětlení za cenu 145 200 ,-Kč bez
DPH.
RO bere na vědomí:
stížnost majitele domu č.p. 461, ulice U Vesničky, který si ústně stěžuje na vlhké
zdivo, v souvislosti s již dříve vybudovaným úzkým chodníkem kolem jeho domu.
oznámení HZSZK o kontrole krizového řízení v obci Chvalčov ze dne 19. 6. 2019.
(kontrolní řád).
oznámení KÚ ZK o zahájení provedení dozoru nad dodržováním zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 20.06.2019
RO projednala a rozhodla:
a nerozporuje předložený návrh zastavovací studie pozemků parc. č. 80/1, 81/1,
81/3 a 619/2v k.ú. Chvalčova Lhota a upřednostňuje zastavovací studii s variantou rozdělení parcel pro 3 stavební místa.
a schvaluje uzavření smlouvy o provedení technického dozoru na akci „Obec
Chvalčov – vrt HVCH 2 – posilový zdroj vody pro obec“ na parc.č. 931/1 v k.ú.
Chvalčov za cenu 29 000 Kč(cena bez DPH).
a schvaluje žádost o finanční dar pro nadační fond Pramen pomoci ve výši 3 000
Kč, které budou určeny pro občanku Chvalčova.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy Eposalarm s.r.o. na výměnu LCD klávesnice a pořízení 10 ks čipů pro hlavní vstup v KD za cenu 9 250 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje vyvěšení záměru na pronájem prostor v kulturním domě Chvalčov,
Školní 472 st. parcela č. 73, v k.ú. Chvalčova Lhota, v 1. poschodí - sál o ploše
96 m² včetně kuchyňky o výměře 13 m², součástí je rovněž předsálí a 2 WC –
celková plocha k pronájmu je 109 m² za účelem provozování Mateřského centra.
a schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Chvalčov na pořízení 4 nových nerezových
skříněk do varny kuchyně za celkovou cenu 49 000,- Kč (cena vč. DPH).
a schvaluje ceník služeb, které poskytuje obec Chvalčov a které nejsou uvedeny
ve vyhlášce o místních poplatcích.
a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pořízení nákladní čtyřkolky pro
JSDHO Chvalčov, schvaluje zadávací dokumentaci a za dodavatele výběrového
řízení schvaluje Podhostýnský mikroregion.
a schvaluje výběrovou komisi na dodávku nákladní čtyřkolky pro JSDHO
Chvalčov ve složení Ing. Chlápek Jan – předseda výběrové komise, Kurfürst Jan
a Bc. Michal Sedlář.
RO bere na vědomí:
informaci České pošty, s.p. o změně řídící pošty u vybraných provozoven Partner.
Provozovna pošty Partner na Chvalčově bude od 1. 7. 2019 nově řízena provozovnou ČP 767 01 Kroměříž 1.
žádost VKCI Vsetín o.p.s. o finanční podporu kontaktního pracoviště občanské
poradny v Bystřici pod Hostýnem.
průzkum SMS ČR o zájmu obcí na poskytnutí podpory na dodávku, montáž
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a následný servis elektronických úředních desek. RO obce rozhodla, že odpoví
kladně na tuto výzvu a vyjádří zájem o případné pořízení EÚD.
rozhodnutí ZK Odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutém finančním
příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 60 000,- Kč.
RO ukládá:
starostovi obce zaslat žádost o poskytnutí individuální podpory na Zlínský kraj v
souvislosti s nákupem cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO v roce 2019
v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH
obci.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 11. 7. 2019
RO projednala a rozhodla:
a schvaluje na základě doporučení výběrové komise firmu Slobag Group s.r.o.
za dodavatele nákladní čtyřkolky, jako vítěze výběrového řízení. Nabízená cena
650 741 Kč (cena bez DPH) za nákladní čtyřkolku odpovídá schválené rozpočtované částce.
a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Studio 97 A s.r.o. na realizaci autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce školní budovy ZŠ hospodářská část.
a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační
přípojky na obecních pozemcích parc.č. 1121/1, 914/8, 1167/1 v k.ú. Chvalčov,
obec Chvalčov, okres Kroměříž pro majitelku sousedního pozemku Bc. Romanu
Nedbalovou a zároveň schvaluje souhlas s napojením přípojek na vodovodní
a kanalizační řád v majetku obce.
a schvaluje cenovou nabídku na realizaci pokládky 3 ks svodnic a drobné terénní
úpravy v ulici Dědina od firmy MG Construction s.r.o. za cenu 18 699,55 Kč (cena
bez DPH).
a schvaluje žádost firmy TON a.s. na krátkodobý pronájem fotbalového areálu za
účelem konání firemní akce, která se uskuteční dne 10. 8. 2019 od 12:00 do 24:00
hod. za celkovou cenu 10 000 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt paní Magdu Targošovou.
a schvaluje žádost KLUBU LYŽAŘŮ s.r.o. o uzavření smlouvy o reklamě – umístění dvou reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulici Obřanská
a v ulici Na Říce.
a schvaluje zveřejnění záměru o odprodeji obecního pozemku parc.č. 352/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota o celkové výměře 793 m², druh pozemku zahrada.
a schvaluje zveřejnění záměru o odprodeji obecního pozemku parc.č. 350/8,
v k.ú. Chvalčova Lhota o celkové výměře 12 m², druh pozemku zahrada za cenu
200 Kč/1 m².
a schvaluje žádost o souhlas s konáním sportovní akce – 15. ročník závodu
“Fryštácký dogtrekking“. Soutěžící se budou pohybovat po turisticky značených
cestách nebo cyklotrasách i na katastru obce Chvalčov.
a nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit žádost pana Ing. Petra Tyšlice
o odkoupení části obecního pozemku na parc.č. 364/1, v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře cca 25-30 m².
a schvaluje uzavření smlouvy s DOMINO cz, o.p.s., Tř. T. Bati 3244, 760 01 Zlín,
IČ 48472476, na pronájem nebytových prostor v kulturním domě na Chvalčově,
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Školní 472 st. parcela č. 73, v k.ú. Chvalčova Lhota, v 1. poschodí – sál o ploše
96 m² včetně kuchyňky o výměře 13 m², součástí je rovněž předsálí a 2 WC –
celková plocha k pronájmu je 109 m², za účelem provozování Mateřského centra.
Nájem činí 100 Kč/rok + měsíční částka za spotřebovanou energii 3 373 Kč.
•
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RO bere na vědomí:
zápis z jednání Odboru životního prostředí Mú B.p.H., které se konalo dne 24. 6.
2019 a které se týkalo prošetření podnětu - znečištění vody solí po zimní údržbě
ve studních v Obřanské ulici v obci Chvalčov.
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o obdržení žádosti
Obce Chvalčov o bezúplatný převod podílů o velikosti 19/26 na pozemcích parc.č.
273/20 a 273/22 v k.ú. Chvalčova Lhota.
žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o podání sdělení, zda
má Obec Chvalčov zájem o převod pozemku parc.č. 1084 – ostatní plocha v k.ú.
Chvalčov o výměře 4 399 m².
informaci Ministerstva životního prostředí, které z důvodu zvýšeného příjmu
z prodeje emisních povolenek mimořádně vyhlašuje dotaci, která se zaměřuje na
výstavbu vodovodů a kanalizací.
poděkování od Mobilního hospice Strom života za finanční podporu, kterou obec
Chvalčov poskytla na jejich činnost pro rok 2019.
oznámení TJ Chvalčov oddílu kopané o konání taneční zábavy, která se koná dne
2. 8. 2019 od 20:00 hod. do 2:30 hod. na fotbalovém hřišti ve Chvalčově.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 8. 2019
RO projednala a rozhodla:
a schvaluje cenovou nabídku od firmy Milan Charvát na výměnu 2 kotlů v bytovém domě č.p. 772 za cenu 158 579 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje v souvislosti s probíhající rekonstrukcí školní budovy ZŠ hospodářská
část vícepráce v celkovém objemu 818 909 Kč (cena bez DPH) a méněpráce
v celkovém objemu 346 808 Kč (cena bez DPH). Nutnost provést vícepráce
byla zjištěna při samotné rekonstrukci, v méněpracích je vypuštěno vybudování
retenční nádrže.
a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní, kanalizační,
plynové přípojky, přípojky NN a sjezdu na místní komunikaci na obecním pozemku parc.č. 620/78 v k.ú. Chvalčova Lhota s paní Tesařovou Kamilou a zároveň
schvaluje napojení na vodovodní řad ve vlastnictví obce.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy Amper Market na zajištění sdružených
služeb dodávky elektrické energie pro obec Chvalčov na období od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2021.
a schvaluje úhradu za provedení dodatečných rozborů vody ze zdrojů pitné
vody pro obecní vodovod firmě SKD Lipník nad Bečvou. Nová povinnost vychází
z právní normy, která platí od 1. 2. 2019 a není zahrnuta v kalkulaci za odběr
1 m³ pro rok 2019.
a schvaluje zadání objednávky projektantovi ing. Zobaníkovi na úpravu evidence
vodovodů a kanalizací v majetku obce a na vyhotovení plánu financování vodovodů a kanalizací na rok 2019 – 2024.
a doporučuje ZO schválit odprodej obecního pozemku parc. č. 352/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota, druh pozemku zahrada o celkové výměře 793 m², která je
vyznačena v geometrickém plánu č. 709-42/2019.
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a schvaluje uzavření smlouvy se Zeměměřickým úřadem k nabytí oprávnění
k výkonu práva užít data ve formě digitálního produktu – Ortofoto České republiky
za cenu 1 950 Kč v souvislosti s používáním geoportálu Misys.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy Alexandr Michajlovič – Tiskárna Kroměříž
za tisk 1 000 ks Brožury k 650 letům obce Chvalčov za celkovou cenu 46 900 KČ
(cena bez DPH).
a schvaluje cenovou nabídku na stavební úpravu v obecním bytě č. 5, dům č.p.
798 za celkovou cenu 30 032 Kč – nové vnitřní omítky v celém bytě.
a schvaluje cenovou nabídku na doplnění propagačních magnetek s novými motivy Chvalčova a Svatého Hostýna za celkovou cenu 8 379,34 Kč (cena bez DPH).
a schvaluje cenovou nabídku na trička s potiskem k 650 letům obce – celkem
bude vyrobeno 500 ks triček za celkovou cenu 35 460,33 Kč (cena bez DPH).
Trička budou sloužit k propagaci obce a budou nabízena k prodeji u příležitosti
oslav 650 let obce.
a schvaluje uhrazení faktury za grafické návrhy, grafickou realizaci a předtiskovou
přípravu pro tiskárnu publikace k 650 letům obce Chvalčov, grafické zpracování
pozvánky k 650 letům obce a další grafické práce spojené s propagací hodů
v celkové ceně 27 100 Kč.
a schvaluje založení facebookové stránky obce Chvalčov. Facebooková stránka
bude vytvořena za účelem zvýšení možnosti rychlejší informovanosti občanů,
propagaci obecních akcí a sdělování mimořádných událostí.
RO bere na vědomí:
zprávu Odboru pro územní plánování a stavebního řádu v B.p.H. o uplatňování
územního plánu obec Chvalčov v letech 2014 – 2019.
oznámení MÚ B.p.H. Odboru územního plánování a stavebního řádu o zahájení
řízení o změně stavby u srubového RD na poz. parc.č. 22/2, 1122/1 a 1122/2
v k.ú. Chvalčov – posun oplocení kolem jižní hranice parcely č.22/2 v k.ú.
Chvalčov.
sdělení SPÚ – o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota a bere na vědomí žádost SPÚ o sdělení
podmínek k ochraně obecních zájmů.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při pohledu na lesy vidíme velké množství suchých stromů. Jedná se o rozsáhlou kůrovcovou kalamitu, která už třetím rokem pustoší lesy ve značné části České
republiky, naše okolí nevyjímaje. Kůrovec je souhrnný název pro více druhů brouků,
kteří škodí obdobným způsobem. Jejich larvy se živí lýkem, které zajišťuje transport
vody a živin ve stromu. Největší škody působí lýkožrout smrkový. Brouk přezimuje
ve všech vývojových stadiích – vajíčku, larvě, kukle i dospělci. Zimuje v napadených
stromech i v hrabance pod nimi. Žádné mrazy ho zastavit nedokážou. Kůrovcové
ataky ve smrkových porostech bývaly i v minulosti, nikdy však ne tak velké. Důvodů,
proč k tomu došlo nyní, je více. Jedná se o souběh řady okolností. Významným
spouštěčem kalamity je déletrvající sucho a rostoucí teploty. Dřevina smrk v našich
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podmínkách není původní. Jeho pěstování se postupně rozšířilo před více než
dvěma sty lety, a to díky poptávce stavebního průmyslu. Smrk má konstrukčně vhodné dřevo, roste poměrně rychle a výnosy z jeho pěstování vycházejí ekonomicky
nejlépe. Proto byly touto dřevinou osázeny rozsáhlé plochy i na nevhodných místech.
Smrkové porosty jsou často jednodruhovou plantáží s obvyklými nepříznivými dopady na zdraví, odolnost a obranyschopnost porostů. Přibližně platí, že jeden strom,
ze kterého se stihne kůrovec vyrojit, znamená napadení dalších čtyř stromů. To se
v příznivých podmínkách opakuje třikrát za sezonu. Dalším možným důvodem kalamity je nepružný způsob hospodaření v okolních lesích, kdy na mimořádné těžby se
dělají dlouhá výběrová řízení. To má dopad na rychlost jednání mezi lesním hospodářem a tím, kdo provádí lesnické práce. Agrotechnické lhůty pro boj s kůrovcem se
v případě zjištěného napadení pohybují v řádu dnů, výběrové řízení trvá často týdny.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků i potřebné techniky ke zpracování násobně
zvýšeného množství těžeb je další nepříznivou okolností. Prořídlé lesní porosty po
nedávných větrných kalamitách, kdy kmeny stromů uvnitř porostů jsou osluněny,
také snižují obranyschopnost proti kůrovcům. Každý vlastník lesa hospodaří dle
desetiletého hospodářského plánu nebo osnovy. Závazným ukazatelem je zde vždy
nepřekročitelný objem těžeb dřeva. O zvýšení těžeb se vždy musí požádat Státní
správa lesů na příslušném úřadě. Díky zvýšeným těžbám kůrovci napadeného dřeva
výrazně klesají jeho výkupní ceny.
Naše obec vlastní necelých 50 ha lesa, převážně starších smrkových porostů,
které jsou pro kůrovce atraktivní. I když se snažíme vyhledávat a likvidovat každý
náznak ohniska napadení, nedokážeme ovlivnit počasí a nedokážeme zabránit
napadení našich porostů lýkožroutem, který se vylíhnul v okolních lesích. Desetiletý
předpis těžeb u nás je 6 tis.m3. Ten bude splněn letos. Obec požádala o zvýšení
těžeb do konce platnosti lesní hospodářské osnovy – do roku 2021 o 5 tis. m3.
Opravňuje nás k tomu skutečný stav i prognóza napadení porostů. Zvýšené těžby
vyvolají i zvýšené náklady na pěstební práce v dalších letech. Holiny se musejí
vyklidit, zalesnit, oplotit, ožínat atd. Podobně jako ostatní vlastníci lesů se bude
obec muset se situací vypořádat. Odstranění následků takové kalamity může trvat
i desítky let. Lesy se budou stále zelenat, i když budou nejspíš vypadat jinak, než jak
je známe dnes. Z nejhoršího pomohou státní či krajské dotace. Les zůstává velkým
bohatstvím, obec se v žádném případě lesů zbavovat nehodlá.
Přeji všem pěkný zbytek léta a optimismus do léta babího.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nového občánka:
Ema VEČEŘOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličké krásný a spokojený život…
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Řady chvalčovských občanů opustili:
Lydie MINKSOVÁ 91 let
Josef KRAJCAR 85 let
Zdeněk KOCHANÍČEK 67 let
Ing. Jaromír HORSÁK 91 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Jubilanti
Nedávno oslavily významné životní jubileum naše občanky paní Oldřiška
Olšanská a paní Marie 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, milé jubilantky,
provází jen to dobré.

