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Tříkrálový závod na Tesáku.
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Vážení spoluobčané,

v dnešním úvodníku vás seznámím s plánovanými investicemi a údržbami obecního majetku v roce 2009.
Nejdůležitější bude stavba s názvem „Zkvalitnění volnočasových aktivit“, což je,
jak známo, tělocvična, hřiště, dvě parkoviště a kus chodníku. Smlouva na provedení stavby bude podepsaná v prvním únorovém týdnu s firmou vzešlou z výběrového
řízení – POZIMOS, a.s., Zlín. Cena stavby bude 27 369 206,00 Kč. Mandátní smlouva na technický dozor investora a autorský dozor je uzavřena s kanceláří Ing. Josef
Horák – INEX, Kroměříž, mandátní smlouva koordinace BOZP při provádění stavby
(povinná ze zákona) je uzavřená s Ing. Vítězslavem Študentem z Holešova. Protože
celý projekt je podpořen dotací z evropských peněz ve výši 23 148 029,00 Kč, je
potřebný odborník na projektový managemant. Vedení projektu zabezpečí slečna Petra Symerská z Chropyně. Ceny uvedených prací jsou uznatelným nákladem,
jejich alikvotní část bude rovněž uhrazena z dotace. Práce začnou v březnu letošního roku a měly by skončit v květnu roku 2010. I tato stavba přinese nepohodlí obyvatelům v sousedství. Za velkorysost k zájmu celku jim předem děkuji.
Kvůli stavbě přijde o zázemí naše pracovní skupina. Přestěhuje se do budovy prodejny Na Říce, která bude upravena nákladem cca 300 tisíc Kč a přeměnění se na
technické zázemí obce. (Nenašel se zájemce o pronájem a provozování obchodu).
V letošním roce je v plánu i dostavba technické infrastruktury v uličce Sborné. Zde
ještě nebylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele. Předpokládaná cena bude
1,8 milionu Kč.
Z drobnějších údržeb lze jmenovat další plánovanou etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, částečnou náhradu veřejného rozhlasu za bezdrátový za cca
700 tis. Kč, rekonstrukci osvětlení jeviště v kulturním domě za 140 tis. Kč, opravu
kříže v poli nad DZP Javorník. Bude rovněž provedeno nadstřešení dvorku v zadním traktu budovy obecního úřadu. Samozřejmě proběhne ozvučení lokality Lázně
bezdrátovým rozhlasem, vybudování odpočívadla s parkovou úpravou a zakoupením žacího traktoru. Na projekt s názvem „Zkvalitnění vybavenosti lokality Lázně“ již
byla dotace přiznána.
Projekčně a dokladově bude probíhat příprava stavby chodníku v ulicích Školní
a Na Kamenci, výletiště pod Kozincem, záchytného parkoviště Na Říce a sběrného
dvora za Kotasovou garáží, popřípadě opravy cesty do Loukova.
Na všechny plánované stavby obec podá nebo již podala dotační žádosti, některé již byly úspěšné. Pokud vyjde, co je naplánováno, čeká nás náročný rok. Chtěl
bych poděkovat všem občanům za trpělivost a omluvit se těm, na jejichž potřeby se
letos nedostane.
Přeji všem optimismus do zbytku zimního období.
Antonín Stodůlka, starosta obce
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 7. ledna 2009

•
•
•
•
•
•
•

RO projednala

1/6  a souhlasí s požadavkem na 3 pracovní místa pro veřejně prospěšné práce
s nástupem od 1.3.2009 na dobu 8 měsíců.
1/7  a schválila snížení pronájmu za velký sál KD pro pořádání dětského karnevalu, který bude organizovat Rodinné a mateřské centrum.
1/8 a doporučuje ZO schválit odprodej části obecního pozemku parc.č. 372/2
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře cca 150 m2 s tím, že k odprodeji dojde po
dokončení stavby  a kolaudaci parkoviště u KD.
1/9  a souhlasí se sponzorským darem pro Svaz postižených civilizačními chorobami z Bystřice p.Host. a Centru zdravotně postižených ve Zlínském kraji se sídlem v Kroměříži, oběma ve stejné výši 1 000,-Kč.
1/11 a stanovila termín jednání ZO na den 29.1.2009 v 17.00 hodin včetně programu.
RO bere na vědomí:

1/5 oznámení místostarostky, že i o poslední pozemek parc. č. 489/6 v k.ú.Chvalčova Lhota, ul. Javornická je vážný zájemce a pozemek může být dle usnesení
ZO ze dne 30.10.2008 odprodán.
1/11  informaci starosty o otevírání obálek na stavbu „Zkvalitnění volnočasových
aktivit“ na dodavatele stavby. Přihlásily se celkem 3 firmy.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. prosince 2008

•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo

6.1  a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, sčitatele hlasů a program jednání.
6.4  a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,  tj.od 30.10. 2008
do 19.12.2008.
6.5a)   a schvaluje návrh rozpočtu obce Chvalčov na rok 2009 takto: celkové
příjmy rozpočtu obce ve výši 30 943 tis. Kč, financování ve výši 3 725 tis.Kč a celkové výdaje rozpočtu obce ve výši 34 668 tis. Kč.
6.5a)  a schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části.  
6.5a)   a schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulkové části materiálu
„Návrh rozpočtu“.
6.5b)   a schvaluje rozpočtový výhled finančního hospodaření obce Chvalčov
na r. 2011 s příjmovou částkou 15 820 tis. Kč a výdajovou částkou rovněž
15 820 tis. Kč.
6.6   a schvaluje návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2009
ve výši příjmů 627,9 tis. Kč, výdajů ve výši 960 tis. Kč a financování ve výši
332,1 tis. Kč.
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6.7   a schvaluje firmu Ing. Josef Horák – INEX, Kroměříž jako TDI pro stavbu
„Zkvalitnění volnočasových aktivit“ a schvaluje uzavření mandátní smlouvy na
částku 160.650,- Kč vč. DPH.
6.8  a schvaluje výstavbu sběrného dvora v obci.
6.9  a schvaluje  pořízení nového osvětlení  na jevišti v KD firmou Petr Pecháček
P-elektro  za nabídkovou cenu 104.130,- bez DPH na základě objednávky.
6.10  a  schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. Z100730600 s termínem dokončení akce do 30.6.2009.
6.11  a schvaluje rozpočtové opatření č.5/2008 v projednaném znění.
6.12  a schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě s TS Valašské Meziříčí uzavřené dne
1.5.2005.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

6.3  kontrolu usnesení č. 5/2008 ze zasedání ZO Chvalčov dne 30.10.2008.
6.3  zprávu o ukončení stavebních prací v  ul. Javornické.
6.3  zprávu o průběhu prací na akci „Zkvalitnění školních a volnočasových aktivit“.
6.12  návrh grafického manuálu obce Chvalčov.
Zastupitelstvo obce ukládá

6.7  starostovi obce uzavřít mandátní smlouvu s firmou Ing. Josef Horák – INEX
jako TDI pro stavbu  „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ na částku 160.650,- Kč
vč. DPH.
6.8  starostovi obce jednat s majiteli pozemků vhodných pro výstavbu sběrného
dvora o jejich získání do majetku obce.
6.9   starostovi obce uzavřít objednávku s   firmou Petr Pecháček P-elektro za
nabídkovou cenu 104.130,- bez DPH na pořízení nového osvětlení v KD.
6.12  radě obce zajistit nabídkové řízení na  zhotovitele projektové dokumentace
pro ÚR a SP na stavbu s pracovním názvem  „Chvalčovské výletiště“.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 29. ledna 2009

•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo

1.1  a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, sčitatele hlasů a program jednání.
1.4   a   schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od   19.12.2008 do
29.01.2009.
1.5  a rozhodlo na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením   § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané
v otevřeném řízení dle § 27 zákona 137/2006 Sb. a dle Metodického pokynu ROP,
výzva č. 03/2008 na veřejnou zakázku na stavební práce „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ takto:
Pořadí č.1, nabídka č.1, obchodní firma: POZIMOS, a.s., sídlo: K Pasekám 3663,
760 01 Zlín, právní forma: akciová společnost, IČ: 00147389. Údaj z nabídky
vybraného uchazeče, které bylo předmětem hodnocení: nabídková cena včetně
DPH 27 369 206,00 Kč.
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Pořadí č.2, nabídka č. 3, obchodní firma: 3V&H, s.r.o., sídlo: Neradice 2324, 688
01 Uherský Brod, právní forma: společnost s ručením omezením, IČ: 46992715,
nabídková cena včetně DPH 27 979 785,00 Kč.
Pořadí č.3, nabídka č.2, obchodní firma: KKS, spol. s.r.o., sídlo: Příluky 386,
760 01 Zlín, právní forma: společnost s ručením omezením, IČ: 42340802, nabídková cena včetně DPH 28 928 240,00 Kč.
1.6  a  rozhodlo o změně užívání objektu č.p. 282 v ulici Obřanské na technické
zázemí pro obec Chvalčov s předpokládanou cenou úprav 300 tis. Kč.
1.7  a rozhodlo o nákupu pozemku p.č. 94 v k.ú Chvalčov za cenu stanovenou
znalcem, v místě obvyklou.
1.8  a rozhodlo o zbudování sběrného dvora na pozemku p.č. 94 k.ú. Chvalčov a
schvaluje zadání projektu firmě ENVI projekt, s.r.o., Zlín.  
1.9  a  rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo na projektový management pro stavbu
„Zkvalitnění volnočasových aktivit“ se slečnou Symerskou za 155 000,00 Kč.
1.10  a schvaluje odprodej  části obecního pozemku p.č. 372/2  k.ú. Chvalčova
Lhota paní Aleně Marconi. K prodeji dojde po dokončení stavby „Zkvalitnění
volnočasových aktivit“. Náklady spojené s odprodejem bude hradit obec, cena
pozemku bude stanovena na základě znaleckého posudku.
1.11  a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 v projednaném znění.
1.14   a schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
E-Government v obcích – Czech POINT.
1.15  a schvaluje místní program obnovy venkova obce Chvalčov na období 2008
-2017 v projednaném znění.  
1.16  a schvaluje vyplácení odměn neuvolněným členům ZO dle nařízení vlády        
č. 20/2009 Sb. ze dne 23.1.2009 s platností od 1.2.2009.
1.17  a schvaluje provedení „Rekonstrukce místního rozhlasu II. etapa“  v celkové hodnotě 240.000,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1.3  kontrolu usnesení  č.6/2008 ze zasedání ZO Chvalčov dne 19.12.2008.
1.7  zprávu o výsledku hospodaření s odpady v obci Chvalčov v roce 2008.
1.12  zprávu účetní obce Chvalčov o výsledku inventarizace majetku a závazků
majetku obce za rok.2008.
1.13   zprávu účetní obce o ukončení možnosti čerpání půjček z Fondu rozvoje
bydlení.
1.17  zápis z otevření pokladniček Tříkrálové sbírky v obci Chvalčov v roce 2009.
Zastupitelstvo obce ukládá

1.5   a pověřuje starostu obce Ing. Antonína Stodůlku podpisem smlouvy
o dílo na veřejnou zakázku „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ s vybraným uchazečem  POZIMOS, a.s., v souladu s nabídkou uchazeče.
1.17   starostovi   požádat o dotaci   na akci „Rekonstrukce místního rozhlasu
II. etapa“ z POV.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce
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Vítáme mezi nás nové občánky:
DOSTÁLOVÁ  Veronika
SEDLÁŘ  Vojtěch

narozena
narozen

20. 11. 2008
30. 12. 2008    

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí.

Řady chvalčovských občanů opustili:
BEZDĚKOVÁ  Věra
CHYTILOVÁ  Miroslava
LOUPANEC  Emil
CHARVÁT  Jaroslav

07.
01.
05.
28.

12.
01.
01.
01.

2008
2009
2009
2009

76  let  
85  let   
82  let  
84  let  

Pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

Věk
0
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50

Muži
10
36
32
40
57
58
53
78
63
41
58

Celkem:
Průměrný věk:

Ženy
8
30
39
34
46
55
55
87
69
52
54

Věkové složení obce
Celkem
18
66
71
74
103
113
108
165
132
93
112

Muži
789
39,38

Věk
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100

Ženy
857
42,07

Muži
47
64
51
43
23
21
11
2
1
0

Ženy
50
76
76
47
27
25
18
7
1
1

Celkem
97
140
127
90
50
46
29
9
2
1

Celkem
1646
40,78

Žijí mezi námi

Dne 2.ledna 2009 mělo vedení obce milou povinnost navštívit druhou nejstarší
občanku u příležitosti jejích 94. narozenin.
Dožila se jich paní Božena Janečková. Všichni ji známe jako učitelku, která má
pro každého vlídné slovo a pochopení. Jedná vždy s úsměvem a rozvahou. Její neutuchající zájem o všechno dění kolem ji provází i dnešními dny. Přehled o politic5

kém dění na domácí i zahraniční půdě jí téměř závidím. Díky
své rodině zvládá i pobyt v domácím prostředí, i když zdravotní
problémy nezůstaly za dveřmi.
Špatná pohyblivost ji neupoutala
na lůžko, ale omezuje ji v pohybu
po zahradě, kterou má tolik ráda.
Kamarádek už zůstalo málo, a tak
je dnes jejím nejlepším přítelem
knížka, noviny a časopisy.
Sama ji znám jako učitelku i pacientku, může být v obou případech vzorem pro všechny ostatní.
A co na konec paní učitelce
přát? Jen zdraví a spokojenost.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce

Okénko do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Ať je zima nebo mráz,
nebojí se žádný z nás.
Ať si mrzne, ať je zima,
zimní sporty, ty jsou prima.

Nový kalendářní rok jsme zahájili plaveckým výcvikem. Od 6. 1. 2009 jezdí přihlášení předškoláci plavat do Přerova.
S menším zpožděním, ale přece jen jsme se dočkali sněhové nadílky. Ve čtvrtek
8. 1. 2009 jsme po svačince vyrazili  na  Matúšek a kdo neuměl, toho jsme naučili, jak se na lopatě sedí. Počasí nám přálo a my jsme mohli k velké radosti dětí ve
středu 14. 1. 2009 sportovní den na sněhu zopakovat. Rádi bychom také navštívili
zvířátka u krmelce pod Kozincem a obdarovali je jablíčky, senem, kaštany, jak jsme
to plánovali v závěru roku, kdy se však vánoční nadílka pro zvířátka pro nepřízeň
počasí neuskutečnila.
Ve středu 28. 1. 2009 probíhal od 14,00 hodin do 15,30 hodin v MŠ zápis dětí do
školky. Na nové kamarády se těšíme a přejeme si, aby se jim u nás líbilo. Naše předškoláky čekal v ten samý den zápis do školy. Než se tak uskutečnilo, šli ve středu
21. 1. 2009 na návštěvu do 1. třídy, seznámili se s prostředím, uviděli, co vše se
jejich starší kamarádi již naučili. My jsme jim ve středu drželi palce, aby se jim
u zápisu dařilo.    
Kolektiv učitelek MŠ
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...a čas běží jako voda
Vysvědčení už je na obzoru, ale my si ještě připomeneme vánoční čas. Dne
10. prosince 2008 naše škola
uspořádala výlet do Rožnova pod
Radhoštěm, kde jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě.
V tomto čase jako každým rokem
probíhala v muzeu akce „Vánoce
na dědině“. Prvním zastavením
našeho putování byla stará škola,
kde na děti čekal pan učitel, který
jim velmi poutavě vyprávěl o tehdejší škole. Děti si zde společně zazpívaly koledy. Dále jsme
pokračovali ke statku se zvířátky,
uvnitř bylo teploučko a voňavo.
Hospodyně zde totiž pekla starodávné kynuté pečivo - postavičky
a zvířátka, které děti mohly samozřejmě ochutnat.
Tak jsme putovali po vesničce
od stavení ke stavení a v každém
na nás čekalo nějaké překvapení. Děti zhlédly zdobení perníčků, vyřezávání betlému ze dřeva,
pečení vánočních oplatků, výrobu
svíček, lití olova, předení vlny, výrobu vánočních ozdob, pana kováře, jak kuje železo. Všichni jsme se zájmem poslouchali vyprávění o tom, jak se dříve slavily Vánoce
na Valašsku. Domů jsme se vrátili plni zážitků a s vánoční náladou.
Ve středu 17. 12. 2008 žáci pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Konečné
zazpívali a zahráli babičkám a dědečkům v Domovince. Potom proběhla již tradiční
akce „Vánoční muzicírování“, kterou připravuje vždy p. učitelka Konečná. Soutěže
se zúčastnilo našich 13 malých muzikantů, kteří hráli na hudební nástroje nebo zpívali. Mezi nejlepší muzikanty patřili Patrik Luňáček, Aneta Štěpáníková a Šárka
Martínková.  
Po Vánocích připadlo trošku sněhu a 9. ledna se mohl konečně uskutečnit zimní
sportovní den na Matúšku. Žáci soutěžili ve sjezdu na bobech a na netradičním
nářadí. V mladší kategorii byli na 1. místě
Jakub Šmíd
2. místě
Jana Drdová
3. místě
Petra Pecháčková
Erik Luňáček
Ve starší kategorii byli na

1. místě
2. místě
3. místě
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Matěj Biječek
Adam Eger
Miroslav Jurášek
Martin Pecháček
Ondřej Dostalík

Nejoriginálnějším vozidlem byla dětská vanička (samozřejmě s mýdlem, houbou
i šamponem) Šárky Martínkové. Promrzlí,ale spokojení pak všichni pospíchali na
výborný oběd.
V lednu byla zahájena činnost řezbářského kroužku,v němž letos pracuje 11 děvčat a chlapců. Velké poděkování patří paní Prázdné,která tento kroužek vede již
sedmnáctým rokem.
Kolektiv  ped. pracovníků ZŠ Chvalčov
Zápis dětí do základní školy probíhal ve středu dne 28. ledna 2009 v době
od 14.00 do 17.00 hodin v budově Základní a Mateřské školy ve Chvalčově.
Podrobnosti najdete na webových stránkách školy nebo na obecní vyhlášce.

Dětský karneval
Zveme všechny děti i jejich rodiče  na tradiční dětský karneval,
který se bude konat

21. února 2009 ve 14.30 hod. v kulturním domě ve Chvalčově.
Programem vás bude provázet skupina Čerchmanti.
Je připraveno překvapení, bohatá tombola, občerstvení.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispějí do tomboly
či pomohou při organizaci této  akce.
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Něco pro bystré hlavičky
1. Úkol na pět minut
Čtyři kuličky umístěte v mřížce tak, aby v každém řádku i sloupci zůstalo
jedno okénko volné, to znamená, že v některém budou muset být kuličky dvě.
(Řešení není jediné.)

2. Odhalíš, kteří dva ptáci se skrývají v následující větě?
Jana si přeje k narozeninám, které slaví koncem února, nový rolák.
3. Doplňovačka
V tajence je ukryt název vyučovacího předmětu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

6. krajiny
7. velká nádoba na vaření
8. součást dveří
9. největší ořech
10. mořští korýši

1. část střechy
2. plavecký styl
3. králičí posada
4. klestí
5. obtížný hmyz

4. V této číselné tajence se skrývá podařené tvrzení nepodařeného žáka.
1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

A

B C

D

E

Ě

K

L

M

O

P

R

Ř

S

T

U

V

Y

Z

11 3 13 1 20 10 2 13 2 10, 1 3 19 17 10 7 9 6 4
18 7 5 7 9, 8 5 6 10 2 12 14 6 15 16 1 16 10 1 9 11 18 1 16.