Oldřiška Olšanská

Marie Skýpalová

Z naší obce
Dotace přiznané obci Chvalčov v roce 2019 - stav k datu 31. 7. 2019
P.č

Poskytovatel

Účel použití
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Částka Kč

1.

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
Zlínského kraje na realizaci projektu RP12-19/069 Dotace obcím
pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí ZK. Doplnění výstroje
pro JSDH Chvalčov.

98 000,00

2.

VPS ČR

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

29 000,00

3.

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

316 180,00

4.

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

60 000,00

5.

Ministerstvo
vnitra Investiční dotace z programu
České republiky, GŘ 01424 – Dotace pro jednotky
HZS ČR
SDH obcí na projekt Chvalčov
– Cisternová automobilová stříkačka.

2 500 000,00

Co bychom měli vědět
Podhostýnský mikroregion je evoluční v myšlenkách a revoluční v implementaci
Podhostýnský mikroregion není jen název pro území, které se nachází v dosahu
Svatého Hostýna, ale také organizace, jejímž posláním je progres příslušného regionu.
Dobrovolný svazek obcí Podhostýnský mikroregion je projektová kancelář, starající se o celou řadu aktivit a poskytující servis obcím, především v administrativně-projektové činnosti. Za mnohé lze uvést například aktualizaci povodňových plánů,
právní poradenství, strategické dokumenty a další. Hlavním pilířem činnosti je dotační poradenství, které společně s Místní akční skupinou Podhostýnska, z. s. (dále jen
MAS Podhostýnska) vydává tzv.“ Dotační listy“ a radí potencionálním žadatelům.
Podhostýnský mikroregion je také hlavní hybnou silou v propagaci regionu, zajišťování běžeckých stop, vydávání kalendáře a podpoře některých kulturních akcí,
například Bystřické filmové jaro.
Prezentace regionu je zaměřena na potřeby zákazníků a zohledňuje obecné
trendy v této oblasti. V dnešní době hrají velkou roli sociální sítě a generace mileniálů
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logicky musí být oslovena jinak než generace starších lidí, kteří upřednostňují konzervativní pojetí. „PR regionu“ musí být multifunkční a pamatovat na všechny cílové
skupiny. Fungování destinačního managementu v regionu je zacílené na nabídku
konkrétních produktů s ohledem na naplnění potřeb turistů. Pro region Podhostýnsko
je typické kouzlo rozmanitosti. (Svatý Hostýn, rozhledna Maruška, Kelčský Javorník,
Rajnochovice atd.) Turistika za přírodními krásami roste a na oblibě začíná nabírat
industriální turistika, která je u nás zatím v plenkách. Nikdy se však neomrzí turistika
spojená se zážitky. Mikroregion prezentuje pestrou nabídku moravské gastronomie,
jedinečnost folklóru a zejména atraktivní akce, za kterými se vyplatí do regionu přijet
(festivaly hudební, folklorní, gastronomické, slavnosti, filmové přehlídky, jarmarky
atd.). V dnešní době sociálních sítí a osobních referencí lidé hledají různé návody ve stylu: „Jak na to“. Prezentace regionu musí být vždy autentická, postihovat
ducha a poptávku doby. Poslední trendy se nesou obecně ve zkvalitňování služeb.
K provozování kvalitního managementu patří také aktualizování a sledování vývoje
v této marketingové oblasti u nás i ve světě. (Např. sledování portálu CzechTourism
a obdobných webů.)
Nejlépe v obchodní sféře platí heslo Tomáše Bati: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“
Region Podhostýnsko má rozhodně co nabídnout. Má památky, poutní místa, zajímavou přírodu, folklór, industriální zajímavosti, historii, šikovné lidi a skrytý potenciál
zážitků, které je potřeba jen lidem přitažlivě naservírovat…
Ing. Markéta Burdová
Podhostýnský mikroregion

650 let
obce Chvalčov
Ladislav MORAVETZ pro obec složil CHVALČOVSKOU ZNĚLKU

Ladislav Moravetz

Církevní hudebník, skladatel a profesor na hudebních konzervatořích v Kroměříži a Olomouci, vedoucí
semináře církevní hudby Evangelické akademie a
člen předsednictva Evropské konference evangelické
církevní hudby Ladislav Moravetz skladbu složil „na
zakázku“ obce. A to při příležitosti 650 let od založení Chvalčova. Premiérově by měla zaznít právě
při zářijových oslavách. Je 58 sekund dlouhá a její
obsazení tvoří tři trumpety, tři pozouny, tuba a tympány. Nahráli ji studenti kroměřížské konzervatoře
Pavla Josefa Vejvanovského pod vedením profesora
Rudolfa Berana. Je to mozaika barev a tónů. „Má
vyjádřit pozitivní postoj k životu a harmonii v různosti,“
říká její autor Ladislav Moravetz.
Ústředním motivem znělky je pasáž z varhanní
sbírky „Chvalčovské miniatury“, jež Ladislav Moravetz
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složil už v roce 2008 jako poctu zdejšímu regionu, který si zamiloval a rozhodl se tu
natrvalo usadit. Přetvořit ji ale musel pro žesťové obsazení, byť žánrově jde o stylizovaný folklór, jak jej známe od hudebních kapel Čechomor, či Hradišťan. Sám k tomu
říká: „Hostýnské vrchy jsou velmi inspirativní místo. Krásná příroda kombinovaná
majestátným Hostýnem, zříceninou Obřany a řekou Bystřičkou má svou jedinečnost.
Jsou to místa, která k člověku promlouvají. Kombinace lichých a sudých taktů symbolicky vyjadřuje neuchopitelnost nádhery přírody. Chvalčovská znělka tak kopíruje
scenérii celého kraje. Zvolil jsem proto mixolydickou tóninu, která se hojně používá
v moravském folklóru. Znělka má slavnostně - hymnický charakter a vyjadřuje tak
historickou hodnotu,“ uzavírá Ladislav Moravetz.
L.K.

Ohlédnutí za místní knihovnou
Rok 1959 – knihovna je již třetím rokem umístěna na MNV. Po knihovnici L. Šípové
převzala tuto funkci Marie Vukeličová. Je zde ve starých skříních umístěno asi 1600
svazků knih, 120 svazků technicko- naučné literatury, 600 knížek pro mládež školou
povinnou, zbytek zábavná četba. Knihy se půjčují  jednou týdně asi 70 dětem a 50
až 70 dospělým.  Výpůjčky  jsou dosud slabé. Průměr 3  knihy na občana. Nejvíce
čtené byly od Z. Pluhaře „Kříže rostou k Pacifiku,“ a „Opustíš-li mne.“
Rok 1964 –  místní lidová knihovna je přestěhována z MNV do kulturního domu.
Byla vybavena novým skříňovým zařízením a byla doplněna o novou literaturu.
Vedoucí knihovnice Věra Majetičová se velmi pečlivě starala o celou knihovní agendu a měla přehled o všech knihách. V roce 1964 měla knihovna 2 191 knih. Počet
výpůjček byl 1 593, čtenářů bylo 181, z toho mládeže do 15 let 47. Půjčování se
provádělo jednou týdně.
1971 - i když rozšiřující se počet majitelů televizních přijímačů značně ovlivňuje
aktivní účast občanů na kulturních akcích a veřejných schůzích, je značný počet
občanů, kteří si půjčují knihy z místní knihovny. V roce 1971 bylo 3 513 výpůjček.
Knihovna je stále umístěna v kulturním domě a je řádně vedena   knihovnicí Marií
Krajcarovou.   
(čerpáno z chvalčovských kronik,
na dlouhá léta bohužel o knihovně není jediná zmínka)
Vzpomíná knihovnice…
V místní lidové knihovně jsem   pracovala jako knihovnice od roku 1983 až do
roku 1990. Tehdy se knihovna nacházela na Místním národním výboru v místnostech
nad požární zbrojnicí. Počet čtenářů se pohyboval kolem 200 členů. Největší zájem
o knihy měly děti a mládež, ale také pracující a senioři. Školáci a studenti si chodili
půjčovat povinnou školní četbu. Možné bylo také zapůjčit si různé časopisy. Nové
knihy jsem chodila vybírat do knihovny v Bystřici pod Hostýnem, kde pracovala jako
vedoucí paní Tronečková z Chvalčova. Každé Vánoce jsme měli ozdobený vánoční
stromek a vánoční besídku, na které se děti účastnily různých soutěží. Každý rok
pořádala okresní knihovna zájezd pro knihovníky. Jezdili jsme po knihovnách po
česku na exkurze. Pro základní školy jsem organizovala besedy, abych dětem představila spisovatele, které žáci zrovna probírali v literatuře.
Margita Janečková – Mašková
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A současnost?
Knihovna je dlouhodobě v prvním patře kulturního domu, před dvěma lety prošla
výraznou rekonstrukcí.
Knihovnici dělám asi 19 let, přesně to nevím. I po těch letech mě to baví, je to
určitý druh relaxace. Lidi si tady chodí nejen půjčovat knihy, ale také si popovídat.
Mám tak možnost odpoutat se od denních starostí. Jen mě mrzí, že čtenářů nechodí víc. Na to, kolik máme obyvatel, je čtenářů prostě málo. Někdy deset, jindy pět.
V zimě je to samozřejmě mnohem lepší. Jednoznačně vedou senioři, přesněji řečeno
seniorky. U mládeže čtení knih upadá. Buď je kniha moc nezajímá nebo mají čtečky,
které jsou pohodlnější. Výběr knih přitom máme docela široký: především beletrie,
ale také různé encyklopedie, psychologické, životopisy, knihy o vojenství, o chovu
zvířat, dějiny, cestopisy a další. Nejoblíbenější jsou historické romány, thrillery. No a
z dlouhodobého hlediska vede jednoznačně Vlasta Javořická.
Pro děti jsou k dispozici pohádky, pověsti, příběhy, a také je možné si zapůjčit
společenské hry.
Dříve byl hodně využíván internet, který je v knihovně k dispozici zadarmo. Ale
v dnešní době, kdy má mládež internet v mobilech či doma na počítači, tuto službu
už téměř nikdo nevyužívá.
Ivana Zábranská

Jak jsme hráli ochotnické divadlo
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Začínala jsem, když mi bylo 15 - 16
roků.   V prvním představení „Děvče
z předměstí“ jsem hrála švadlenku, to
bylo v roce 1955. Všechno organizoval

Eduard Švehla, předseda Sokola, se
svojí manželkou Františkou. Oba byli
do divadla velice zapálení, sehnali scénář, kostýmy z půjčovny ve Valašském
Meziříčí. Hodně nás podporoval také
ředitel školy pan Jaromír Langer. Na
Chvalčově v té době fungovala taky Osvětová beseda, která hrála svoje představení.
Byli jsme si vzájemnou konkurencí, ale to bylo dobře, aspoň jsme se více snažili.
V roce 1956 jsme nazkoušeli dokonce dvě hry. První byla „ Dámy a husaři“, druhá
„Partyzán“. V roce 1957 pak hru s názvem „Dovolená“. Zkoušení trvalo vždy tak
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tři týdny, museli jsme se rychle vše naučit, ale byla jsem mladá, texty se mi dobře
pamatovaly. Zkoušeli jsme třeba na národním výboře, kde se netopilo a byla hrozná
zima. Ale všichni chodili a byli velice disciplinovaní. Za všechny bych jmenovala třeba
Josefu Búbelovou, ta hrávala hlavní role, Zdenku Lanšperkovou, Miladu Valentovou,
Ludvíka Šroma, Mirka Jašečku, Ferdu Grajcara, Vaška Prachařa – ten nás i režíroval. Masky jsme si dělali sami, kulisy byly obecní. Všechna představení se hrála
v tehdejší hospodě U Mrázků. Doprovázeli nás živí muzikanti, kapela pana Cabáka.
Dnes se ochotníci neobejdou bez techniky, osvětlení, ozvučení, to tehdy nebylo,
ale neměli jsme s tím žádný problém. U Mrázků byla výborná akustika. Scénáře
musely být schváleny tehdejším Okresním národním výborem, bez toho hrát nešlo.
Několikrát jsme vyjeli i do okolních vesnic. V Aviích na zmrzlých lavičkách jsme
podnikli cestu například do Rajnochovic nebo na Rusavu. Divadlo se hrálo v zimním
období, než začaly práce na poli. Byli jsme celkově dost aktivní, cvičili jsme v Sokole,
hráli divadlo, chodili na čaje, to všechno při práci. Já jsem směnovala v Šohaji
a ještě jsem měla čas na „blbinky“. Divadlo jsme hráli zadarmo, výtěžek šel Sokolu
na cvičební nástroje, třeba na žíněnky.
Zažili jsme hodně srandy, vzpomínám si na trapas při „Dovolené.“ Bubelka (Josefa
Búbelová) hrála dámu, která měla pořád u sebe kočku. Tu kočku všichni furt dlábili,
takže když měla Bubelka i s kočkou vystoupit na jeviště, kočka ji celou p….. Měli
jsme pěkné lufty, abychom stihli Pepču  převlíknout. Ale stihli jsme to, sice taktak, ale
nikdo nic nepoznal. Kočka už raději zůstala v zákulisí.
Dovolená bylo moje poslední představení, manžel se vrátil z vojny, brzy jsme
se vzali a začaly jiné starosti. Na divadlo už nezbýval čas. Ale ráda na tuto dobu
vzpomínám a také ráda divadla navštěvuji. Většinou se mi líbí, jediné co mi chybí, je
přítomnost té živé hudby. Kapela je v divadle velikým obohacením.
Podle vzpomínek paní Ilonky Kotasové sepsala Jitka Dostálová
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„Jááánošíííík!“
Během prosince 2006 se v jedné brněnské hospůdce sešla omladina z Chvalčova
a Bystřice pod Hostýnem. Slovo dalo slovo, pivo dalo pivo, a tak trochu z hecu se
pár lidí domluvilo, že zkusí nastartovat chvalčovsko-bystřickou ochotnickou skupinku.
Původně byl v plánu kus Hrátky s čerty, jehož scénář nadšencům obstarala spřátelená duše z Moravského divadla v Olomouci. Dokonce se poskládalo i celé obsazení
a začaly čtené zkoušky, nicméně po několika zkouškách jediný odvážlivý v roli
Martina Kabáta přiznal, že úloha je náročná a složil zbraně.
Někteří zájemci o ochotničení odpadli, ale jiní naštěstí zase přibyli. Jedním
z „nově“ příchozích byl i Milan Vlasák, který zbylé dokázal nadchnout pro satirickou
hru Jááánošííík, Stanislava Štepky, v původním znění Radošínského naivného divadla. Milan celý scénář vlastnoručně přepsal na psacím stroji, a mohlo se od podzimu
začít zkoušet. Nutno dodat, že nám chyběly do začátku prostory na mluvené zkoušky
– vstříc nám vyšel ředitel ZŠ a MŠ Chvalčov, Mgr. Zdeněk Hnila, který nám umožnil
využít prostory ve škole. Posléze se nám stala oporou někdejší místostarostka obce
Chvalčov, paní Jiřina Hurtová, a my tak mohli postupně začít i s pohybovými zkouškami v KD Chvalčov.
Hra Jááánošííík nebyla příliš dlouhá co do textu, nicméně jsme ji hráli v původním
slovenském jazyce, který byl navíc prokládán různými výrazy z nářečí, např. bečirské
fůziky, odpílili zbojníka, sme vypchatý, děreš. Jejich význam jsme proto uvedli i v programu, který diváci při vstupu na představení obdrželi. Do ruční výroby plakátů se
pustila jedna z našich hereček, Alžběta Netopilová, a v zadní místnosti kulturáku jsme
objevily pozůstatky kulis z dob minulých. Kostýmy – kroje, nám půjčili naši příbuzní
a známí, bez nich by to také nešlo. Hlavní technickou oporou byl další z našich herců,
František Miškay, který vymýšlel co a jak nasvítit, a když něco chybělo – prostě to
sehnal. Myslím, že podporou celého ansámblu byla i moje maminka, Jana Fürstová,
zajišťovala nápovědu a krejčovské služby.
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Samotný nácvik a provedení hry, kterou jsme během roku 2007odehráli celkem
třikrát (2x v KD Chvalčov, a 1x v KD Rajnochovice), byly provázeny jak humornými
zážitky, tak i těmi méně humornými. Dovolte mi, abych zde vzpomněla hlavně ty
veselé zážitky, ze kterých čerpáme energii dodnes.
Během premiéry v KD Chvalčov se stalo, že Milan Vlasák – „Fuňa“ (odvozeno od
jména herce Louise de Funése), při svém monologu již dospělého Jánošíka dostal
tzv. okno. A tak se procházel po jevišti, a když po čtvrté řekl: „Já iděm do huor…“
ozvalo se z druhé řady hlediště: „ To už sme slyšeli! Tož už tam di!“
Při jiné scéně se Fuňovi odvázal u kalhot opasek, aniž by o tom věděl. V praxi to
znamenalo, že se mu časem sesunou i kalhoty. Naštěstí se jednalo o obraz, ve kterém hrál starého Jánošíka, který se loučí s manželkou a dcerou a odchází ze scény
přes dveře ven. A jak kynul rukou, otáčel se, tak jsem – coby jeho dcera – pásek
pomalu zvedla a za odříkávání textu jej za ním vhodila a přibouchla dveře kulisy.
Jeho žena, kterou hrála Jitka Netopilová – dnes Rapčanová, se hodně kousala do
rtů, aby udržela smích, a zároveň pokračovala ve své roli.
Nelze nevzpomenout Dana Kaisera s jeho jedinečným pojetím Tomáše Uhorčíka,  
pravé ruky Jánošíka. Při svém nelehkém úseku, kdy vedl na jevišti monolog v roz18

sahu 1listu A4, se mu také jednou podařilo mít „okénko“. A tak nenápadně kývnul na
nápovědu. JENŽE!..během zkoušek řekl nápovědě, že napovídat nechce, že jej to
ruší. A tak mamka Jana řekla, že fajn… No, a když to okno dostal a kývl na maminku,
maminka na něj také kývla, usmála se a zvedla palec, že mu to jde výborně.
A zakončila bych to vzpomínkou na noc v nejmenované restauraci v Rajnochovicích,
kde jsme po odehrání představení „slavili“ a posléze nocovali. Někteří z nás jsme šli
spát dříve, „zdravé jádro“ vydrželo do brzkých ranních hodin, kdy přes zeď mne
z polospánku vyrušovaly citoslovce: „Brum, brum,..brum, brum..“ Tak jsem přemýšlela, co to má zase být… Až ráno my bylo vysvětleno, že ve vedlejší místnosti hráli
nějakou hru s rumem.
Zkušenost ochotničení mi hodně dala, pár nervů samozřejmě i vzala. Třešničkou
na dortu se pro naše uskupení stala možnost strávit víkend na Slovensku přímo
v oblasti u Terchové, projít si Jánošíkove diery, apod. Opět díky přátelům a známým.
Tím se pro nás stala hra Jánošík o to více nezapomenutelnou. Stejně jako osoby
Milana Vlasáka a maminky Jany Fürstové, kteří již mezi námi nejsou.
No, a druhým kusem, který se podařil chvalčovsko-bystřickému uskupení odehrát (měli jsme i hostujícího z Drahotuší u Hranic na Moravě, vynikajícího Svaťu
Kúdelku!), byla Dívčí válka dle F. R. Čecha. Nicméně toho jsem se již neúčastnila,
neb jsem byla v očekávání svého prvního dítěte…  Co potkalo mě, potkalo postupně
další z nás – založení vlastní rodiny, cestování za prací apod. A tím se jedna z kapitol
ochotničení na Chvalčově uzavřela.
Alžběta Luhan-Fürstová
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Zmíněnou „Dívčí válku“ si připomeneme alespoň prostřednictvím fotografií.
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Střípky z chvalčovských kronik
Léta páně
1897 - živelné pohromy 27. června povodeň
1898 - obrovský požár 12. 5. vypukl ve mlýně u Šípů a během noci rozšířil se a pohltil mimo tento mlýn dalších 6 hospodářských usedlostí v Dědině, vesměs ze dřeva
postavených.
Září 1911 další povodeň, velké škody. Voda podemlela mnoho stromů okolo
Bystřičky a odnesla je. Po této povodni v roce 1912 začala regulace. Regulační práce
prováděli trestanci z Mírova.
Dřevěná obecní zvonice byla dříve
u mlýnské zástavy na rozcestí, a když
sešla, postavena byla nová opět dřevěná
v Dědině na rozcestí v roce 1870 za starosty Fr. Šufany. V roce 1917 byl z ní zvonek
sebrán na válku a tak stála bez zvonu až
do roku 1920, kdy ji velký vítr shodil.
1927 obrovská zima až -35 stupňů, veliké
škody.
1930 postaven hostinec „Ve Sklepě“, dnešní hotel Říka“.
1936 začátkem září bylo přikročeno ke
stavbě římsko-katolické kaple místním
spolkem Hostýn, založeným pro tento účel.
Že ke stavbě došlo, stalo se velkou zásluhou místního občana, rolníka Antonína
Neradila. Pozemek na stavbu daroval a též
skoro polovici dovážky materiálu potřebného ke stavbě sám odvezl. Zvonek i oltář do
Kaplička v Dědině
kaple byl zakoupen ze zámecké kaple p.
Laudonů. Zvoníkem se stal Josef Štěpán,
výměnkář. První osobě, která zemřela, bylo zvoněno 25. května 1937. Byla to sousedka kaple paní Marie Štěpánová, rolnice.
1938 – starosta pan Olejník Vojtěch
2 obchody se smíšeným zbožím, 2 hostince, 1 mlýn
1938 - projekt na regulaci potůčku přes dědinu projektována je již od roku 1913
a dnes po 25 letech nachází se na témž místě jak před 25 léty, ačkoliv obnos na
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tuto práci jest již uložen v záložně. Věru podivné obecní hospodářství, kde má obec
dostatek kamene ve svém lomě zdarma na tuto práci.
1938 - dne 25. ledna o 8. hodině večerní objevil se nádherný přírodní úkaz „polární
záře.“ Celá obloha byla jako ohnivým purpurem potažena. Úkaz tento trval do 12
hodin nočních a byl dle zpráv z novin viditelná po celé Evropě.
5. července 1938 konala se velká slavnost svěcení kaple. Zasvěcena je sv. Cyrilu
a Methoději. Zúčastnilo se jí všechno občanstvo a mnoho cizích hostí.
Září 38 bylo započato se stavbou obecního domu. Byl to měsíc velmi kritický pro
náš stát, co se týkalo politiky.
Sobota 24. září - V časných hodinách ranních lidé přechází po vsi, o 7. hodině
ranní objevují se vylepené mobilizační vyhlášky. Mimo to upozorňuje obecní sluha
bubnem na vyhlášenou mobilizaci mužů, koní a motorových vozidel. Za nedlouhý
čas rukují první vojáci s kufrem, z nichž každého ženatého doprovází žena s dítky.
15. březen 38 jsou dány Čechy a Morava pod ochranu Třetí říše a učiněn z nich
Protektorát Čechy a Morava. Dne 17. března jsou již všechny obchody a živnosti ve
vsi označeny německo - českými nápisy. „Tschechisches Arisches Geschäft - český
árijský obchod.“
Počínaje dnem 1. října jsou zavedeny lístky na potraviny. Dle těchto lístků připadá
na jednu osobu na týden 40 dkg cukru, 7 dkg tuku, 90 dkg mouky, 2,50 kg chleba.
Dnem 1. prosince jsou zavedeny lístky na oděv a obuv. Postupně jsou zaváděny lístky na kuřivo, tabák, alkohol. Během válečných let jsou obyvatelé povinni odevzdávat
obilí, seno, mléko, brambory, dobytek, slepice, med, dřevo, vepře, koně.
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1942 - prosinec – v hotelu na Říce bytovaná zesílená hlídka pořádkové policie
německé. Ze 6 mužů na 40. Obec musí těmto dodávat potraviny, topivo atd. Hlídky
prochází večer a v noci pod okna domů a kontrolují, zda není poslouchán zahraniční
rozhlas.
1944 docházejí první zprávy o partyzánech, kteří se zdržují v okolních lesích
a na samotách. Němci usilovně pátrají po těchto a každý, kdo by je přechovával,
bude potrestán. V březnu při schůzi občanstva v hostinci p. A. Solaře, když sál je
plný, vchází do sálu 6 ozbrojených mužů s automaty, ručními granáty a pásy ostrých
nábojů, zatímco hostinec je zvenčí obsazen hlídkami, aby ze sálu nemohl nikdo
vyjíti ven. Podle hovoru jsou mezi nimi i ruští vojáci, kterým se podařilo uprchnout
z německého zajetí.
1945 velké přesuny Hitlerových armád. I naší obcí prochází transporty jak pěší,
tak vozatajstvo na Slovensko jako posily. Na zámku v Bystřici je ubytována německá
mládež tzv. „Hitlerjugend“
V okolních lesích dochází často k přestřelkám partyzánů s německými oddíly.
6. května 45 během dopoledne přibývalo slovenských vojáků. V poledne přijelo
osobní auto, z něhož vystoupil vysoký sovětský důstojník v doprovodu československého vysokého důstojníka a ubytovali se v domě č. 12. Jméno onoho čsl. důstojníka
nemohl jsem zjistit (jedni tvrdili, že je to generál Svoboda, druzí plk. Satorije). Mezitím
byla osvobozena Bystřice. Štáb byl ubytován v hostinci u Mrázků. Odpoledne
dovezli první německé zajatce, kteří po výslechu byli na pastvisku v počtu 25 ihned
zastřeleni. V pondělí 7. května přivedli dalších 6 zajatců, kteří byli zastřeleni za vsí
„na Koutku“. Toho dne odpoledne začaly projížděti první jednotky sovětské armády,
nadšeně pozdravovány občanstvem.
V naší obci byl sestaven revoluční národní výbor zastoupen všemi složkami
občanstva Národní fronty. Předsedou byl zvolen dlouholetý starosta obce Vojtěch
Olejník.
Dne 20. května byla v obci založena Komunistická strana československá.
Předsedou byl zvolen Ficek Bohumil.
V měsíci listopadu byla provedena reforma měny. Vánoce v roce 1945 byly již
veselejší, přestože zásobovací lístkový systém trvá dále, projevuje se značně pomoc
UNRRA a rýsuje se značně nastávající lepší život v osvobozené vlasti.
L.P. 1947 8. ledna byl ve zdejší obci založen Svaz přátel Sovětského svazu.
Předsedou byl zvolen Šíp Alois.
1. května 1947 slaví se první svátek práce. Průvod čítal asi 350 lidí.
V měsíci květnu byl vytvořen nový Národní výbor dle paritního zastoupení.
Předsedou byl zvolen Antonín Tinorek.
V témže roce Podpora ze SSSR, který nezištně poskytl nám velkou pomoc
v dodávce obilí, aby náš lid byl ochráněn před bídou a hladem.
K narozeninám našeho velkého přítele a spojence generalissima J. V. Stalina
konaly se slavnostní schůze v hostinci u Solaře.
Vítězný únor 1948 - Vládu přejímá do svých rukou pracující lid. Ve všech obcích
jsou zřizovány tzv. „Akční výbory“, které mají za úkol vymýtit v obcích všechny podvratné živly. Akční výbory jsou zastoupeny všemi složkami občanstva. Předsedou byl
zvolen místní občan Alois Šíp. V naší obci nebylo žádných rozvratníků k potrestání.
Květen velké oslavy pod heslem „Za vlast, za socialismus“. Průvodu se zúčastnilo
1000 lidí.
1949 - 22. srpna uspořádal Svaz české mládeže velkou dožínkovou slavnost.
16. listopadu byla ustavena myslivecká společnost. Honitba byla pronajata panu Ant.
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Zábranskému. Tímto dnem byla jemu honitba zrušena a přešla do nájmu Myslivecké
společnosti.
Předseda MNV vzdal se úřadování. Předsedou byla zvolena Ludmila Zemánková,
která vedla dříve zásobovací záležitosti.
V prosinci byla zřízena prodejna Dělnického spotřebního družstva v domě pana
Fr. Horsáka.
1950 - 1. dubna byla obec Chvalčov zapojena na inseminaci, tj. umělé oplozování
hovězího dobytka (krav) a býk, který byl majetkem chovatelů dobytka nesměl býti
připouštěn. Chovatelé krav měli k této novotě velkou nedůvěru.
V měsíci září byl v obci ustaven přípravný výbor Jednotného zemědělského
družstva. (JZD). Do družstva vstoupilo 40 občanů. Družstvo zrušilo nájem obecních
pozemků, vzalo chovatelům dobytka louky, chovatelům koz louku na Jančíčku.
Současně v témže měsíci byl založen v obci Odbor žen, za účelem zřízení společné družstevní prádelny.
V říjnu přijelo do obce putovní kino a pod heslem „Filmová píseň na vesnici“ promítlo v hostinci p. Solaře zfilmované dílo Aloise Jiráska „Psohlavci.“
1951 ke sloučení Chvalčova a Chvalčovy Lhoty došlo i proti vůli zdrcující většiny
občanů Chvalčovských. Byl ustaven společný Národní výbor. Předsedou byl zvolen
Jan Martiš, dělník. Se sloučením obcí byl ustaven jednotný požární sbor. Bylo provedeno sloučení honiteb v jednu a myslivecké společnosti také v jednu společnost.
Koncem měsíce listopadu byl uzavřen hostinec Ant. Solaře. V provozu zůstal
hostinec Boženy Mrázkové a Josefa Papeže. Opět byl otevřen 15. prosince, stal se
komunálním podnikem a hostinec u Mrázků zůstal pouze pro kulturní účely.
1952 - místní rozhlas hraje hudbu a vysílá výzvy zemědělcům. Když o 8. hodině
večerní žádný ze zemědělců přihlášku do JZD neodevzdá, použije MNV násilí – 1000
kč pokuty. Výhrůžka tato zapůsobila. Zemědělci sešli se v hostinci a odtud hromadně
odešli na MNV. Tam byli přítomni zástupci KOVONY, národní podnik v Bystřici pod