Řešení z minulého vydání:
1. 56
2. např. strana, struna, nerost, plakát, tlapka, plátek, …
3. 18
4. VÁNOCE (sáňky, hůlky, čepice, hokejka, sníh, boby, puk, brusle, lyže, led)
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Z DZP Javorník

Letošní rok začal na Javorníku opět v duchu udržování dobré kondice. Sotva
jsme oslavili příchod  nového roku, vyrazili jsme na zimní rekreační pobyt do Velkých
Karlovic na hotel Gálik.
Jelikož nám počasí přálo a letošní sněhová nadílka byla opravdu hojná, mohli
jsme se věnovat zimním radovánkám se vším všudy. Běžkovali jsme, bobovali, sáňkovali, stavěli jsme sněhuláky, koulovali se, pořádali jsme soutěže na sněhu a také
jsme hledali  ukrytý poklad. A když jsme opustili zaváté svahy, pořádali jsme turnaje v bowlingu  spolu s novými kamarády z domova z Uherského Brodu, kteří se letos
této rekreace zúčastnili také. Týden na horách uplynul jako voda a my se těšíme, že
příští rok vyrazíme do Beskydských hor opět.
Jana Minářová, vedoucí vychovatelka

Zprávy z RMC

Co se děje v Baby Dominu

Za rok a půl svého působení se zapsalo do povědomí rodin, které vyhledávají
aktivní odpočinek. I v novém roce pokračuje v konání pravidelných činností, které si
oblíbily děti i rodiče. Podle svého zaměření si mohou vybrat kroužky tvořivé, studijní či pohybové. Velký zájem je o Všeználkovu miniškoličku, která připravuje caparty už od jednoho roku  na „bezbolestný“ vstup do předškolního zařízení. Nově byla
otevřena kromě čtvrtka také v úterý dopoledne. Rozvoj mluvních dovedností, koor10

dinace pohybů, posílení sebedůvěry i vztahu k autoritám je cílem Klubíčka, cvičení
maminek s dětmi. Poplatek lze uhradit prostřednictvím některých  zdravotních pojišťoven. Šikulka a Tanečky se zaměřují na tvůrčí schopnosti kluků i holčiček.  Do těchto aktivit je možné se přihlásit během roku. Angličtinu mohou navštěvovat maminky
i děti, pro něž je přizpůsoben učební program . Pravidelná pondělní povídání Po-Po
zahájil cyklus besed o partnerských vztazích, proběhla např. diskuze s grafoložkou,
jak na dětský vzdor radila psycholožka atd. V pondělí dopoledne funguje také Volná
herna  , která je k dispozici i ve středu od 15 – 18 hod.  a ve  čtvrtek od 16 do 18 hod.
RMC nezavřelo své dveře ani v době letních prázdnin, kdy se v centru scházely děti v příměstském táboře. Tuto možnost využili rodiče nejen z Chvalčova, ale přijížděli i ze vzdálenějších obcí. Začátek školního roku se nesl v duchu oslav 640 let
Bystřice pod Hostýnem, na organizaci se RMC podílelo v rámci programu Bystřický
babyboom aneb Děti dětem. Do průvodu městem vyslalo RMC desítky kočárků, koloběžek, srážedel.
K „terénním“ akcím patřila větrem a kroupami doprovázená   rodinná drakiáda.  
Mikulášská nadílka bez čerta se obešla bez slziček, rozbalování dobrůtek se zúčastnilo na čtyřicet drobečků. Jako na nějakém castingu to vypadalo v kulturním domě,
kde RMC sídlí, při vánočním fotografování . Nacvičování úsměvů, česání culíčků i přemlouvání k nástupu před objektiv doprovázelo vznik vydařených fotografií, které udělaly radost mnohým babičkám a dědečkům jako dáreček pod stromeček. Pro velký úspěch  proběhne 8. dubna jarní fotografování. 22. března čeká děti
Karnevalové řádění ve velkém sále kulturního domu. Na sobotu 21.března se chystá Hledání skřítka Jarníčka.
RMC můžete se svými dětmi   navštívit ve všední dny od 9 – 12 hod. a
od 15 – 18 hod.  
Eva Mikešková
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Co bychom měli vědět

Výsledek hospodaření s odpady v obci Chvalčov v roce 2008

Počet občanů: 1640       Počet rekreačních nemovitostí: 205
Úhrada za veškerý odpad v r. 2008: 802.148,- Kč, přepočteno na občana nebo
RN 434,77 Kč
Uhradily všechny rekreační objekty, dluh občanů k 1. 1. 2009 18.620,- Kč - 49 osob.
Občané uhradili 682.480,- Kč   Doplatek obce 119.668,- Kč včetně dluhu.
Poplatek občana nebo rekreační nemovitosti v r. 2008 činil 380,- Kč a je platný
i pro rok 2009.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výše úhrady jednotlivým firmám, které provádějí svoz odpadu:
A.S.A. skládka Bystřice p.Host. (popelnice – uložení a doprava). ..............548.899,--Kč
TS Bystřice p.Host.(zelené chatařské kontejnery a otevřené.........................54.627,--Kč
pro velkoobjemový odpad)

TS Valašské Meziříčí (plasty, papír i ze ZŠ, sklo bílé i barevné)..................154.033,--Kč
Biopas Kroměříž (tříděný nebezpečný odpad - pneumatiky,lednice,TV atd).... 44.589,--Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpad odvezený z obce:
Všechen odpad odvezený z obce za kal. rok 479,943 t, tj. na osobu............260 kg
Odpad uložený v popelnicích
  357,74 t, tj. na osobu............218 kg
Zelené kontejnery ( chatařské) a otevřené
    67,47 t, z toho 20,83 t + 2 x ročně  
sběr velkoobjemového odpadu, ale do zelených ukládají i neukáznění občané
naší obce
Papír ze zvonů i sběr ZŠ.................................... 21,252 t
Plast................................................................... 12,873 t
Sklo bílé..............................................................   5,4 t
Sklo barevné......................................................   8,26 t
Železo.................................................................   2,64 t
Nebezpečné odpady: lednice 49 ks,  televizory 45 ks,
ostatní nebezpečný odpad.................................   4,308 t
V r. 2008 se zvýšilo množství odvezeného odpadu na občana nebo RN o 18 kg,
přesto se náklady na občana snížily o 34,13 Kč díky třídění odpadů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za vytříděný odpad dostala obec od f. EKO-KOM zpět 105.191,- Kč, za tuto částku nakoupila nádoby na tříděný odpad ( zvony) v částce 118.700,- Kč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z celého přehledu je patrno, že nejdražší  je svoz popelnic. Je to dáno i tím, že cena
za svoz a uložení 1 tuny směsného odpadu, což jsou popelnice, je 1 892,30 Kč včetně DPH.
Obec plánuje v letošním roce výstavbu sběrného dvora, kde bude i sběr biologického
odpadu, protože podrobnou analýzou popelnic bylo zjištěno, že 1/3 veškerého odpadu je tvořena biologickým odpadem ( seno,tráva, větve apod.).
O celé problematice kolem sběrného dvora budete podrobně v průběhu roku 2009
informováni.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce

Ve Chvalčově 20.ledna 2009
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Petr Zábranský

Není ve Chvalčově mnoho lidí, hlavně mezi starší generací, kteří znají skromného
a drobného Petra Zábranského. Naprosto nenápadný, vždycky pozdraví a s úsměvem zase někam spěchá. Tak ho znají kamarádi i spolužáci.
Tento kluk z Dědiny se zúčastnil velmi náročného závodu Rallye Dakar, který se
jel letos v Jižní Americe za velmi těžkých podmínek. Jako mechanik týmu si zaslouží velké poděkování, protože posádka Zapletal - Ouředníček skončila na 7. místě.
Je v týmu nepostradatelný, i když se o něm v médiích nepíše, ale v televizi jsme ho
vidět mohli.
Stejně velkou radost z úspěchu má i ze závodu v Saudské Arábii, který následoval bezprostředně po Dakaru. Posádka ve stejném složení skončila v silné konkurenci na 3.místě.
Vynikající výsledek zaslouženě dopřál celému týmu účast na velkolepém ceremoniálu, kde byly nejen televizní štáby z celého světa, ale i sám saudsko arabský princ.
Doufejme, že po načerpání potřebných sil k dalšímu závodění zůstane něco málo
i pro chvalčovský zpravodaj a na jeho stránkách se s Petrem setkáme.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce

Vzpomínky na minulé století

Když jsem si nedávno četla, co o svém životě napsala v roce 1995 paní
Charvátová, byla jsem dojata. Představila jsem si úhledný domek na Říce s maličkým hradem v předzahrádce, s pečlivě uhrabaným chodníkem, řadou stromkových
růží, záhony kytek a okny s krásnými, ručně háčkovanými záclonami. Byl to domov
šťastných lidí. Paní Charvátová už nežije. Její psaní je však pro nás poselstvím
z nedávné minulosti. Sděluje nám, že ke štěstí není potřeba miliony, ale...

Vzpomínky na moje krásné mládí

„Ráda jsem do školy chodila, na Čecheře sedm kozí pásala, s rukama různé hry
hrávala. Kluci, když nade mnou nezvítězili, kozí královno na mně volali. Já jsem
z toho radost mívala, radostí jsem tančila a zpívala. Ó, jak to bylo krásné!
Tatínek do hor kácet stromy chodíval, od veverek mně kousek kůrky chleba nosíval. Prý ho jenom pro mě upekly, abych hodná byla a ve škole se dobře učila. Já jsem
tomu věřila, všechno jsem jim slíbila a já moc šťastná byla.
Maminka pod komínem na ohništi pro osm lidí jídlo vařila, přitom rusavské písně
zpívala. A že se to zvesela vařilo, všem nám to velice chutnalo. Žádný tak dobře
nevařil na světě, jak moje maminka. Ach, kde ty krásné mladé časy jsou? Zůstaly
jen vzpomínkou.
Večer pod pecí na lávce stařenka sedávala, krásné pohádky nám vykládala, mně
se to moc líbilo, že se mně ani spát nechtělo. Potom, když jsem na zemi přikrytá
kabáty usínala, že spím na královském zámku v prachových peřinách jsem si připadala. Bože, jaká to byla krása!
Večer jsme s děvčaty na grapě staré rusavské písně zpívaly. Lidi, co kolem nás
chodili, zpěvem se k nám přidali. Lidé se víc rádi měli, jeden druhého si vážili. Teďka
jenom závisť, faleš, klam. Kde se to v těch lidech nabralo? Jak to krásné bývalo, když
se více zpívalo.
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Potom, když jsem dorostla a se provdala, manželství jsem krásné měla. S manželem jsem dvě hodné děti vychovala. Dcera, když se provdala, hodného muže dostala.
Syn, když se oženil, svoji rodinu založil. Teď, když se rodina rozrůstá, prosím Boha
pro všechny o zdraví a boží požehnání. Pane Bože, drž nad všema ochrannou ruku!
Teď, když se mně motá hlava, bolí nohy, slábne zrak, chtěla bych, aby se ty krásné mladé chvíle vrátily zas. Vím, že je to sen bláhový. Je to smutné odejít, když by
se chtělo tolik žít. Ach, můj Pane Bože.“
Děkujeme paní Aleně Vlasákové za zapůjčení tohoto krásného vyznání.   
(red)

Různé

v Nezapomeňte zaplatit na našem OÚ částky za svoz komunálního odpadu a za
vaše pejsky.  
Svoz odpadů
380,- Kč za osobu a rok
Chataři a chalupáři 380,-- Kč za objekt a rok
Svoz odpadu bude v roce 2009 probíhat vždy v lichý týden ve čtvrtek.
Poplatek za psa
Jeden pes
100,Každý další pes
150,Platba důchodce za psa
Jeden pes
50,Každý další pes
100,v Na úterý 24. února 2009 zveme do KD na čaj o páté nejen důchodce, ale
i všechny ostatní, kteří si rádi popovídají, zazpívají a zatančí. Začátek je plánován
na 16 hodin, hudba začne hrát v půl šesté. Těšíme se, že přinesete něco do tomboly. Vstupné bude dobrovolné, ceny občerstvení budou tradičně nízké.
v Za příznivého počasí bychom se rádi sešli s našimi Josefy v den jejich svátku
u sochy sv. Josefa na Pasekách, a to ve čtvrtek 19. března 2009. V kladném
případě odejdeme od OÚ k obnovené soše v 16 hodin. Vše chceme naplánovat
tak, aby věřící stihli svatojosefskou mši v kapli v Dědině.
v V úterý 24. března 2009 se uskuteční tradiční otvírání studánek. Program začne
v 17 hodin před Sklenářovým Na Říce. Připravujeme program pro děti i pro
dospělé. Chybět nebude ani občerstvení.
v Čekáme, že letošní prodejní výstavy Chvalčovský šmigrust se zúčastní všichni šikovní „rukodělci“ z naší obce a překvapí nás svými výrobky k Velikonocům.
Nachystejte se na 3. - 5. dubna 2009. Na 4. ročník výstavy v KD vás i vaše
známé a přátele srdečně zveme. Vaše výrobky se budou   instalovat v sále KD
3. dubna 2009 od 10 hodin. „Jejich hlídání“ a prodej si musíte zajistit sami.
v Víte, že letošní Tříkrálová sbírka v naší obci dopadla nejlépe za poslední roky?
Vybralo se 21.837 Kč. Pro srovnání: v roce 2008 to bylo 15.947 Kč, v roce 2007
se vybralo 15 334 Kč a v roce 2005 to bylo 13.5l4 Kč a 205 Sk. Všem občanům
děkujeme za štědrost a dobrotu srdce.
v Připravujeme besedy o historii naší obce.
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v Letošní rok 2009 bude pro mnohé z nás těžší, než bylo posledních pár roků.
Dějiny nám říkají že může být ještě mnohem hůř. Teplo, jídlo a střecha nad hlavou se nám zdá příliš málo. Někteří si naříkají, i když se mají velmi dobře. Měli
bychom se dívat na svět jako na celek a uvědomit si, kolik nás je. Bude těžké
odnaučit se plýtvat a naučit se hospodařit. Pokud se vám přestane na chvíli dařit,
nevzdávejte se, neztrácejte odvahu a statečnost, pomáhejme si. Věřím, že bude
zas líp a že se mnohému naučíme, že budeme hledat jiné hodnoty, než jsou peníze.  Jsme trochu méně rozmazlení než naši západní sousedé, proto bude pro nás
snazší „utáhnout opasky“ a být méně nároční.
v V pondělí dne 9. března 2009 v době od 14.00 hodin do 18.00 hodin bude v KD
uspořádána humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Sbírat se bude veškeré
šatstvo, všechny druhy dek, přikrývek a polštářů. Můžete přinést i domácí potřeby,
ale jen funkční. Hlavně nádobí bílé i černé včetně skleniček. Boty jen nové, nenošené. Sbírat nebudeme jen dederonové věci.
Pokud máte nepotřebné knihy, přineste je.
Jako vždy mohou do sbírky přispět i občané z okolních měst a obcí.

Čistota především

Zdraví

Námět pro dnešní zdravotní kapitolku mě napadl při pohledu na bílý, zasněžený Chvalčov. Pak ale sníh rychle zmizel a zanechal po sobě docela nevábné obrázky šedivé přírody, posypu na cestách a větrem olámaných větví. K tomu stále ještě
výrazná absence světla a slunce. I tato obrácená situace může být výzvou k očistě.
Začněme tedy u svého těla. Bavíme se rádi s člověkem, který právě nevoní anebo
při pohledu na jeho porost hlavy fascinovaně tipujeme, z které kudrny na nás vykoukne hlavička nějakého drobnějšího živočicha? Samozřejmě přeháním, takoví jedinci
jsou spíše ojedinělým úkazem a navíc asi ani články o čistotě těla nebudou číst. Já
bych se spíše dotkla opačného pólu problému – někdy až přehnané snahy o dokonalou čistotu. Ta představuje vymýcení i té poslední buňky jakéhokoliv mikroorganismu na pokožce, sliznici apod. Díky tomu naši ochrannou slupku s nečistotou a
nežádoucími bakteriemi opouštějí i takové organické jednotky, se kterými žijeme
v harmonickém vztahu. Narušení této symbiózy nahrává k snadnějšímu osídlení
povrchu těla dalšími patogeny (choroboplodnými organismy), které mohou vyvolat
nejrůznější poruchy kožního krytu atd.
Kromě toho také příliš častým umýváním, především pomocí dnes tolik oblíbených sprchových gelů, dochází ke zvýšenému odmaštění kůže. Přitom naše pokožka
neobsahuje tukové žlázky na povrchu zbytečně, ale vytváří tím účinný ochranný film.
Denní používání sprchových gelů a máchání rukou v nejrůznějších saponátech (přes
všechny výrobcem zdůrazňované přísady aloe či jiných výživných komponent) rozhodně pokožce neprospívá především díky obsahu detergentů. Mnoho zdravých lidí
pociťuje po takové očistě svědění celého těla a snaží se vše zmírnit použitím tělového mléka. Což ale zkusit staré, dobré mýdlo. A nemusí být ani příliš navoněné, např.
mýdla dětská, nebo ta s přídavkem olivového oleje možná stojí za znovuvyzkoušení. Ani denní sprchování není nutností, pokud se příliš nepotíme, anebo se při práci
více neušpiníme. Pro alergiky nebo „majitele“ nejrůznějších kožních chorob je potře15