24

Hostýnem, pan Grentek a dělnický
ředitel Svačina dali si závazek, že ve
Chvalčově JZD založí. Zemědělci,
kteří odmítali podepsat, byli vyzváni,
aby na zadní stranu přihlášky napsali,
že nesouhlasí s programem strany a
vlády, a až bude potom některý vystěhovaný ze svého hospodářství, ať
nelituje. Po této výhružce podepsali
všichni zemědělci vstup do JZD.
V roce 1952 končí kronikář J.
Kolařík se zápisy a celých šest let
Slavnost dožínek 1945
se nenašel další kronikář. Až v srpnu
1958 uvolila se Marie Kubíková
pokračovati. Paní Kubíková není zdejší rodačkou, ovšem od roku 1947 působí jako
zdejší učitelka. ( V zápisech definitivně končí archaické Léta Páně).
1952 sportovní veřejnost dala popud k založení Sokola v obci. Došlo k tomu v listopadu, předsedou byl zvolen Jan Košutek. Při založení jednoty Sokol bylo získáno
60 členů. Začalo se s MNV vyjednávat o zřízení nového hřiště. Vyhlédnuto bylo místo
„Pod kopcama“. Ale majitelé pozemků neměli pochopení pro celku prospěšnou věc,
takže tento problém zůstal nedořešen.
V březnu 1952 bylo zřízeno stálé kino - Čs. státní film, které velmi přispělo k obohacení kulturního života naší vesnice. Kino je umístěno v bývalém hostinci U Mrázků.
O otevření státního kina se nejvíce zasloužil ředitel národní školy Jaromír Langer.
1953 zemřel J. V. Stalin. V obci uspořádána tryzna za velké účasti občanů. Krátce
po návratu presidenta Klementa Gottwalda z Moskvy prožívají občané další vážnou
a smutnou událost, když se dozvídají o jeho vážném onemocnění, které skončilo
úmrtím dne 14. března. Obyvatelé naší obce připravili v den pohřbu čestné rozloučení se svým prvním dělnickým prezidentem. Požárníci vyklidili hasičskou zbrojnici,
v popředí v pěkné dekoraci umístili bustu presidenta Klementa Gottwalda. U ní se
střídaly čestné stráže z řad pionýrů, lesáků a všech organizací.
Výstavba obce se soustředila na dokončení poschodí nové hasičské zbrojnice,
která byla rozestavěna již v minulém roce.
K 1. lednu 1953 byla ustanoven a Osvětová beseda jako řídící orgán veškeré kulturní činnosti v obci. Prvním správcem Osvětové besedy byl ustanoven M. Olšanský,
učitel na zdejší národní škole. Kromě filmových představení, která jsou pořádána
každou sobotu a neděli, nacvičila Jednota Sokol divadelní hru „Paličova dcera“.
1953 měnová reforma, zrušení lístkového systému
1954 Volby do místního národního výboru. Zvoleno bylo 16 kandidátů.
Osvětová beseda nastudovala divadelní hru „Chudák manžel.“ Při Osvětové besedě byl zřízen také hudební soubor, který vede Stanislav Cabák.
Výstavba v tomto roce byla zaměřena na dohotovení zbrojnice a výstavbu rekreačních chat na „Valašských lúkách.“ Upravena byla také budova střediska pracujícího dorostu lesního průmyslu na Říce.
Stav školní budovy 30 roků již nevyhovuje. Trvale chybí nejméně jedna učírna,
tělocvična, pořádná místnost pro kabinet. V přízemních třídách je celoroční vlhkost
do výše 1 metru. Chodby jsou úplně tmavé. Záchody odporují všem zdravotním předpisům. Také kůlna na uhlí a na dříví je na spadnutí. Generální oprava budovy nebo
stavba nové školy nemůže být již dlouho odtahována.
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„Končím zápis za rok 1954 a vyslovuji přání mnoha občanů, aby v dalším roce
byla u nás správně pochopena nemožnost privilegovaného zemědělského stavu
a aby co nejdříve zvítězilo vědomí nutnosti socialismu.
1955 Po neúspěšném jednání s držiteli půdy pod Kopcama byla zahájena přičiněním předsedy Sokola E. Švehly výstavba hřiště Na Pasekách.
JZD bylo stále I. typu, s předsedou B. Krajcarem v čele. JZD nechovalo dobytek
a celá jeho existence byla stále závislá na soukromých zemědělcích.
Osvětová beseda sehrála velmi pěknou hru „Ženský zákon“. Sokol vystoupil
s divadelní hrou „Podskalák.“
V květnu uspořádal Sokol „Šibřinky,“ prvou společenskou událost tohoto rázu. Na
celostátní spartakiádu cvičilo 11 cvičenců, které vedla Olga Škraňáková.
1956 JZD bylo koncem dubna přiděleny bývalé pálenice, aby po adoptování
mohly sloužit pro společné ustájení dobytka. Ve druhém pololetí byly svedeny první
kusy dobytka.
Pokračovalo se ve výstavbě hřiště. Dorovnána hrací plocha v hrubé úpravě.
Stavba školy uvázla na mrtvém bodě. Se žáky bylo nacvičeno dětské představení
„Stříbrná studánka.“
Osvětová beseda nacvičila hru „ Třetí zvonění.“
Sokol sehrál „Děvče z předměstí.“
MNV přistoupilo k vydávání časopisu „Chvalčov oznamuje.“

26

1957 V květnu tohoto roku byly provedeny v národní škole volby do MNV.
Předsedou zůstává nadále J. Vágner.
V tomto roce pokračováno dále zdokonalování socialistického hospodářství.
Družstevníci dokázali za velmi ztížených podmínek vyrobit na 1hektar více plodin než
soukromý sektor. Předsedou družstva byl zvolen Václav Trefílek.
Výstavba obce – ukázalo se, že dostavba započatého hřiště Na Pasekách nemá
významu a bylo by mnohem dražší než zbudování nového. Spodní voda, se kterou
nikdo nepočítal, způsobuje sesuvy půdy a její svedení z hřiště by znamenalo neúnosné finanční zatížení.
V tomto roce při volbách do MNV zařazena do akčního programového plánu stavba nové školy. Plán stavby byl schválen všemi komisemi. Nejvíce se o jeho provedení zasloužil člen rady ONV Čeněk Janečka. Vyhlédnuto místo v Sovové zahradě.
Zahájeno jednání s majiteli o prodeji zahrady i stromů.
Dne 4. října překvapila nás neuvěřitelná zpráva, že Sovětský svaz vyslal do
vesmíru umělou družici. Na pracovištích, v obchodech na ulicích lidé debatovali
o velkém vítězství sovětské vědy a techniky v mírovém soutěžení dvou společenských soustav – kapitalismu a socialismu. Našli se sice i u nás sem tam „nevěřící
Tomáši“, kteří si mysleli, že není možno tak snadno prozkoumat vesmír a že pokus
mnoho vědě nepřinese a že zůstane osamocen. Umlkli, když za měsíc 3. listopadu
vypuštěna byla druhá družice, ve které byl umístěn pokusný pes. Lidé s velkou
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radostí uvolňovali se od své práce
a přibíhali k rádiu, aby slyšeli „pípání družice“ a slyšeli, jak se psovi
daří. Jsme hrdí na to, že to byli naši
sovětští přátelé, slovanští bratři, kteří
odhrnuli clonu vesmíru.
Tohoto roku provedena byla kanalisace na Chaloupkách.
V tomto roce objevil se v naší
obci první televizor. Pořídil si jej Jan
Nábělek.
Rok 1958 Nepodařilo se do družstva získat střední rolníky, kteří jsou
v jiných obcích páteří zemědělských
družstev. Těžko se u nás rodí socializace vesnice, přetěžko lidé zvykají na
kolektivisaci.
Není dostatečný zástav dobytka,
protože ho není kam umístit. Proto
definitivně dohodnuto místo na Kútku
pro stavbu nového kravína.
Místní národní výbor konečHasičská zbrojnoce
ně dohodl s majiteli pozemků „Pod
Kopcama“ o předání jich k účelu
vybudování nového hřiště. Zbývá jen dokončit formality. Hřiště bude v blízkosti nové
školy.
Doprava mezi Bystřicí pod Hostýnem a Chvalčovem dosáhla velkého rozšíření.
Byly přidány zastávky. Autobus projíždí vesnicí čtrnáctkrát tam, čtrnáctkrát zpátky.
Započato s prvními zahajovacími pracemi na stavbě nové školy. Byla provedena
částečná úprava staveniště. Občané ochotně přikládali ruce k dílu a v dobrovolných
brigádách pomáhali, kde se dalo.
Při MNV byly zřízeny během roku různé provozovny. Oldřich Janek - zámečnictví,
Ludvík Janováč - výroba kůlů a sušáků na píci. Později se služba občanům rozšířila
o švadlenu, kováře, krejčího, natěrače, zedníky, tesaře, ale také elektrikáře, fotografa.
1959 Dle ustanovení XI. sjezdu KSČ přistoupeno hned v lednu u nás k novému náboru zemědělců do JZD. Tento rok pro společné hospodaření byl úspěšný.
Zaznamenal rozhodný obrat ve vytváření socialistických vztahů v naší vesnici. Není
již daleká doba, kdy forma soukromého hospodaření přestane u nás existovat.
Naše vláda usnesla se 8. března snížit maloobchodní ceny zboží. Kromě toho se
zvyšují přídavky na třetí a další dítě. Radost z toho byla zvlášť u hospodyněk veliká,
protože dar přišel k MDŽ. V důsledku toho se letos odbýval Mezinárodní den žen
u nás velmi slavnostně. Zlatým odznakem mateřství odměněna byla M. Štěpánová,
matka desíti dětí, bronzové odznaky byly odevzdány 37 maminkám, které měly 5 až
7 dětí.
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Konečně se přikročilo letos ke stavbě školy. Její výstavbu převzaly stavební závody. Započaly hloubit základy stroji. Protože dodají jen odborné síly a hrubou práci
si musejí občané udělat sami, obcházeli členové MNV své obvody s přihláškami
na práci. Na jednoho občana vypočteno asi 24 hodin. Do konce roku odpracováno
téměř 10 000 hodin. Nejvíc brigádnických hodin odpracoval Josef Filgas, přes 100
hodin. Školní děti při terénních úpravách 1 000 hodin. Do 15. listopadu byla budova
pod střechou.
Školní rok zakončen oslavou slavnostního kladení základního kamene na nové
škole. Oslava byla zahájena pestrým průvodem obcí a po slavnosti byly dětské radovánky v zahradě MNV.
Kultura – v kině se hrálo celkem 227 představení, které zhlédlo 22 832 návštěvníků, na vstupném se zaplatilo 43 989,40Kčs. Hrálo se třikrát týdně, přes léto čtyřikrát.
Tělovýchovná jednota se úspěšně rozvíjela. Nejúspěšnějším oddílem byl oddíl
lyžování a turistiky. Vedoucí oddílu Alois Musil, mladšího dorostu Janováč Ivan, staršího dorostu Šíp Jiří. Na okresních přeborech získali všechna první místa. V turistickém oddílu si zvlášť dobře vedl Urbanec Antonín, který v běhu přes „Valašské kotáry“
trať dlouhou 9 600m zaběhl za 44 minut 6 vteřin.
Letos se konečně již přistoupilo ke stavbě nového hřiště na pozemku „Za potokama“. Aby se vyrovnaly výškové rozdíly, muselo se buldozerem přemístit 3 500m3
zeminy. Po deštích koncem srpna se začaly budovat šatny. Celá stavba, která se
rovná dvěma bytovým jednotkám, byla do zimy pod střechou a postavena brigádnicky, bez jediného nákladu na mzdu.
Letos zařízena byla na MNV kulturní jizba. Je vybavena televizorem a novým
nábytkem.
(pokračování v dalším čísle zpravodaje)

Stavba nové školy
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Zprávičky z KCR DOMINO
I když neradi, musíme si přiznat, že krásné léto nám pomalu končí a začíná další
školní rok. Je to čas mnoha změn a nových začátků. V Dominu se těšíme na pravidelné aktivity, kroužky a akce. Pro všechny zájemce máme přichystány
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. - 11. září 2019 8:00-12:00, 15:00-18:00 hod.
Můžete se přijít informovat, přihlásit do kroužků a pohrát si s dětmi.
Nabídka a předpokládaný rozvrh od září:
Po   9:00 - 10:00 Šikulka – cvičení a tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let
10:00 - 11:30 Herna
16:00 - 17:00 Šikulka – cvičení a tvoření pro rodiče s dětmi od 3 let
Út   8:00 - 11:30 Miniškolka - dopoledne bez rodičů pro děti od 2 let
16:00 - 17:00 Tvořínek- výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let
St   9:00 -   9:45 Klubíčko - cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku
10:30 - 11:30 Šikulka - cvičení a tvoření pro rodiče s dětmi od 2,5 let
15:00 - 18:00 Herna
Čt   9:00 -   9:45 Klubíčko- cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
10:00 -11:30 Herna
15:00 - 18:00 Herna
Pá   8:00 - 11:30 Miniškolka - dopoledne bez rodičů pro děti od 2 let
Přeji všem dobrý konec prázdnin a klidný začátek školního roku. Těším se na
nová setkání. Na vaše dotazy ráda odpovím na tel. 604 305 055.
Elen Egerová

Příměstský tábor
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Různé
Z fotografií vytříděného plastového odpadu z třídicí linky vyplývá, že tento odpad
nemá s plastem nic společného. Je v něm i stavební odpad a také odpad ze zábav,
kde jsou zbytky jídla. V tomto počasí rychle podléhá zkáze a třídička nám oprávněně
hrozí, že nám žádné plasty brát nebude.

Při dnešní situaci tak reálně hrozí, že plasty se budou vozit rovnou na skládku.
Třiďte důsledně, má to smysl.
Maturant z Irska vyčistil vodu od mikroplastů a vyhrál mezinárodní vědeckou cenu.  
Osmnáctiletý Fionn Ferreira z irského Ballydehob vyhrál se svým projektem odstranění mikroplastů z vody letošní ročník Google Science Fair.
Prestižní vědecká soutěž je určená studentům od 13 do 18 let a pojí se s ní
odměna 45 tisíc eur. Jak napsal zpravodajský server The Journal, Ferreira byl jedním z 24 finalistů. Jeho projekt zkoumal novou metodu pro zachytávání plastových
částic, které jsou menší než 5 milimetrů v průměru, z vody. V současné době se
totiž v evropském systému čištění vod mikroplasty nijak kontinuálně nesledují ani
nezachytávají. Z mýdel, sprchových gelů a peelingových kosmetických výrobků se
pak přesouvají do potravinového řetězce ryb a dalších vodních živočichů a odtud pak
zase do těla člověka. Ferreira na jejich zachycení použil ferrofluidy, kombinaci oleje
a magnetitového prášku, a magnety. V tisícovce testů se mu podařilo z vody odstranit
87 % mikroplastů. Teenager, který nedávno odmaturoval a momentálně brigádničí
v planetáriu, už dřív získal 12 různých vědeckých ocenění a po prázdninách se chystá na univerzitu v Nizozemsku.
AKCE CHVALČOV
OSLAVY 650 let obce – 14. září 2019 (viz samostatný leták)
ZÁJEZD PRO SENIORY
Se uskuteční ve středu 18. září 2019.
Pojede se na poutní místo Zelená Hora a do Žďáru nad Sázavou.
Odjezd ze všech autobusových zastávek v obci v 6.30 hodin.
Předpokládaný návrat je ve 20:00 hodin.
Přihlásit se můžete na telefon 573 379 770 u Jitky Dostálové, nebo osobně na
pokladně na Obecním úřadě.
Základní kurz WALKING&TALKING
24.9.2019, 26.9.2019, 1.10.2019 v 17:30-19.30 (fotbalové hřiště Chvalčov)
Třífázový kurz severské chůze pro začátečníky.
Přihlášky: Dáša Gregorová, tel: 774 070 199
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BESEDA se spisovatelkou ALENOU MORNŠTAJNOVOU
2. října v 17.00hod v místní knihovně KD Chvalčov
Spisovatelka a překladatelka Alena Mornštajnová se narodila ve Valašském Meziříčí.
Je autorkou například velmi úspěšného románu „Hana.“
A OKOLÍ:
19. září 2019 v 19.00 hod. zámecká konírna Bystřice pod Hostýnem - koncert
JOYCE HURLEY a JOE AFTER TRIO (jazz ballads, pop jazz, swing, blues soul).
21. září 2019 Noční pochod hostýnskou magistrálou aneb Náš Yetty nikdy
nespí. Troják – Bludný – Rajnochovice
YETTY bus vyjede v 18.00 hodin z Bystřice pod Hostýnem, od 18.30 hodin proběhne na Trojáku registrace účastníků a od 19.00 hodin pochod za šera z Trojáku na
Bludný. Od 22.30 hodin pochod za tmy z Bludného do Rajnochovic.
Město Bystřice pod Hostýnem zve na talk show HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE:
MATĚJ RUPPERT & JAKUB KOHÁK a moderátor Václav Kosík. Talk show se uskuteční v úterý 8. října 2019 v 19.00 hodin v Kině Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
Město Bystřice pod Hostýnem zve na Zámecký koncert Valentýny Mužíkové (soprán) a Kataríny Ševčíkové (harfa). Koncert se uskuteční v sobotu 19. října 2019
v 18.00 hodin ve svátečním sále zámku v Bystřici pod Hostýnem.
Kino klub Senior – odpolední filmy nejen pro seniory
Jedná se o představení současných, ale i starších filmů domácí a zahraniční kinematografie.
Promítá se v Bystřici pod Hostýnem na Sušile.
24.9. Mlhy na Blatech 1943 František Čáp /Zdeněk Štěpánek,Rudolf Hrušinský/
29.10.V proudech 1958 Vladimír Vlček /Marina Vlády,Robert Hossein,Jiří Němeček/
26.11.Premiera
17.12.Hvězda jede na jih 1959 Oldřich Lipský /Rudolf Hrušinský,Barbara Polomská,
S.Zázvorková/
Lucka se obrátila na Pramen pomoci s prosbou o pomoc...
Bojuje s onemocněním, které se jmenuje alopecie a jehož důsledkem je úplná ztráta
vlasů.
Milé kamarádky, spolužačky, rodiče, sousedé,
spolubydlící, přátelé…
I vy můžete pomoci Lucii splnit její přání.
Lucka se rozhodla požádat o pomoc v nadačním
fondu Pramen pomoci, www.pramenpomoci.cz/pomahame, kde si osobně vybrala krásné dlouhé vlasy a kde se pro ni už tvoří paruka na míru.  
Paruka bude z pravých vlasů a nahradí Lucince
její vlastní vypadané vlasy, a určitě jí pomůže překonat toto složité, a pro mladou ženu zvlášť traumatizující období.
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Výroba paruky je velmi náročná, protože vzniká všíváním pravých vlasů, jednoho
po druhém do síťky, a šikovná vlásenkářka na ní pracuje ručně téměř měsíc.
Její cena 41,750- Kč odpovídá ruční práci, a je nad finanční poměry rodiny.
Obracíme se proto na vás s prosbou, zda byste přispěli jakoukoliv částkou na účet,
který je na stránkách Lucky, a kam si napsala svojí vlastní prosbu o pomoc.
Č .Ú :2001620382 / 2010  s variabilním symbolem: 02062019
Každá koruna přiblíží Lucii návrat k normálnímu životu….

Liberta cup

Společenská rubrika

O tom, že se u nás na Chvalčově koná spousta příjemných akcí, snad ani nemusíme polemizovat. Myslím si, že každý si přijdeme na své.  Pro mě se stala jednou
ze „srdcovek“ jízda na starých kolech. Obléct se do dobových kostýmů, k tomu staré
a krásné bicykly a ta atmosféra! Pro naši rodinu se Liberta cup stal opravdu tradicí.
Veteráni – stará auta, kola a motorky, to je naše! Jakmile se rozjaří, začínáme se těšit
a plánujeme, kdo všechno pojede – a že nás letos bylo. Udělali jsme si malý rodinný
peleton s dvojkolem, ale také s dětskou sedačkou.
Letošní Liberta cup přinesl spoustu novinek, za které patří velký dík pořadatelům.
Na rozdíl od předchozích ročníků jsme se všichni setkali na chalupě u zahrádkářů,
kde probíhala registrace všech účastníků a také jsme odtud startovali na určenou
trasu. Ta letos vedla „pouze“ do Bystřice pod Hostýnem, kde jsme měli dohodnutou
prohlídku expozic na zdejším zámku. Musím říct, že tato zastávka byla s ohledem na
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teplé počasí velmi příjemná, alespoň
jsme se v prostorách zámku mohli
„zchladit“ a nabrat síly na zpáteční
cestu. A také, i když jsme domácí,
určitě byli i tací, kdo byl na prohlídce
zámku poprvé! Ano, je pravda, že
z Bystřice na Chvalčov je to coby
kamenem dohodil, ale věřte, nezdá se
to! Pro nás, kteří jsme zhýčkaní možností „přehodit“ si na lehčí převod, a to
jsme dnes snad už všichni, je vyšlapat
z Bystřice na Chvalčov „bez přehození“ docela fuška! Všichni jsme to ale
zvládli bravurně a u zahrádkářů nám
bylo odměnou výborné občerstvení
a posezení s přáteli.
Řekla bych, že tento rok byl Liberta
cup opravdu vydařený, dva roky jsme
si na něj počkali, ale stálo to za to!  
Jsem ráda, že u nás tak krásná akce
je a už dnes se těším na příště! No
a vy, kteří jste doposud nejeli a sbíráte
odvahu – prohledejte kůlny a garáže,
připravte kola a na dalším ročníku
vás čekáme, protože fajn lidí, kteří
jsou pro každou „špatnost“, není nikdy
dost!
Magdaléna Kovaříková

Chvalčovské hody
se konaly jako každý rok v rámci oslav misie slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje 5. a 6. července.
Hodové výstavy se ujal DZP Javorník, který letos slaví 25 let od svého vzniku.
Na přípravě výstavy se podílely: Jana Minářová, Mgr. Lada Vojáčková, Mgr. Anna
Ryšicová, Jarmila Stodůlková, Andrea Pospíšilová, Irena Schindlerová, Pavla
Ševčáková, Pavla Sanitráková, Iva Kotasová a samozřejmě také svou prací samotní
klienti. Všem, včetně vedoucího Mgr. Tomáše Šťastného, patří poděkování.
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Vernisáž výstavy zahájilo vystoupení dětí ZŠ Chvalčov pod vedením Mgr. Aleny
Konečné. I přes čerstvě započaté prázdniny se letos dětiček sešlo požehnaně.
Hodové odpoledne za obecním úřadem se povedlo především díky vystoupení
folklórní skupiny „AZUANI“ z Mexika. Na 25 tanečnic a tanečníků to rozjelo opravdu
v plné parádě. Tolik energie v tak malém prostoru!  Jejich úsměvy a srdečnost nakazily nejednoho domorodce. Všimla jsem si, že většina souboru, jak to říct kulantně,
nebyla zrovna nejmladší, o to větší obdiv si zasluhují. V tom vedru,v kostýmech,  po
úmorné cestě  předvést takový výkon! Pár z nás vytáhli na parket a za sebe mohu
říct, že to na první pohled ledabylé skákání není zase až taková legrace. Mexičané
vnesli do Chvalčova radost. Na druhý den jsme soubor Azuani potkali v Bystřici
v nádherném průvodu folklórních souborů a oni nás poznali. Byl to zvláštní pocit, na
kratičký čas spojení s lidmi, se kterými si nerozumíte jediné slovo a se kterými se
pravděpodobně již nikdy neuvidíte.
Poděkování si zaslouží také malí hasiči, kteří na hodech pod vedením Aničky
Adámkové předvedli své vystoupení.
A na závěr dne, hodová zábava s oblíbenou kapelou Los Playboys se soudě podle
hojného počtu návštěvníků vydařila.
Jitka Dostálová
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Když se u nás chlapi poperou aneb
Taneční zábava se skupinou Expo & Pension ve Chvalčově