ba tento odstavec vložit do uvozovek, poněvadž jejich hygienická pravidla jsou specifická a vydala by možná na celý zpravodaj.
Také pokyny k šetrnějšímu používání vlasových šamponů říkají, že stačí šampon
při mytí aplikovat jedenkrát. Ze zkušeností ale víme, že tam, kde je nutné pro modelaci slušivého účesu používat více vlasových prostředků, jedna aplikace šamponu
k umytí vlasů nedostačuje.
Nyní bych vaši pozornost obrátila k hygieně tělních dutin. V nedávné době se stalo
hitem používání nejrůznějších čisticích sprejů a vod, především s obsahem mořské
vody. Jedná se o hygienu uší a nosu. Tyto přípravky jsou zcela jistě přínosem při konkrétních potížích, ale jejich zařazení do standardní denní péče pro lidi bez problémů
v této oblasti se zdá být nadbytečné.
Mořská voda, sterilně upravená, v uších maz produkovaný žlázkami rozpouští a
zabraňuje jeho hromadění v podobě zátek. Smí se dokonce používat i u malých dětí
(AUDICLEAN, AUDISPRAY, AURECON spr. s přísadou Aloe vera). Posledně zmíněný preparát má ještě dvě další varianty - v podobě kapek s obsahem přírodních
olejů, nebo dokonce tzv. ušních svíček. Jsou to bavlněné trubičky napuštěné voskem a parafínem. Po zapálení jednoho konce a vložení do ucha opačnou stranou
se komínovým efektem odsávají nečistoty. Je to jistě doplňková varianta pro některé
pacienty, ale našla si své pravidelné zájemce. Budete k ní také potřebovat pomocníka. Na oblíbené ušní tyčinky raději zapomeňte, kromě rizika poranění ucha zatlačují ušní maz spíše hlouběji.
Rovněž používání mořské vody do nosu není nezbytně nutné pro každého z nás,
ale může pomoci většímu souboru zájemců či pacientů. Jedná se o fyziologický roztok mořské vody, který čistí, zvlhčuje a chrání sliznici nosu, čímž znesnadňuje průnik mikrobů do horních cest dýchacích, a posiluje tak imunitu. Jako součást denní
hygieny stačí jeden vstřik do každé nosní dírky. Významnou roli může sehrát mořská
voda při rýmě infekční i alergické, protože napomáhá odstranění otoku sliznice (způsobuje dekongesci), zabraňuje ucpání a následným komplikacím. Pro tento případ
ale bude vhodnější zvolit mořskou vodu v hypertonické koncentraci. Není to jistě stoprocentně účinný prostředek pro každého pacienta, ale může významně omezit nadměrné používání kapek a sprejů s obsahem chemických dekongescentů, které mají
také dost nežádoucích účinků. K mořské vodě určené k aplikaci do nosních dírek
(STÉRIMAR, PHYSIOMER, MAR PLUS) lze přiřadit také nosní sprej VINCENTKA
s obsahem známé minerální vody.
Přestože hygiena malých dětí a kojenců obecně si zaslouží samostatný článek
(zde se názory odborníků v průběhu několika málo let dost radikálně měnily), dovolím si alespoň drobný dodatek. Malé dítě si svou imunitu v prvních letech života teprve buduje, je tedy náchylnější k infekcím. Proto je vhodné o čistotu nosíku opravdu
pečovat, v případě rýmy používat např. LIBENAR kapky nebo výše uvedené přípravky adekvátně k věku. Dalším komplikujícím faktorem je neschopnost smrkání, což
nám zase může usnadnit odsávačka hlenů.
Záležitosti intimní hygieny, stejně jako péči o ústa jsme probírali už dříve, takže
můžeme s pomalým přibližováním jara pomýšlet na očistu celkovou. Martinské husy
i vánoční bohaté stoly jsme strávili, teď ještě pár masopustních koblih, možná nějaká ta zabijačka. No a pak už můžeme pomalu vyhlížet první lístky kopřiv a pampelišek, abychom si dopřáli vhodnou pitnou kúru po zimě. Kdo se nemůže dočkat anebo
se bojí chřipky, může začít třeba dnes se sušenými bylinami.
Marie Vylíčilová
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Co se dělo na Tesáku

Ze sportu

TJ Chvalčov - lyžařský oddíl pořádal v sobotu 3.ledna na Tesáku na Cvičné louce
19. ročník Tříkrálového závodu pro děti do 15 let.
Bylo krásné, slunečné, ale mrazivé dopoledne a zasoutěžit si přijelo 38 dětí.
Rozděleny byly do tří kategorií podle věku. Letošním nejmladším účastníkem byl
Ondrášek Čáp, který neměl ani 2,5 roku. S maminčinou pomocí část závodu zvládl
na výbornou. Závody zahájili jako obvykle tři králové, kteří provázeli děti během celého závodu a nabízeli jim sladkosti. Závodníci si projeli na lyžích malé hřiště s různými záludnostmi, které je rozehřály před dvoukolovým slalomem, kde jeli mezi brankami na čas.
Vyhlášení nejlepších bylo velice očekávané, a tak jim čas zkrátila malá svačinka
od sponzora. Díky štědrosti letošních sponzorů byly odměněny všechny závodící děti
krásnými cenami a perníkovými medailemi.
Děkujeme   ještě jednou všem,kdo se na přípravě a průběhu závodu podíleli a
pomohli ho uskutečnit. Příští rok bude 20. ročník tohoto závodu a doufám, že štědrost sponzorů a ochota všech ho zase uspořádat bude veliká.
Za TJ Chvalčov-LO Jana Odvršová
Výsledky závodu:
Kategorie do 6 let

1. Fryšová Hana
2. Čápová Kristýna
3. Schönwälderová Nikol

1. Schönwälder Erik
2. Ordáň Petr
3. Opelík Tomáš

Kategorie 7-10 let

1. Klofáčová Kateřina
2. Procházková Marcela
3. Drdová Jana

1. Šando Ondřej
2. Potůček Šimon
3. Bellay Tomáš

Kategorie 11-15 let

1. Vašíková Petra
2. Kuželová Barbora

1. Uhlíř Daniel
2. Landgfeld Daniel
3. Krist Svatopluk

Naše slavná rodačka

Tou bezesporu je Kateřina Růžičková. Ve světě golfu má jméno a píše se o ní
samá chvála. Katka je momentálně za mořem. Studuje na škole Phoenix Xavier
Prep. a vede si dobře jak ve studiu, tak i při hře. Její kouč paní  Winsor o ní říká:“Je to
velmi příjemná dívka. Zároveň je to snad nejpracovitější hráčka, kterou jsem poznala. Stráví mnoho času na puttingu a mohu ji dát za příklad opravdu výtečného studenta-atleta.“ Katka se hned v prvním roce na arizonské škole stala nejlepší juniorkou Arizony a získala tam titul „Girls Golfer of the Year“. Dělá radost i českému golfu.
Získala domácí titul AMSA Golfistka roku 2008. Je oporou našich ženských týmů na
mistrovstvích Evropy i světa. Přejeme jí, aby sezóna 2009 byla ještě úspěšnější než
sezóna 2008.
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Co nabízí Ski areál Tesák
(z internetových stránek www.tjchvalcov.com)
Středisko Tesák má dva areály (Cvičná louka je vhodná pro začínající lyžaře a
lyžařské školy. Má dva vleky s plynulou regulací, umělé osvětlení pro večerní lyžování a osvětlenou přístupovou cestu. Sněžná délka s nově vybudovanou nádrží na
vodu pokrývají sjezdovku umělým sněhem. Kyčera je pro zdatnější lyžaře a je v provozu o víkendech a svátcích. Oba areály jsou upravovány sněžným vozidlem.
Provozní doba vleků v sezoně 2008 - 2009
od

do

přestávka od

přestávka do

Po

9.00

16.00

-

-

Út

9.00

16.00

-

-

St

9.00

21.00

16.00

17.00

Čt

9.00

16.00

-

-

Pá

9.00

21.00

16.00

17.00

So

9.00

21.00

16.00

17.00

Ne

9.00

16.00

-

-

Služby: horská služba, lyžařská škola, občerstvení - bufet, půjčovna lyží a snowboardů, WC.
Ceny jízdenek
Druh jízdenek

Celodenní, max. 7 hod.

Děti do 12 let
Důchodci od 62 let

Dospělí
Po-Pá

So-Ne, svátky
prázdniny

Po-Pá

so-Ne, svátky

240 Kč

280 Kč

200 Kč

240 Kč

Časová (4 hodinová)

280 Kč

200 Kč

150 Kč

180 Kč

Časová (2 hodinová)

150 Kč

150 Kč

100 Kč

100 Kč

Bodová (35 bodů)

120 Kč

Školy - celodenní (minimálně
15 studentů, 1 vedoucí zdarma

130 Kč

Aktuální informace o sněhových podmínkách a provozu vleků najdete na internetových stránkách www.tjchvalcov.com.
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Chvalčovští zahrádkáři