Je to na vesnických tancovačkách stejné, jako v písni
Kabátů Pohoda? Nebo jako
v populárním filmu Slunce
seno, už se poprali? Kdo
nevyrazí mezi domorodý
dav, nezjistí. „U vás budou
hrát senioři,“ oznámila mi
má kámoška z Přerova do
mobilu pár dnů před zábavou.
„Senioři?“ sedla jsem k počítači a skupinu Expo si vygooglovala. Jistě, skupina ledacos pamatovala a účinkující
nejsou žádní zajíčci. Vtipný
titulek „Něco z pravěku“ na
jejich stránkách vypovídal
o tom, že Expo je starší než já, však diskografii měli slušnou, ač také starší. Zdálo se,
že každý si přijde na své. Ale jak to bude u nás, Chvalčove? Nejsme obec rockerů ani
koncertových nadšenců. Jsme zatížení na Letní kino a plesy. Dokáží nás „Senioři“
vyhnat z domovů pod hvězdnou oblohu? Byla jsem zvědavá a vyrazila s partou na
fotbalové hřiště.
Bylo půl deváté a já očekávala, že „Senioři“ budou hrát přesilovku. Milé překvapení. Naši spoluobčané už zabrali skoro všechny nachystané stoly a lavice vpravo
od pódia a pořadatelé stavěli další a další. Zdravili mne lidé, které jsem roky neviděla. Přicházely všechny generace. Dokonce i bývalí žáci ze škol, kde pracuji. Není
nic lepšího, jako situace, kdy školní
psycholožku popíjející víno zdraví
náctiletí, kterým jsem roky vtloukala do hlavy, že nemají pít a kouřit
a oni v rukou drží cigarety a tvrdý
alkohol a sebevědomě doufají, že
mi začnou tykat. Raději jsem šla
okouknout „Seniory“. Na první dojem
se nezdáli kulturně zdatní, ale byli
dokonce sečtělí.
Zpěvák skupiny Jarda Čápek
mne hlasitě zdravil coby spisovatelku a věděl, že mi brzy vychází
nový román, jen poznámku sdělující
do mikrofonu před stovkami lidí o
tom, že bude hlavně plný erotiky, si
mohl odpustit. Děsil mé čtenáře a
já rudla. Nutno dodat, že můj nový
román bude opět drama a erotika
zde bude ve zdravé rovnováze k ději
i lásce. A jelikož on do mne, já šla do
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něj a o přestávce jsem se zeptala, zda hrají i songy z 21. století. „Třeba něco jako
hit Despacito?“ zamrkala jsem na něj. Jarda je chlap sakra vysoký, takže se nade
mnou nakláněl jako orel a přemýšlel, co místní trochu drzé spisovatelce odpovědět.
Je známo, že rockeři vyměklé taneční hity nagelovaných Španělů či Italů nemusí.
„A to je co?“ vypadlo z něj. Nechtěla jsem ho trápit. „Třeba Divokýho Billa,“ pan
Čápek se potěšeně usmál. Na zpěváka zábavové skupiny byl neobvykle střízlivý,
ale jak mi osvětlil, za čtyřicet let muzicírování si odpil své a nyní seká latinu. Spustili
Divokýho Billa a Chvalčov ožil. Tak trochu se všichni chovali jako divoši, ale bylo to
tím, že se dobře bavili.
Hřiště bylo plné, nekonala se žádná rvačka jako v songu od Kabátů, zato se
hodně pilo, tancovalo a smálo. Lidé texty Expa znali a zpívali s nimi. Soused potkával
souseda v jiné roli než na autobusové zastávce či na zahradě. Před půlnocí jsem
procházela okolo jedné z laviček a na chvíli si myslela, že toho vína a hudby bylo
trochu moc a já mám vidiny. Kousek od pódia seděla má nejlepší kamarádka žijící
v Americe i se svým manželem a dcerou. Žádné halucinace se nekonaly, byla to
skutečně ona, po přistání v Praze hned vyrazili do Chvalčova. Když zjistili, že hraje
Expo, skupina jejich mládí a vzpomínek, přišli. Obdivně jsem se na Jardu Čápka
podívala. Žádní „Senioři“, když na něj přijedou fanoušci až z New Yorku, ale úžasní
hudebníci, kteří si umí získat dav. Tento dojem mi zůstal. Hudebníci byli chytří, vtipní,
mnozí koncertovali i v cizině.
Závěr zábavy se podobal našemu vesnickému tradičnímu reji čarodějnic na nedalekém výletišti. Jen košťata chyběla a rejdili i pánové. Skoky, bláznění s gumovými
kytarami u jeviště, taneční kreace, které by nám záviděli i ve StarDance, a zpěvu až
do rána. Tak zase za rok s Expo & Pension, v ještě větší sestavě.
Klára Janečková
Třetí sezóna letního kina

Jak se letos dařilo Letnímu kinu Chvalčov? Nelze to říci ještě s jistotou - tento článek vzniká na přelomu července a srpna, za námi je devět filmů (a jedna kvůli počasí
zrušená projekce), dalších pět je ještě před námi. Věříme ale, že po velmi náročném
startu letošní sezóny si už jen užijeme příjemnou poslední třetinu bez velkých nervů.
Kino po dvou třetinách sezóny navštívilo již přes 1 500 diváků a máme tedy zaděláno
na nejúspěšnější sezónu z dosavadních tří. Velmi tomu napomohly tři divácky očekávané nebo již diváky oblíbené filmy (Bohemian Rhapsody, Ženy v běhu, Teroristka).
Nelze očekávat, že takové filmy budou přicházet každou sezónu (někdy se urodí,
jindy ne) a zbývá tedy dost prostoru k přemýšlení nad tím, kam posunout Letní kino
Chvalčov dál.
Je mnoho věcí, které se letos
podařily. Z těch zjevných to byly
terénní úpravy v areálu a nové lavice,
zázemí bufetu v podobě renovované
maringotky, která kdysi sloužila pod
vlekem na Matúšku, zavedení vratných kelímků (více o nich v dalším
článku) nebo instalace nové konstrukce na napínání plátna, kterou
nám sponzorsky vyrobili ve Washina
Engineering. Ani jedna z těchto ino37

vací není samoúčelná – terénní úpravy a nové lavice nám
do dalších sezón ušetří desítky
hodin práce, stejně tak zázemí
maringotky odlehčuje každotýdennímu navážení kina na louku
a jeho odvážení zpět, nová konstrukce nám usnadňuje projekce
mimo areál kina, pro které jsme
si ponechali konstrukci starou.
Naší hlavní snahou je dále zjednodušit provoz kina a věříme, že
s podporou obce a případných
sponzorů dojdeme k realizaci
plánů, které již k tomuto účelu
máme připraveny.
Méně zjevnou skutečností je, že existence kina vede k tomu, že se čím dál více lidí
osměluje a oslovuje nás s nápady, které by kino mohly obohatit. Vedle projekcí pro
děti se letos zdá se etabloval charitativní běh do letního kina coby součást některé
z projekcí (běželo se podruhé), také vaření na ohni si pochvalovali všichni, kdo se
tohoto setkání (jehož byl film jen pěknou tečkou) zúčastnili, další nápady ještě nedošly letos realizace, což ale neznamená, že se nebudou realizovat příště.
Také letos si k nám našli cestu diváci nejen z Bystřice a Chvalčova, ale i z obcí
vzdálenějších (jedna rodinná výprava dorazila dokonce z Židlochovic u Brna).
Potvrzuje se, že ačkoli je Letní kino Chvalčov jen jedním ze stovek nových kin, které
po republice vznikají, je zároveň specifické zejména místem,  kde se nachází.
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Vlna nových letních kin způsobila také zvyšování ceny půjčovného. Zatímco minulý rok jsme filmy pořídili za necelých 35 tisíc, letos je to již přes 50 tisíc. Příští rok tedy
alespoň o desetikorunu zdražíme vstupné – půjčovné se musí zaplatit i v případě
zrušení projekce pro špatné počasí a vydařená představení tak musí zároveň jistit
představení nevydařená.
Výtěžek ze vstupného bude i letos použit na realizaci dalších akcí na Chvalčově
a v okolí. Již nyní jich máme desítku rozvrženou na období od tohoto září do června
příštího roku. První z nich bude pokračování Festiválku pod Kozincem, které plánujeme na sobotu 7. 9. I letos dáme příležitost klubovým kapelám s vlastním repertoárem
a umožníme si zahrát i několika kapelám z blízkého okolí, které kvůli mizejícím klubovým pódiím nemají příležitostí mnoho. O dalších akcích se jistě v předstihu dozvíte.
Pavel Kubaník, spolek Kulturák

Přes 100 dárců se složilo na Chvalčovský kelímek
Třicet dní, 126 dárců a na konci přes 70 tisíc, které po zaplacení poplatků
a provizí poslouží na nákup gastromyčky a především pětistovky vratných kelímků.
Takový je ve zkratce příběh patrně první crowdfundingové kampaně, která se dotkla
Chvalčova. Crowdfunding nebo také mikrofinancování znamená shánění většího
finančního obnosu po malých částkách od mnoha dárců. V zásadě se jedná o myšlenku, kterou jsme použili již v iniciativě Kultura za pade, nyní jsme ale šli klasičtější
cestou a použili webové stránky, které umožňují snadnější a lepší propagaci záměru
mezi místními i přespolními výměnou za desetinovou provizi z celkového rozpočtu
úspěšného projektu.
Cílem naší crowdfundingové kampaně bylo skončit s jednorázovými kelímky,
kterých jsme na Letním kině za uplynulé sezóny (celkem přes 30 večerů) vyhodili
nejméně 4 000, a koupit 500 vratných kelímků, které budou opakovaně k použití po
několik dalších let. Největší investicí plánovanou z vybrané částky byla gastromyčka, která nám umožní po akci všechny kelímky velmi rychle umýt a přichystat je na
akci další. Kelímky a myčka budou ovšem k dispozici komukoli, kdo by je chtěl na
Chvalčově použít. Mohou se objevit všude tam, kde se dnes používají kelímky jednorázové, ať už jde o kulturní či sportovní akci nebo třeba mejdan s kamarády. Čím
častěji se budou kelímky používat, tím úspornější celý systém bude. 500 vratných
kelímků stojí stejně jako 15 000 kelímků jednorázových. Takové množství se na
Chvalčově vyhodí zhruba během dvou let. Pokud by se tedy používaly všude (což
se samozřejmě jen tak nestane), budou do dvou let vlastně levnější než kelímky
jednorázové. Nakoupených 500 vratných kelímků by přitom postačilo v podstatě na
veškeré chvalčovské akce, během akce je lze ostatně oplachovat a užívat znovu,
stejně jako běžné sklo.
Jelikož vratné kelímky jsou běžnou součástí letních kulturních festivalů, ale na
místní úrovni obvyklé zdaleka nejsou, setkali jsme se s mnoha otázkami ohledně
toho, co chystáme. Níže tedy souhrn některých otázek a pokus na ně poctivě odpovědět:
Proč používat plast a ne sklo?
Pro stánkový prodej je nalévání do kelímků jedinou legální možností. V prostředí
Letního kina Chvalčov, tedy ve tmě na nerovné louce pod Kozincem, je navíc užívání
skla o něco nebezpečnější než jinde a vratné kelímky jsou i o něco odolnější než
sklo.
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Na výrobu vratných kelímků se použije mnohem více plastu, nejsou tedy ekologičtější než jednorázové.
Cokoli, co lze použít vícekrát a nevyrábí se pro jediné použití, je ekologičtější.
Také na výrobu skla se jistě spotřebuje velké množství materiálu a energie, přesto
není pochyb o tom, že se jedná o variantu nejšetrnější k přírodě. Vratné kelímky jsou
dle odborníků druhou nejlepší možností.
Na mytí kelímků se užívá chemie, nejde o nic ekologického?
Stejné mytí se týká i běžných sklenic, gastromyčka, kterou kupujeme, je běžnou
součástí hospod, kde se v nich myje sklo. V tomto ohledu je užívání vratných kelímků
srovnatelné. Opakované užívání navíc znamená, že se mnohem více chemie nepoužije na výrobu dalších a dalších kelímků.
Nebylo by možností užívat jednorázové kompostovatelné kelímky?
Podle informací, které jsme si k této variantě zjistili, se kompostovatelné kelímky
rozkládají velmi dlouho a nerozloží se zcela. Navíc se jedná stále jen o jednorázové
nádoby, které vyžadují více materiálu i energie k výrobě.
Neměla by něco takového zaplatit obec, nikoli občanská iniciativa?
Během debaty na zastupitelstvu nebyla ohledně užívání vratných kelímků jednoznačná shoda. Jako přijatelnější cesta k možné budoucí změně nám přišlo zkusit si,
jestli tato myšlenka má širší podporu (vzhledem k počtu přispěvatelů lze říci, že má),
zavést ji nejprve „soukromě“ na kině a nabídnout vše komukoli, kdo projeví zájem.
Netlačit na pilu a vyzkoušet si rizika na vlastní kůži.
Proč žádáte příspěvky od lidí, nemohli byste si vše pořídit ze vstupného, které
na kině vyberete?
Samozřejmě mohli, ale výtěžek ze vstupného je primárně určen na zaplacení dalších kulturních akcí a zde by pak peníze chyběly (v první polovině roku 2019 jsme
takto zaplatili například divadelní představení Koule, čtení J. Rudiše v hospodě Pod
Lipami, horňáckou muziku Petra Mičky, která doprovodila pouť na Hostýn k připo-
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mínce památky F. Sušila, projekci dokumentu Baťa první globalista v areálu TONu
a několik dalších akcí). Navíc skrze kampaň sice lidi o peníze žádáme, ale je zcela
na lidech samotných, jestli přispějí, nebo ne. Jsou to jejich peníze a jejich rozhodnutí.
Jistě se mnoho lidí rozhodlo nepřispět, 126 lidí se rozhodlo pro opak.
Vratné kelímky se musí zálohovat. Je to složitější pro obsluhu stánku a lidi to
bude obtěžovat.
Existují kavárny, hospody a stánky, které vratné kelímky nezálohují a počítají
s tím, že se jim nádoby po použití budou (z velké části) vracet – u skla je to ostatně
naprosto běžné. Zálohování není nutností, ale volbou – sami chceme nejdříve zkusit
provoz bez záloh a přesvědčit se, jestli všichni, kteří nás varují, mají recht. Pokud
bychom se následně pro zálohování rozhodli, jistě nepůjde o nic obzvlášť složitého
– ostatně zálohuje se běžně i na akcích, které navštěvuje řádově více lidí než akce
chvalčovské a obsluha nápor zvládá.
Pavel Kubaník