„…za noci pij při sněhu, aby z jeho bílého jasu něco do duše slétlo.“
A je tu opět nový rok, rok 2009, kdy začínáme bilancovat rok 2008, co se nám
podařilo a co ne, kde jsme udělali chybu my, nebo kde nás zaskočila příroda.
Připravujeme výroční členské schůze, kde se bude hodnotit minulý rok, řešit problémy a zároveň přemýšlet, co uděláme v roce 2009, v roce oslav 640. výročí naší obce.
Zima je právě v plném proudu, jistě se však už mnozí nemohou dočkat nové sezony. Teď máme možnost se na ni připravit tím, že si nakoupíme to správné osivo, přísady, přípravky, nařežeme rouby a podobně.
Loni jsme ukončili rok 28.12. VII. ročníkem degustace jablek. Na prvním místě
byla odrůda Rosana, následovaly Topaz, Rubín, Marnica, Gold Spur. Celkem bylo
hodnoceno 16 odrůd.
Degustace hrušek proběhla 12.11.2008 v SEMPŘE Litoměřice. Pořadí bylo následující: Delika, Dicolor,Erika, Blanka, Patria.
V degustaci jablek v Lysicích dne 3.12.2008 bylo pořadí: Sirius, Rubín, Orion,
Rozela, Gold Bohemia.
U slivkoštu byla první slivovice „HORÁKOVICE“ ing. Dušana Horáka, zároveň byl
předán pohár.
Dle měření teplot byl loňský rok nejteplejší za posledních 30 let v Holešově. Na
začátku prosince jsme měli obavy, zda přijdou mrazy, či nikoliv. Říká se, že když jsou
tři dny po sobě mrazy pod minus 15 stupňů Celsia, omezí se výskyt padlí, strupovitosti, dalších chorob a škůdců.
Minulý rok přál kadeřavosti broskvoní, moniliovému úžehu peckovin, padlí, strupovitosti, plísni šedé, mšicím, mandelinkám, a hlavně slimákům.
V lednu a únoru bychom měli věnovat pozornost nátěru kmenů a silných větví
vápenným mlékem, abychom zabránili praskání kůry či mrazovým deskám nebo
stačí aspoň zakrýt kmeny z jižní strany. Kontrolujeme uskladněné ovoce, zeleninu.
V polovině února provedeme první předjarní postřik všech stromů a keřů
KUPRIKOLEM 50 nebo CHAMPIONEM 50 WP (v koncentraci 0,6%) v době signalizace nebo když se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na broskvoních. Bývá
to obyčejně v době, kdy na lískových keřích práší jehnědy. Tento postřik má mnohočetný příznivý vliv: u broskvoní proti kadeřavosti a suché skvrnitosti listů peckovin, puchrovitosti švestek, klejotokovému usychání větví, částečně omezí vznik
monilióz a mrtvice u meruněk. U jádrovin omezí výskyt nektriové rakoviny kůry
stromů a strupovitosti. Postřik je třeba provádět, až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7stupňů C.
Upozorňujeme, že končí přípravky pro ochranu rostlin: Sumithion Super, Zolone
35 EC, Aliekol, Hattrick, Euparen Multi, Karathane LC, Mikal M, Rubigan 12 EC,
Novozir MN 80. Další přípravky mají změny v názvu, formulaci apod.
Začíná nám období koštů vína nejen u zahrádkářů, ale i u vinařů, ve vinařských
obcích a podobně. Všem účastníkům přejeme pití dobrého vína a také, aby ctili duši
vína.
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 16. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:
„Bylinky naší zahrádky“ v těchto kategoriích : kresba, malba apod. nebo polytechnická práce A- do 6let, B- do 7 až 10 let, C- do 11 až 14 let, Z- zvláštní školy. Do
soutěže je možno zaslat obrázek, výkres (max. A3), výrobky z přírodních i umělých
materiálů do 31. března 2009. Bližší inf. u zahrádkářů. Připomínáme 1. a 5. místo
2008 Terezy Klapilové ze ZŠ Kvasice.
Leden je měsíc buku. Buk je lesotvorným stromem, strukturuje půdu tím, že ji
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odvodňuje, provzdušňuje a zpevňuje. Vytváří křehký, ale jemný humus, jenž mírně
inklinuje ke kyselosti. Mezi zajímavosti patří i fakt, že bukvice klíčí pouze ve tmě, pod
listnatým pokryvem. Byla by škoda nepřipomenout ony známé thonetky, židle z ohýbaného bukového dřeva. Čaj z kůry působí proti horečce, odvar z listu se dříve
používal i k léčbě ječného zrna. V Anglii je považován za matku lesa. Říká se, že
do buku neuhodí blesk, jeho kořeny vedou povrchovou vrstvou půdy, a proto blesky
nepřitahuje. V Holešově je v zámeckém parku blízko budovy buk starý 200-250 let,má obvod 590 cm, výšku 22m. Ve Střílkách mají v zámeckém parku buk stáří cca
200 let. Má obvod 545 cm, výšku 23m.
Únor je měsíc vrby a topolu. Nejčastěji se s nimi můžeme setkat v mírných
oblastech. Vrbovité rostliny a také topoly mají společný nejenom rychlý růst a pouze
měkké, málo odolné dřevo. Oba dobře reagují na obřezávání a mohou být sklízeny každý rok. Z ohebného proutí vznikaly jesle, rakve, nábytek, ploty, koše atd.
Vrbová kůra zmírňuje bolest, snižuje horečku, působí potopudně a stahuje. Z účinné
látky salicin byl v r.1898 vyroben prostředek proti bolesti aspirin. Dnes se již vrbová
kůra nedoporučuje, dráždí sliznici žaludku. U topolu se mladé pupeny užívaly jako
droga léčivá pro své antirevmatické a antiseptické vlastnosti při zánětech močového měchýře. U Řeků měla Persefona posvátný háj z černých topolů a vrb. V Bystřici
p.H. je topol osika v zámeckém parku o obvodu 458 cm a výšce 30 m,což je výjimečná velikost.
Pár pranostik: Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. Na svatého
Hygina (10.1.) pravá zima začíná. Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
Nekončíme rok planě, ale s krásou v nitru, se zdravím v těle a s krásnými vzpomínkami i s touhami do příštích zahrádkářských roků se všemi členy, rod. příslušníky, příznivci a známými.
Výbor ZO ČSZ

Přehled akcí,
14. 2.
21. 2.
7. 3.
22. 3.
4.4. a 5.4.
30. 4.
30. 6.
4. 7.
5.7.

Kulturní rubrika

jejichž datum konání známe už dnes.
myslivecký ples
dětský karneval
Country bál
karneval Rodinného a mateřského centra
Chvalčovský šmigrust – tradiční prodejní výstava k Velikonocům v kulturním domě ve Chvalčově
Filipojakubská noc pro všechny věkové kategorie
předhodová zábava
slavnostní zahájení oslav 640 let od první písemné zmínky o naší
obci, vernisáž výstavky věnované  640. výročí naší obce  a výstava
prací našich výtvarníků
chvalčovské hody: dopolední mše v kapli, jarmark,  výstavy k 640.
výročí naší obce, odpolední program pro děti, večerní hodová zábava v režii SDH, na chalupě zahrádkářů výstava drobného zvířectva,
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zahrádkářských výpěstků a expozice včelařů, den otevřených dveří
ZŠ a MŠ.
6. 7.
sportovní den a soutěže pro děti v režii TJ Chvalčov a MS Mrlínek
20.11. - 22.11. předadventní výstava „Adventní inspirace“ v kulturním domě, vernisáž
bude v 17 hodin v pátek 20.11.
29.11.
perníkové odpoledne v kulturním domě od 14 hodin

Chvalčovské lomy

Z historie Chvalčova

O pracovních příležitostech ve Chvalčově v minulosti obce jsem se již v našem
zpravodaji zmínil. Byly to práce v lesním hospodářství jako těžba, přibližování a
odvoz dřeva, dále také obnova lesních porostů, pěstování stromků a jejich výsadba. Druhá příležitost najít zaměstnání  při zpracování vytěžené kulatiny byla práce
na pile. Třetí možností výdělku v naší obci bylo zaměstnání v lomech. Na lomy vzpomenu dnes.
Hlavním a nejproduktivnějším byl lom V Německém. Tak byl nazýván lom Na
Říce. Byl založen koncem devatenáctého století baronem Laudonem. Těžil se zde
výborný stavební kámen droba. Těžbu a odběr kamene pak prováděla okresní správa silnic s hlavním vedením v Uherském Hradišti. Později to byl národní podnik Státní
silnice. Těžba byla dosti obtížná, protože  sklon kamenných slojí či vrstvení kamene
bylo v nepříznivém úhlu ke směru těžby. Postup prací musel jít většinou do hloubky. Pracovalo se ve třech podlažích. V dolních vrstvách byl kámen ještě kvalitnější,
ale prosakovala tam pramenitá voda. Na povrch byl kámen vyvážen na vozech tažených lanem a navijákem. Voda musela být z hloubky stále čerpaná. Vedle normálních
čerpadel bylo zde také jednoduché zařízení, které odvádělo vodu. Princip byl stejný,
jako když se víno přetáčí hadicí ze sudu do níže položených nádob. Voda tedy svým
potrubím odtéká sama. Kámen se dobýval ze sklaních stěn odstřelováním trhavinami. Výborným střelmistrem a řídícím vrtů byl známý pan Franta Krajcar, který byl také
vedoucím lomu. Vylomené velké kusy kamene byly děleny rozbíjením kladivy ručně
na velikosti vhodné do čelistí drtiče. Zajímavé je, že v té době nebyly ještě v lomech
jeřáby. Kameny házel dělník ručně do drtiče, který byl poháněn velkým motorem,
původně benzínovým a později elektrickým. Ocelové čelisti pomocí velkých setrvačníků kameny za značného rachotu drtily. Za drtičem pokračovala kamenná drť do otáčejících se bubnových sít. Zde se kámen třídil podle velikosti a padal do zásobníků,
ze kterých se spodem sypal přímo do nákladních aut. První propadal prach, který se
používal do malty pro stavební účely. Další byly tři velikosti drti potřebné na stavební
úpravu silnic. Celý proces drcení a třídění kamene provázela velká prašnost, škodlivá pro dýchací orgány. Dělníci pracovali bez ochranných dýchacích pomůcek a byli
zaprášení jako mlynáři.
Odvoz kamene byl prováděn silnými nákladními auty. Asi do roku 1930 neměla ta
auta pneumatiky, ale jen ráfy z tvrdé gumy. Auta tahala také vleky. Na každém vleku
byla budka pro závozníka, který podle potřeby vlečku přibrzďoval. Toto opatření bylo
nutné, protože tehdy ještě nebyla hydraulika na ovládání všech brzd řidičem auta.
Zajímavé jistě bude připomenout si, jak se silnice budovaly a udržovaly. Asfalt
ještě používán nebyl. Základem nové silnice byl kámen štěťový, hrubší kusy se sklá21

Brigádnická práce v lomu V Německém
měla velmi malou mechanizaci: holé ruce,
lopatu a vidle. Na snímku student A. Kyncl
v roce 1959