Slohy dětí
Zvolit si své budoucí povolání je úkol opravdu těžký. Děti z páté třídy se zatím jen
zamýšlejí, co by rády v budoucnu dělaly a co je na tom kterém povolání přitahuje.
Když si tyto práce přečteme za pár let, uvidíme, nakolik se jejich představy splnily.
Možná je to brzo, možná ne, ale chtěla bych být učitelkou ve školce. Docela mě
to láká. Všichni z mojí rodiny mi říkají, že umím hezky zacházet s dětmi. Když k nám
přijede moje čtyřletá sestřenka, vždycky, ale vždycky po mně leze, tulí se ke mně
a chce si hrát jenom se mnou. Řekla bych, že je to divné. Toto povolání má ale tu
nevýhodu, že když si jdou děti lehnout, učitelka jim musí číst a ony můžou spát.
Kdybych taky usnula, to by mi všechny děti utekly a já bych přišla o práci. O to fakt
nestojím. Možná se ke mně hodí ještě něco jiného, ale na nic jsem zatím nepřišla.
Naštěstí mám ještě na rozhodování čas.
Lucka
Chtěl bych být ilustrátor knížek a vlastnit s Davčou hotel. S ilustrátorem jsem se
setkal při projektu Menart, konkrétně s Petrem Niklem, a s hotelem na dovolených na
Kanárech a u Davčového strejdy. Ilustrátor, myslím si, je po všech stránkách celkem
dobré povolání, a na hotelnictví je dobré, že se s tím dobře uživím, ale zařizování je
složitější, proto bych měl vystudovat nějakou školu, totéž s ilustrací. Nejvíce mě na
ilustraci přitahuje kreslení a rozvíjení fantazie a na hotelnictví práce s lidmi.
Jirka
Moc se mi líbí povolání popeláře, protože mají hooodně vysoký plat, i když dělají
asi tu nejlehčí práci, která by mě bavila. Jeden můj kamarád toto povolání dělá. Je
super, že můžu jezdit na autě, že na to není škola, že to můžu dělat hned po základní škole atd. A jediná nevýhoda tohoto povolání je, že od toho smrdím!!! Abych toto
povolání mohl dělat, potřebuji chodit do školy už jen čtyři roky. Nejvíce mě na tomto
povolání přitahují prachy!!!!!
Vojta
Myslím, že bych chtěla být režisérkou. Režisér si totiž vlastně vytváří svůj svět,
když se rozmýšlí, o čem bude jeho film, když ho točí a když ho poprvé vidí na plátně.
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Režisér vám prostřednictvím filmu může ukázat minulost, přítomnost i budoucnost.
Může si vymýšlet i říkat pravdu. Může vás napínat, rozplakat, rozesmát i vylekat.
Stát se režisérkou bude asi hodně těžké. Pořád si ale věřím. Tuto profesi bych chtěla
studovat na univerzitě ve Zlíně. Doufám, že to zvládnu.
Emilka
Chtěla bych být módní návrhářka. S tímto povoláním jsem se setkala v 8 letech,
když jsem se dívala na pohádku v televizi, a od té doby jsem si začala navrhovat
oblečení. Co já vím, tak asi neznám nikoho, kdo toto povolání vykonává. Na tomto
povolání se mi líbí, že si můžu navrhnout jakékoliv oblečení, ale bude špatné, když
se nebude líbit ostatním. Nelíbilo by se mi, kdybych musela oblečení šít a nakupovat
si materiál i látky já sama. Líbilo by se mi, kdybych já navrhovala a nějaké švadleny
by šily. Myslím si, že abych se mohla stát návrhářkou, měla bych umět kombinovat
barvy, měla bych umět šít a dělat střihy. Také bych měla mít fantazii a dobré nápady.
I když má toto povolání spoustu nevýhod, pořád se mi líbí.
Denisa
Nejvíce by se mi líbilo být kuchařem. S tímto povoláním jsem se setkal doma,
když jsem si musel v 8 letech udělat večeři. U tohoto povolání musím být rychlý, ale
nesmím nic připálit nebo nedovařit. Ještě bych se měl trochu zlepšit, ale na to mám
ještě čas. Vaření je dobrá práce, ale můžu se třeba opálit nebo tak něco. Nejvíce mě
přitahuje to, že když budu rád vařit a péct a budu v tom dobrý, můžu to dotáhnout
daleko. Důležité je, že už jsem si našel Střední školu gastronomie v Přerově.
Saša

Naši fotbalisti

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2018/2019 TJ Chvalčov
Uběhl další fotbalový rok a já se snažím po skončení soutěží všech našich celků
shrnout a zrekapitulovat skončenou fotbalovou sezónu 2018/2019. Tak jako loni
mám i letos zvláštní pocit z právě uplynulého fotbalového roku chvalčovské kopané,
kdy velikou radost z výsledků mládežnických celků nám kazí skutečnost, že hlavní
družstvo mužů skončilo opět na posledním místě v okresním přeboru a v příští sezoně bude hrát okresní soutěž. Bohužel naše mužstvo přišlo o několik hráčů základní
sestavy ať již z důvodu ukončení kariéry nebo zranění klíčových hráčů a nepodařilo
se je doplnit ani nahradit. Jediný klad minulé sezóny vidím v doplňování A mužstva několika našimi dorostenci (gólmanem Dominikem Jankem a hráči Martinem
Stellou, Pavlem Kurfürstem, Romanem Červinkou a Petrem Dostalíkem), kteří
nabírali v zápasech okresního přeboru mužů velké zkušenosti, jež mohou zúročit
v následující sezoně jak v mužstvu dorostu, tak i v další výpomoci A mužstva. Na
postu trenéra došlo ke změně, kde Zdeňka Trojka vystřídal a nelehké práce se ujal
náš nejzkušenější hráč Jiří Trňák a dělal vše proto, abychom tuto sezónu hlavně
dohráli a pomalu začal budovat nové mladší mužstvo. V následující sezóně bude Jiří
Trňák pokračovat u A mužstva jako asistent a hlavním trenérem se stal další bývalý
zkušený hráč Chvalčova Marek Skála. Tento realizační tým jako staronový vedoucí
mužstva doplní Patrick Cassinelli. Věřím, že bude líp a pod tímto vedením začne
nová éra A mužstva, jeho dobudování a doplnění novými mladými hráči a konečně
bude i více vítězných zápasů, které toto mužstvo již nutně potřebuje.
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Náplastí na nepodařenou sezónu mužů jsou výsledky našich mládežnických
celků. Nechybělo mnoho a již popáté v řadě mohl slavit jeden z našich mládežnických celků titul vítěze okresního přeboru. Jen těsně unikl tento titul naší mladší
přípravce a dorostu, kteří skončili v okresním přeboru na krásném druhém místě.
Na umístění na pomyslné bedně vítězů dosáhli také naše starší přípravka, mladší
i starší žáci, kteří v okresním přeboru obsadili 3. místo. Tyhle skvělé výsledky nám
dodávají chuť a elán do další práce kolem celého fotbalového oddílu. Velmi nás těší
široká mládežnická základna a zájem dětí o trénování. Do další sezóny jsme přihlásili
mladší a starší přípravku, mladší a starší žáky, dorost a muže (fotbalová školička
a st.páni jsou mimo soutěž) a po krátké letní přestávce se opět vrhneme do dalšího
fotbalového dění.
Každým rokem se snažíme využívat všechny dotační tituly pro podporu naší mládežnické základny. V letošním roce jsme úspěšně dosáhli na dotaci Zlínského kraje
z programu – Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel. Projekt “Podpora mládežnického fotbalu na Chvalčově“ je spolufinancován Zlínským krajem.
Na závěr mi dovolte poděkovat našim fanouškům, že měli pevné nervy, nezanevřeli na nás a stále chodili povzbuzovat A tým i když se nedařilo, dále našemu správci
Jiřímu Odvršovi za skvěle odvedenou práci týkající se údržby hřiště a kabin, naší
skvělé obsluze bufetu Janě Odvršové, Alči Jakoubkové , Verči a Gabči Perútkovým.
Velké díky rodičům za podporu a fandění a taky všem dlouhodobým sponzorům
fotbalového oddílu TJ Chvalčov, bez jejichž finanční pomoci bychom nebyli schopni
provoz areálu a činnost nejen hlavního mužstva, ale i všech ostatních mládežnických
celků zabezpečit - Obci Chvalčov, Zlínskému kraji a firmám Ermonta s.r.o., P-elektro
s.r.o., Hoit s.r.o., Eurovia CS a.s., Repont s.r.o., Roman Janečka, TZB stav s.r.o.,
Restaurace Angello Pizza , Pavel Loupanec – LOPEX a Milan Kubaník.
Přeji vám všem hezké prožití druhé poloviny léta.
Milan Perútka
Předseda fotbalového oddílu TJ Chvalčov
Fotbalová školička TJ Chvalčov sezóna 2018/2019
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Školičku malých fotbalistů jsme opět otevřeli v září loňského roku. Trénovali jsme
1xtýdně na chvalčovském hřišti a v zimním období ve školní tělocvičně. Postupně
se nám zvedal zájem a stabilní stav fotbalistů je aktuálně okolo 12 kluků. Odehráli
jsme přípravná utkání s Rusavou, které jsme nejprve prohráli a následně jsme jim
porážku vrátili na vlastní půdě. Zaměřili jsme se hlavně na práci s míčem, celkovou
obratnost a na týmového ducha. Všem malým fotbalistům moc děkujeme za jejich
aktivitu a chuť hrát fotbal. Těšíme se na ně opět po prázdninách. Trenéři Jiří Švihálek
a Lukáš Kaluža.
Členové: Petr Skibinský, Richard Jakoubek, Maxim Kletenský, Dan Kropáč, Jan
Švihálek, Filip Trčka, Antonín Vaculík, Jonáš Valter, Jakub Rudolský, Ondra Tichý,
Filip Loupanec, Pavel Pták, trenéři Jiří Švihálek a Lukáš Kaluža.
Mladší přípravka, po roce zase druzí...
Tentokrát o skóre. Ale o to v mladší přípravce úplně nejde. Hlavním úkolem je
přitáhnout děti k fotbalu a k tomu, aby je hra s míčem bavila. Během sezóny udělaly
v těchto dovednostech znatelný pokrok. U někoho se to povede lépe, u někoho hůře.
Po delší době se v mužstvu objevila holčička a bylo to parádní oživení. Doufejme,
že Martičce nadšení vydrží. Postupně během sezóny jsme my trenéři k dětem našli
cestu a věříme, že jsme si s nimi začali rozumět a vzájemně se respektovat. I ti největší splašenci pochopili, jak mužstvu pomoci a předposlední zápas v Prusinovicích
byl vyloženě potěchou pro oko příbuzných i trenérů. Sezónu jsme ukončili tradičním
zápasem mezi dětmi a rodiči, kde maminky pochopily, jak mají šikovné a rychlé děti.
Robert Novák a Martin Kratochvíl, trenéři mladší přípravky