Pan Ludvík Korábečný v lomu  
v Hradišťku v roce 1928

daly ručně. Zarovnané byly parním válcem. Na to přišla vrstva hrubé a nakonec vrstva drobné kamenné drti. Každá vrstva musela být řádně smáčená vodou. To prováděli cestáři kropicími vozy taženými koňmi. Parním válcem byla každá vrstva řádně
upěchovaná. Parní válec, to byl těžký parní stroj. Před vyjetím do práce strojník roztopil ohniště černým uhlím, a až dosáhl potřebného tlaku páry, tak vyjel. Při práci pod
kotel stále přikládal. Z komína se kouřilo jako z lokomotivy. Stroj měl vpředu široký
ocelový válec a vzadu po stranách větší široká ocelová kola. Parní válec se pohyboval pomalu, jen kolem tří kilometrů za hodinu. Oprava a obnova silnice byla prováděna dle potřeby za tři až pět roků. K parnímu válci patřilo ještě další zařízení, kterému říkali pluh. To bylo těžké železné monstrum, tahané parním válcem. Vespod byly
ocelové hroty a ty váhou pluhu dokázaly rozrušit starou kamennou vrstvu silnice až
na štěť. Pak byla silnice doplněna novou vrstvou kamene, která se parním válcem
dobře spojila s rozrušeným podkladem.
I když byla silnice velmi důkladně opravena kvalitním kamenem, těžkými vozy se
značně opotřebovávala. Zejména po zimě vznikaly na vozovce „rygoly“ a při dešti
kaluže. Silnici se říkalo prašná, i když za deště by spíš zasloužila název blátivá.
Potřebovala průběžnou údržbu, kterou prováděli cestáři, chvalčovskou mluvou řečeno pohrabáči. Každý měl přidělený úsek, o který pečoval. Práce cestáře byla těžká,
ale jistá i při nezaměstnanosti. Přes obec Chvalčov a Lhotku měl úsek pan Šimara
a od Říky přes hory pan Kotas. Jak taková cestářská práce vypadala? Cesty se
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v zimě nesypaly ani nesolily. Po zledovatělé vozovce tahaly koně klády do Bystřice
na nádraží. S přepravou se vždy čekalo až na zimu. Aut jezdilo velmi málo, a to jen
se řetězy. Po zimě bylo vždy na vozovce více rygolů. Aby se jim vozy vyhýbaly, cestář ke každému postavil dva nebo tři větší kameny nalíčené vápnem pro lepší viditelnost. Zajímavá byla mechanizace přenášení kamenů. Měl dlouhé dvouruční kleště,
aby se nemusel pro každý kámen shýbat. U cesty byly navezeny hromádky kamene, z těch cestář zasypával nerovnosti a na ně pro zpevnění hodil dvě tři lopaty hlíny
„z příkopy“.
Ještě k lomu. Asi v roce 1956 pro zproduktivnění těžby byl proveden komorový odstřel. Do štoly dlouhé asi dvacet metrů bylo naloženo několik centů dynamitu.
Výbuchem se zbořila silná vrstva skalní stěny. Byla to tehdy senzace. Hodně diváků
se soustředilo na Švajgrovce, aby vidělo tu detonaci. Po provedeném odstřelu, který
se povedl, zasypala uvolněná stěna kamene a hlušiny původní těžební prohlubeň.
Těžba byla dále málo produktivní. Práce v lomu, kde se těžilo asi sto kubíků kamene
denně, byla ukončena v roce 1964 a dvanáct dělníků přišlo o zaměstnání. Mimo místní chodili sem do práce také tři nebo čtyři Rusavjané. Byli z Hořanska, chodili pěšky
přes Skalné v létě i v zimě.
Dnes, po padesáti letech, je v lomu jen malé
jezírko, na skalních stěnách se uchytily různé dřeviny jako křoví a ty brání
v pohledu na celý rozsah
lomu. Škoda, letní pohled
je velmi romantický. Drtič,
třídicí bubny a zásobníky
kamene uvidíme už jen na
fotografiích. Zmizely.
Druhým velkým lomem
byl Hradištěk. Byl nad
Chvalčovem, na úpatí
Kelčského
Javorníka.
Pohled na drtič v lomu V Německém asi v roce 1920
Část lomu od Padělků
byla majetkem chvalčovských soukromníků, pánů
Štěpána, Kotase a Válka,
část byla obecní a část
podnikatele Korábečného.
Těžil se zde kvalitní stavební kámen modrá droba.
Kdy byl lom otevřen, se
nepodařilo zjistit. Již za
Rakousko – Uherska
sem přicházeli kameníci i
z Chorvatska. Mnozí z nich
se za první světové války
vrátili a někteří zde zůstali
a založili si rodinu. Kámen
se v Hradišťku nejen těžil,
Pohled na lom, drtič, zásobník a haldu asi v roce 1920
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ale i opracovával. Byli tu zaměstnaní kameníci i pomocní pracovníci. V roce 1924
koupil část hradišťského lomu kamenický mistr Ludvík Korábečný a k tomu si ještě
část pronajal od obce. Pamatuji si, že pan Korábečný byl nejen dobrý podnikatel a
odborník na kameny, ale byl to i dobrý člověk.
Zatímco o lomu V Německém jsem už mimo pana Ing. Kyncla nenašel pamětníka, který by mi poskytl informace, o lomu v Hradišťku si nejmladší dcera pana
Korábečného Věra Matušková některé zajímavosti pamatovala docela přesně. Pan
Korábečný pocházel ze Stříteže, kde se narodil v  roce 1878 a vyučil kameníkem.
Absolvoval také odbornou kamenickou školu v Hořicích. V našem kraji se úspěšně uvedl v roce 1910 stavbou monumentálních svatohostýnských schodů. Ty navrhl architekt Sochor z Prahy a stavitel Zeman z Bystřice pod Hostýnem. Schodiště
tvoří dvě stě padesát schodů, pět až třináct metrů širokých. Z toho dvě stě dvacet
jedna jich vyrobil pan Korábečný se svými kameníky z tvrdého pískovce v Černavě.
Dvacet devět schodů u kostela je vyrobeno ze žuly. Těžké schody dováželi formani
z Černavy přes Janče, Říku a po Císařské cestě na Sv. Hostýn. Pracná byla nejen
výroba schodů, ale i sama doprava na místo určení. Tam pak ještě na schody vytesávali jména dárců, kteří na ně finančně přispěli. Za devět měsíců bylo velké dílo zvládnuto. Kamenické výrobky a práce prováděl pan Korábečný nejen na Sv. Hostýně,
ale i na jiných církevních objektech a poutních místech, jako např. na Velehradě, Sv.
Kopečku, Rajhradě a podobně. Jeho další větší stavbou byla regulace řeky Moravy
v Kroměříži pod hlavním mostem.
V Hradišťku zaměstnával i přes třicet pracovníků. Kámen se zde lámal a také
opracovával dle výkresů a dodával na stavby. Vyráběly se schody, dlažby, podezdívky, hranečníky, podle objednávky. Dodával různé bloky, kvádry a kostky. Na hřbitovy zase pomníky a kamenné obruby. Také na stavbu přehrady na Bystřičkách dodával kameny z Hradišťka. Kamenné kvádry pro přehradu byly zde k sobě připasované a očíslované. Dopravu na nádraží obstarávali místní povozníci František a

Zaměstnanci  hostýnského lomu Niva v roce 1956

24

Josef Měsícovi, pan Gadacz, pan Štěpán a pan Kotas.Dále se kámen přepravoval
nákladním vlakem. Tehdy ještě nebyly k nakládání a překládání jeřáby. Dělníci prováděli všechno ručně  pomocí sochorů a heverů.    Stálí pracovníci, na které si paní
Matušková vzpomíná, byli pánové Vystavěl, Ulčar, Vagrčka, Sanitrák, Šurbek, Levár,
Moravec, Burbil a Molík. Kovářské práce v polní kovárně prováděl pan Charvát.
Po dobu nemoci pana Korábečného vedla provoz lomu po dva roky jeho nejstarší dcera. V roce 1936 zemřel ve věku padesáti osmi let. Po jeho smrti pronajali lom
Antonínu Šromovi z cihelny. Ten kameníkem nebyl, kámen většinou jen těžil a prodával. Odvážel jej svými dvěma potahy. Po restituci v roce 1990 prodali potomci pana
Korábečného jeho část lomu chvalčovské obci.
Ze svých vzpomínek dodala ještě paní Matušková některé zajímavosti. V lomu prý
před střílením nedávali výstražný signál troubením trumpetou, ale troubením na roh.
Zaměstnanci ráno obvykle donesli z koryta v Dědině putnu vody a tu nabírali hrnkem a zaháněli žízeň  podle potřeby  celý den. Když tam kdysi něco oslavovali, tak
šli s tou putnou do hospody na režnou a tu také popíjeli z hrnku. Já mám na pana
Korábečného svoji pěknou vzpomínku. Měl rád děti. Chodíval z Bystřice na Chvalčov
kolem potoka. Měl pěkný oblek, na hlavě slamáček s rovným dnem a v ruce čakan
bambusák. Byla to tehdy móda, patřila ke správné eleganci. My malí kluci a děvčata, když jsme pana Korábečného uviděli, tak jsme se sbíhali a velmi slušně zdravili. On sáhl do kapsy, vytáhl hrst bonbonů a všechny nás podělil. S tím jsme už počítali. Když neměl bonbony, tak nám dal korunu a my jsme si bonbony koupili sami.
Někdo říkal, že Na Kútku dával za zdravení děckám po koruně. To jsme jim záviděli.
Dověděli jsme se až později, že tomu nejmladšímu Ulčarovi byl u křtu kmotrem, tak
tam dával víc. Ulčarovi bydleli už tehdy Na Kútku.
Posledním provozovatelem lomu v Hradišťku bylo JZD Chvalčov. Pracovali tam
pan Václav Prachař, pan Václav Moravec a pan Josef Papež. Nyní se v Hradišťku
kámen netěží. Proti provozu lomu jsou také ochránci přírody, jsou tam vzácní živočichové a rostliny.
Dalším, ale nesrovnatelně menším, byl lom na východním svahu Hostýna, hned
vedle silnice. Lom byl založen po druhé světové válce stavebním oddělením firmy
Svit Gottwaldov a dali mu jméno Niva. Při tehdejších častých reorganizacích se
Stavební oddělení Svitu stalo Stavebním podnikem Gottwaldov. V lomu se těžil také
stavební kámen droba, jako v ostatních zdejších lomech. Pracovalo zde deset dělníků z okolních vesnic. Práce v lomu byla těžká, chlapská. Pro dobré výdělky byl
i o toto zaměstnání zájem. Práci v lomu ztěžovala  větší vrstva hliněné hlušiny, která
musela být odklízena na haldu přes silnici. Kolejničky přes vozovku byly pro silniční provoz závadou, hrozil kolaps s projíždějícími auty. Při střílení musela být silnice
z obu stran uzavřena.  Měli zde také menší drtič. Byl na pravém okraji těsně u silnice. U drtiče nebyl třídič ani zásobník, drtili vždy rovnou do nákladních aut. Práce
v lomu byla nebezpečná, vyžadovala hodně opatrnosti, a přesto k úrazům docházelo. Byl zde také smrtelný úraz. Při práci došlo k uvolnění a sesuvu velkého kamenného bloku a pod ním přišel o život Jan Žurman, chvalčovský občan. Byl tehdy listopad
1956. Pan Žurman měl dvaačtyřicet roků. Byl to člověk veselý, kamarádský a družný.
Zůstala po něm mladá vdova a dvě děti. V lomu se přestalo pracovat asi v roce 1960.
Pro úplnost připomínám ještě bývalý lom v Lámaniskách vedle Matúška. Lom byl
v provozu krátkou dobu před první světovou válkou. Pamětníka nebo informátora o
provozu lomu jsem už nenašel. Za mého dětství byl lom už mimo provoz. V opuštěném lomu si mezi skalní stěnou a haldou upravil v zemi bývání pan Pálka se svojí
družkou. Vyráběl březové metly a paní Rozárka je po vesnici prodávala nebo vymě25