Dole leží zleva: František Kubaník, Adam Blažek. Prostřední řada: Jiří Žůrek, Milan Burša,
Lukáš Krist, Marta Dunková, Adam Čížek, Vojta Krajcar, Šimon Borovička.
Horní řada: Filip Svoboda, Max Novák, Martin Nevřala, Robert Koval, Vojtěch Kurfürst,
Jiří Kratochvíl. Trenéři: Martin Kratochvíl, Robert Novák.
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Starší přípravka – shrnutí sezóny
Fotbalová sezóna 2018/19 je u konce, a proto je čas na zhodnocení výkonů starší
přípravky - kluci ročník 2008 a 2009. Ta je vedena trenérským duem Kamil Vaculík
a Miroslav Zapletal. Vzhledem k početně silnému ročníku 2008 a systému hry 5+1
se okresní přebor starších přípravek rozdělil do 3 skupin po sedmi týmech. I když
výsledky v této kategorii ještě nejsou úplně podstatné, je z tabulky patrné, že naši
borci si v soutěži vedli velice dobře. Ve své skupině skončili na výborném 3. místě
při skóre 187:95.
Kluky fotbal baví, na tréninky i na zápasy pravidelně chodí v hojném počtu a jejich
nasazení a bojovnost jim někteří hráči v dospělých kategoriích mohou jen závidět.
Při trénincích se trenéři snaží rozvíjet zejména individuální schopnosti hráčů,
nebát se obejít soupeře, udělat kličku a vystřelit na branku. Důraz je však kladen
i na týmovost, kamarádství a úctu k mateřskému klubu. Odměnou trenérům za
mnoho hodin strávených na hřišti s malými fotbalisty jsou jejich fotbalové úspěchy
a pokroky.
Nelenili jsme ani o zimní přestávce a zúčastnili se tří turnajů, na kterých jsme se
umístili pátí, první a první. Obzvláště první místo na námi pořádaném turnaji Angello
Pizza cup nás potěšilo.
My, trenéři, děkujeme výboru za vynikající tréninkové podmínky a všem rodičům,
kteří pomáhali s odvozem hráčů a fandili z plných plic.
Za starší přípravku hráli tito hráči:
Běhal David, Burša Filip, Flám Matyáš, Kocián Dominik, Kovář Adam, Krist
Matouš, Krutil Adam, Nevřala Tomáš, Svoboda Jiří, Švihálek Jiří, Tellinger David,
Tichý Jakub, Tomančík Vojta, Trňák Vojta, Trňák Vilém, Vaculík Václav, Zapletal
Tomáš.
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Mladší žáci
Sezóna 2018/2019 byla určena pro ročníky 2006 a mladší. Kluci, kteří přišli ze
starší přípravky, si museli nejdříve zvyknout na větší hřiště, ale myslím, že tato
změna jim nedělala vůbec žádný problém, a naopak více prostoru znamenalo větší
možnosti pro kombinace či individuální průniky. První tři zápasy nám sice vyšly bodově naprázdno, ale kluci se herně zvedali a zbývající zápasy podzimní části vyhráli.
Po podzimu tak skončili na 3. místě a bylo vidět, že pokud jsou v plné sestavě, tak
dokáží hrát krásný fotbal. Nejvíce si cením toho, že kluci tvoří výbornou partu, mnohdy jsme museli oslovit i daleko mladší hráče, abychom vůbec mohli kluky v průběhu
zápasu vystřídat. Naopak zkušení hráči ročníku 2006 pravidelně nastupovali za
starší žáky, dochází tak k prolínání hráčů mezi jednotlivými kategoriemi, kluci tak získávají na herní praxi, zvyšují svou fotbalovou dovednost, fyzickou kondici a fotbalové
zkušenosti. Vítězem okresního přeboru mladších žáků se stalo družstvo Slavkova,
druzí byli kluci ze Zdounek a na celkovém krásném třetím místě skončili naši borci
vedení trenéry Janem Chlápkem a Lukášem Kalužou. Poslední zápas jsme hráli
se Zdounkami, se kterými jsme na podzim prohráli. Jarní odveta ukázala, že se naši
kluci v mnohém zlepšili, zápas měl skvělou úroveň, hrál se výborný kombinační fotbal
z obou dvou stran a v závěru zápasu se štěstí přiklonilo na naši stranu a odvetný
zápas se Zdounkami jsme vyhráli v poměru 6:5 gólem vstřeleným v poslední minutě.
Sezónu jsme již tradičně ukončili posezením na hřišti, kde se odehrál zápas kluků
z mladších a starších žáků proti svým rodičům (zápas skončil nerozhodně). Kluci
dostali malé dárky za uplynulou sezónu, pustili se do připraveného jídla a všichni
jsme si užili pohodové odpoledne. Přeji klukům hezké prázdniny. Společné foto mladších a starších žáků je právě z této ukončené.
Do zápasů mladších žáků v sezóně 2018/2019 zasáhli:
Matěj Zmeškal, Tomáš Zapletal, Jakub Vavrouš, Václav Vaculík, Vojta Tomančík,
Jaroslav Novák, Tomáš Nevřala, Martin Nevřala, Štěpán Navrátil, Matouš Krist,
Jiří Kratochvíl, Matěj Kratochvíl, Adam Kovář, Jakub Kaluža, David Chlápek, Filip
Červenka a Filip Brtníček. Trenéři: Jan Chlápek a Lukáš Kaluža
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Starší žáci
Sezónu starších žáků 2018/19 jsme začali pod starým známým vedením Ladi
Mařáka a Romana Zmeškala. Hráči Pepa Hausknecht, Mojek Heryán, Jarda Novák,
Áďa Rozehnal, Kuba Vavroušek, Ondra Bílek, Vojta Hapal, Honza Mařák, Mira
Jakoubek, Maty Zmeškal a kapitán Luky Charvát vytvořili po dobu tréninků skvělou
partu, která se ukázala v mistrovských utkáních, kde obsadili třetí místo a předváděli
krásný a bojový fotbal, na který se dalo koukat. V zimním období jsme se účastnili
několika turnajů v hale, kde si kluci zahráli a zkrátili si tím dlouhou zimní přestávku
a dovezli i nějaké medaile. Škoda jen, že z důvodu věku končí Mojek, Mira a Luky
a postupují do vyšší kategorie dorostu, za jejich služby jim moc děkujeme a přejeme
hodně dalších fotbalových úspěchů. Díky také FO, bufetu a především rodičům za
jejich podporu a fandění. A už teď se těšíme na další sezónu. Sportu zdar a fotbalu
zvláště.

Dorost
Letošní sezonu dorostenců bych jako trenér hodnotil kladně. Nikdo nám před
sezónou neodešel a "kádr" se naopak stabilizoval. Tuhle sezónu považuji dokonce za nejpovedenější. Předváděli jsme pěkný fotbal s množstvím hezkých akcí
a branek, a výsledkem bylo druhé místo. V příští sezóně budeme hrát ve vsetínském
okrese, což nám přinese spoustu zápasů s neznámými soupeři, a hlavně kluci budou
již hrát na velkém hřišti. Věřím, že i další sezóna bude opět podařená. Rád bych tímto
poděkoval všem hráčům za výkony a rodičům za podporu.
Trenér Miroslav Jakoubek
Hráči dorostu v této sezóně: Dominik Janek, Pavel Kurfürst, Ondra Kužel, Jakub
Šmíd, Josef Kužel, Martin Stella, Petr Dostalík, Martin Pumprla, Josef Měrka, Roman
Červinka, Lukáš Charvát, Tomáš Mozola a Mirek Jakoubek.
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Chvalčovští zahrádkáři
"Škola vykoná dost, když nezabije v žákovi rozum."     (F. Vymazal)
Léto pomalu končí, ale my se těšíme z barev, vůně a plodů na našich zahrádkách. Ať už jsou to krásné květy, křehká čerstvá zelenina či sladké ovoce.
Chalupa zahrádkářů-CHZ
Koncem května jsme dali do pořádku areál. Návštěvníci májových bohoslužeb tak
měli možnost posedět na Chalupě a rozloučit se s májovými.
15. 6. se u nás konal Liberta Cup.
Zhotovili jsme schody do sklepa a provedli betonáž. Posekali zahradu a společně
s chovateli jsme připravili prostory pro „Hodovou výstavu.“
5. 7. se uskutečnila hodová výstava s chovateli. K vidění byly milé ovečky od
Marušky a Mirka, pěkní poníci od Jany, prasátka kříženci Kune kune x prase přikuklené od Milana. Již tradičně probíhala projížďka na Sudanovi s Vojtou, malování
obličejů s Katkou. Domácí frgály, guláš, perníčky od Simonky, Lucinky a Jitušky, med,
povidla se staly také již tradicí. A k tomu hudba Lojzíka a jeho melodie.
Dík patří všem, kteří přispěli svou prací, pomocí na akcích př. L. Adámkové,
J. Bíbrové, T. Dvořákové, S., J. Kuželovým, P. Malénkovi, F. Matyášovi, P.,
J. Matuszkovým, B. Ovčačíkovi, H., J. Pavelcovým, J. Pecháčkovi, V., L. Raabovým,
J. Slavíkovi, I., M. Symerským, J. Zemánkovi a dalším.
Floristická soutěž 2019 - celostátní kolo vyvrcholila na výstavě KVĚTY v Lysé nad
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Labem v pátek 19. července. Do Lysé nad Labem přijeli vítězové zemských kol a
vzhledem k zaměření výstavy na "Baroko" měla i soutěž jako nosné téma zhotovení
aranžmá v tomto stylu. Zde nás reprezentovala Terezka Úlehlová ZŠ Holešov, která
obsadila krásné 4. místo. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů nejen ve škole, ale i při dalších soutěžích.
Vyhlásíme škůdcům boj
Radost ze zahrádky nám mohou pokazit nejrůznější škůdci – jednoznačně nejčastěji se objevují mšice, ale k nepřátelům zahrádkáře patří i další druhy. Jsou to
hlodavci, krtci, hmyz, slimáci a plzáci… Ti nás dovedou potrápit a také zlikvidovat
velkou část úrody. Ruku v ruce s výskytem živočišných škůdců přicházejí i rostlinné
choroby (houby, bakterie, viry). Čím dříve se do boje pustíme, tím větší budeme mít
úspěch. Takže zasahujeme hned po zjištění prvních známek napadení.
Zbraně na škůdce: domácí prostředky
Mýdlový roztok používaly s větším či menším úspěchem už naše babičky.
Získáme ho rozpuštěním mýdla ve vodě. Tímto přípravkem pak postřikujeme napadené rostliny. Mšice nemohou díky mýdlu dýchat a rychle uhynou.
Výluh z kopřiv je také dávno vyzkoušeným osvědčeným prostředkem. V 5 litrech
vody necháme dvacet čtyři hodin louhovat asi půl kilogramu celých čerstvých kopřiv. Druhý den už postřik můžeme aplikovat. Vzniklý výluh musíme zředit v poměru
5 : 1. To znamená na 1 litr vody dáme 2 decilitry (20 cl) ostrého výluhu. Přecedíme
a nalijeme do postřikovače a stříkáme na rostliny napadené mšicemi, molicemi
i dalšími škůdci.
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Výluh můžeme vyrobit i z kopřiv sušených – účinek bude stejný. Kopřivový výluh
nesmíme použít na luštěniny (fazole, hrách) a ani na cibuli.
Řeřišnice luční – na zamokřené louce, poblíž křovin či v příkopech roste celkem
nenápadná vytrvalá bylina, které se lidově říká „slepička“ – je to řeřišnice luční.
Natrháme si kytičku, doma ji trochu posekáme nebo roztrháme a necháme louhovat
na sluníčku celý den – tedy 24 hodin v 5 litrech vody. Výluh nemusíme ředit, ráno
postřikujeme napadené rostliny, nebo přímo potíráme shluky mšic štětcem.
Pomůže i rebarbora. Když sklízíme rebarboru, zbude nám množství zeleného
odpadu – velkých listů. Nasekáme je nahrubo a svaříme v 5 litrech vody. Když roztok
vychladne, můžeme začít stříkat nejen na listy napadených rostlin, ale i na půdu
kolem nich. Rebarborový odvar působí na mšice i housenky a larvy dalších škůdců.
Postřik z vratiče – vratič obecný roste hojně na mezích u cest, potoků i u plotů.
Je to vytrvalá, léčivá, ale také jedovatá rostlina s jasně žlutými zploštělými květy.
Vyrobíme si odvar nebo výluh. Použijeme čerstvé rostliny nebo jen květy (asi 300 až
500 gramů) a zalijeme je 1 litrem vařící vody a necháme louhovat 24 hodin. Na výluh
necháme nať, případně květy louhovat v 1 litru vody celé tři týdny. Roztokem pak
stříkáme na rostliny, keře i stromy. Vratičový koncentrát pomáhá nejen proti mšicím,
ale i proti vlnovníku, malinovníku, pilatce, mandelince – a také proti rzím. Používá
se i preventivně.
Vrtule ořešáková Rhagoletis completa nejnebezpečnější škůdce. Napadené
plody poznáme podle změkčení a zčernání rubiny. Dužnina se však díky činnosti
larev změní v černou rosolovitou hmotu. Nejnebezpečnější jsou vrtule, které létají
od poloviny července do poloviny srpna. V USA menší producenti používají melasu
(odpad z cukru) jako antraktant) 4-6 lžic na 4 l vody. Nechemická ochrana - zakrývání
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půdy pod korunou krycí plachtou (př. vrteks), ukotvíme hřebíky. Tím zamezíme vylétání dospělců vrtule z půdy a další snášení vajíček do zelené rubiny. Plachtu musíme
rozložit od poloviny července do začátku září. Můžeme snížit populaci vrtule, když
v srpnu a září odspodu stromů odstraňujeme napadené plody, které nejlépe spálíme
nedáváme do kompostu, může dojít k rozmnožení.
V srpnu začíná odumírat nať u brambor, letos již v červenci. Když uschne zcela,
hlízy už dále neporostou, a proto je můžeme vykopat. Činíme tak během slunečních
dnů, abychom je uskladnili suché. Když brambory dostaneme ze země, necháme je
3 až 5 dnů ve stínu na dobře větraném místě, aby získaly pevnější slupku a oschly
jim rány.
Pozor – pokud brambory uskladníme do uzavřeného sklepa hned poté, co je vykopeme, mohly by se zapařit a rychle pak shnijí.
Letní odrůdy hrušek. Ze starších odrůd se na zahrádkách stále ještě pěstují
například Clappova, Diana, Wiliamsova… Letní odrůdy sklízíme (na rozdíl od těch
zimních) ještě před dozráním. V podstatě je lepší, sklízet plody o několik dní dříve,
nežli později. Hrušky totiž velmi rychle dozrávají ještě na stromě.
Hrušky mají také léčivé účinky. Díky vysokému obsahu vody detoxikují hrušky celé
tělo a regulují jeho hospodaření s vodou. Působí močopudně i žlučopudně, zpevňují
stěny cév, čistí střeva, odstraňují zácpu, pomáhají při trávících obtížích. Obsahují
množství bílkovin, minerálních látek (sodík, draslík, měď vápník, zinek…) a hodně
vitamínů (C, B), které podporují imunitní systém. Velké množství kyseliny listové podporuje růst a krvetvorbu, jsou proto doporučovány ke konzumaci především dětem.
„Každý návrat člověka k přírodě je ten správný. Leckteré metody našich babiček
jsou dnes stále aktuálnější, nikoli staromódní.“
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Výstavy a příbuzné akce:
3. 9. 18h
Výbor ZO
7. 9. 13h
CHZ Zahájení provozu moštování, vaření povidel
14. 9. 13h CHZ Výstava „Chvalčovský podzim“ Den otevřených dveří,
20. 9. 17h CH.Z. „Burčákové pozdní odpoledne“ s posezením, objednávka sadby
brambor
27. - 29. 9. FLORIA Podzim BONSAJ
1.10. 17h
CH.Z. výbor ZO
3 .- 6.10.
FLORA Olomouc Podzim Hortikomlex
4. - 7.10.
Častolovice Zahrada východních Čech
11.-13.10.
FLORIA PODZIM KM „Dušičky v květech“ vyzdobené pavilony tisíci  
květinami „Hanácký statek“ tradiční ovoce a zelenina + Oblastní výstava ÚS
ČZS KROMĚŘÍŽ „Jak chutná podzim“
Pranostiky:
Leze-li na sv. Jakuba koza do zelí, budou malé hlávky.
Když vhodíš do prosa nebo ječmene zamčený zámek před východem slunce, aby tě
žádný neviděl, zamkneš vrabcům huby-zobáky tak, že obilí nezobají.
Bodlák roztlučený a s netopýří krví smíšený jest nejlepším prostředkem proti uštknutí
jedovatých hadů.
Léto odchází, dobrá nálada v naší CH.Z. zůstává.
Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí.
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Slovo na konec:
„Bohatství je pro moudrého sluhou,
pro hloupého pánem.“
Seneca
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