ňovala za různé potraviny. Před více než půl stoletím Pálkovi dožili. Obrázek jejich
zemljanky jsme již v našem zpravodaji uvedli dříve. Dnes je roklina lomu a halda
zarostlá křovím. Lom by tam už nikdo nehledal.
Největší lom v blízkosti Chvalčova je v Lázních, v těsné blízkosti chvalčovského
katastru, ale patří do obce Slavkov. V lomu pracovali také chvalčovští dělníci a známý
střelmistr pan Filgas. Po lomu zůstala jen vysoká stěna a velká rokle.
Informace k tomuto článku jsem získával pouze z ústních podání. Proto jsem
používal často slůvka „asi“. Za vzácné informace, ochotu a fotografie děkuji: paní S.
Benešové, dceři pana Žurmana, a V. Matuškové, dceři pana Korábečného, pamětníkům Ing. A. Kynclovi, J. Štěpánovi a L. Skýpalovi. S jejich pomocí se mi podařilo
sestavit aspoň rámcovou informaci o chvalčovských lomech.
Ing. Josef Skýpala
Čtenářům se omlouvám. V článku o silnici na Tesák jsem uvedl, že činnost lomu
V Německém byla ukončena po komorovém odstřelu. Po získání přesnějších informací jsem se dozvěděl, že to bylo o deset let později.
Ing. Josef Skýpala

Z Hostýna

Dějiny hostýnského chrámu

(část druhá)
V 18. století postihly chrámovou stavbu dvě smutné události. Při první z nich 24.
září 1769 byl kostel  poškozen  požárem vzniklým od blesku. Poškozeny byly střecha a věž a rozpustily se i tři ze čtyř zvonů, zatímco čtvrtý se zřítil po schodech až
dolů bez poškození.  Dovnitř stavby se oheň přes silnou klenbu nedostal. Do dvou
let se sebralo tolik darů, že chrám mohl být obnoven ve své dřívější kráse. Druhá
smutná událost nedala na sebe dlouho čekat. V roce 1787 v době osvícenecké za
vlády císaře Josefa II. byl hostýnský chrám odsvěcen a uzavřen. Odsvěcení provedl
hrabě Tadeáš Trauttmannsdorf, děkan z Holešova, a Josef Liver, farář z Domaželic,
za velké účasti smutných poutníků a věřících.
Majitelem chrámu a příslušných budov byl tehdy hrabě Monte l´Abbate, zeť zakladatele kostela  F.A.Rottala. Jeho zástupci, ředitel bystřického panství Josef Antonín
Rybka a jeho nástupce Roček, nařídili rozboření chrámu, což se naštěstí neuskutečnilo. Z chrámové stavby byly strženy pouze věže, krov a střecha. Zbytek kostela, to
je zdi a klenba , byl ponechán svému osudu a dílo zkázy měl dokončit čas a nehostinné horské počasí.
Ale již od začátku 19. století se začaly ozývat hlasy volající po obnově chrámu na
Sv. Hostýně. Zasloužila se o to v roce 1809 obec  Dubany. Aktivita této malé obce
mezi Prostějovem a Olomoucí se stala příkladem pro další místa a hnutí za obnovení chrámu se šířilo a nabývalo na síle. Do čela hnutí se postavili tři muži. Řehoř  
Wolný , benediktin z Rajhradu, baron Vincenc  Ehrenburg, děkan z Holešova, a bystřický farář Bernard Reger, který shromažďoval dárky na obnovu chrámu od zbožného lidu. Svolení ke znovuzřízení  kostela dal baron Oliver  Laudon, majitel bystřického panství, a pak i císař Ferdinand  V. Dobrotivý, který tím vlastně přiměl moravskoslezské gubernium, že po čtyřech letech vyhovělo požadavku a 31. října 1840
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vydalo povolení k obnově chrámu. Císař věnoval na opravu stavby   300 zlatých,
baron Laudon v roce 1840 800 zlatých a na rok 1842 slíbil dalších dva tisíce zlatých. Peněžními dary přispěly i další významné osobnosti, mezi nimi  byla i císařovna, matka Karla Augusta.
Oprava hostýnského chrámu byla zahájena   10. května 1841 v den jubilejního
600. výročí od vpádu Tatarů na Moravu a jejich  porážky  pod Hostýnem a následně u Olomouce. O zahájení  a  zdárný průběh obnovovacích prací se velmi zasloužil další muž – prelát a opat  Viktor Martin Šlossar z Rajhradu. S velkým úsilím probíhaly práce zednické, tesařské, stolařské, pokryvačské, sklenářské, zlatnické, řezbářské a malířské. Byla postavena nová střecha, pokryta šindelem, opravily se věže a
zdi. Zvon pro chrámovou věž dodal a zároveň daroval František Pippal z Kroměříže.
Další pozornost byla věnována   vnitřku chrámové lodi. V interiéru stavby byl kladen důraz na opravu presbytáře (kněžiště, tj. prostoru kolem hlavního oltáře). V roce
1844 pořídil hlavní oltář na své útraty  Ř. Wolný, kazatelna byla pořízena v roce 1845
zásluhou Antonína Hamerského z Brna.
Zvláštní obdiv si při opravách chrámové ruiny získala klenba.  Více jak 50 let nad
ní chyběla střecha. Celý tento čas byla vystavena působení větru, mrazu, deště,
sněhu a slunce. Rostla na ní nejen tráva, ale i křoví a stromy. Zvláštní komise složená
z odborníků z Vídně, Brna a Hranic však přesto shledala, že klenba neztratila téměř
nic ze své původní  kvality až na několik cihel vypadlých nad kazatelnou.  Komise
proto rozhodla, že klenba zůstane.Byla po vnější straně upravena a zalita vápnem.
Na začátku roku 1845 byl mariánský chrám natolik upraven, že bylo vyhověno
požadavku faráře Regera, a mohly se konat mše již v první polovině tohoto roku.
Hlavní mše spojená   s provedením benedikce (tj. vyžehnání, vysvěcení) chrámu
se uskutečnila 2. července 1845, kdy si věřící připomínali svátek Navštívení Panny
Marie. Mši sloužil a svěcení chrámu provedl V. Šlossar, asistoval mu olomoucký
prelát a probošt baron Jan Peteani, rytíř ze Steinbergu. Slavnostní  kázání vykonal
i V. Ehrenburg. Počet poutníků toho dne byl odhadován na padesát tisíc. Byla to do
té doby jedna z největších návštěv Hostýna.
Úpravy hostýnského chrámu pokračovaly i v letech 1846 a 1847. Farář   Martin
Vyskočil ze Zdounek daroval svatohostýnskému chrámu druhý zvon, který zhotovil  
zvonař Wolfgang Straub z Olomouce. Dále byly postaveny varhany se 16 mutacemi a 54 klávesami. Byly dílem varhaníka Jana Neusera z Nového Jičína. Novojičínští
občané dovezli varhany na Hostýn zadarmo. V roce 1846 konečně zmizela poslední
připomínka zpustošení hostýnského chrámu: hliněná podlaha. Kostel byl vydlážděn
bílým kamenem z Vizovic  a modrým kamenem z Velké Bystřice.
Nemilosrdné podnebí na vrcholu Hostýna způsobilo, že se musela v dalších letech  
provádět průběžně údržba  chrámové stavby ve větším nebo menším rozsahu. Velká
pozornost se věnovala  opravám chrámu před významnými událostmi.  Mezi ně patřila konsekrace (posvěcení) chrámu 15. srpna 1891 nebo korunovační slavnosti v létě
roku 1912.
Šindelová střecha z roku 1845 zchátrala a kolem roku 1890 byla nahrazena  pocínovaným frýdlantským plechem za 12 tisíc zlatých.Později však pod krov zatékalo, a
tak v letech 1929 a 1930 byla provedena generální oprava střechy. Vítkovické železárny Ostrava odstranily původní střešní konstrukci  a dodaly konstrukci železnou,
která byla pokryta silným měděným plechem. V roce 1995 byla provedena poslední
oprava chrámové střechy, a to opět měděnou  krytinou. Práci, která stála přes 7 milionů korun, provedla firma SAS Uherské Hradiště.
Vlastimil Doležel
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Sportovní den na Matúšku.

Dančata v zimě, Javorník v zimě.
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Foto: Zdeněk Kratochvíl

Slovo na konec:
Malé děti šlapou mámě po klíně, velké po srdci.
                                                       České přísloví
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