ČÍSLO 5 ROČNÍK XLXII

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2020

1

Volby do krajských zastupitelstev

Chvalčovský plenér

Sběr ovoce u zahrádkářů
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Milí čtenáři,
nedávno jsem četla knihu od autorky Lucie Groverové–Suché s názvem Bosonohé
příběhy. Kniha pojednává o životě rodiny, která se rozhodla přestěhovat z velkoměsta
do lůna přírody v Krkonoších. Zvolila způsob života, který dnes nazýváme alternativním.
Děti běhají bosky, tráví spoustu času venku, starají se o zvířata, atd. Na tom by nebylo
zas až tak nic zásadního, co mě ale opravdu zaujalo, bylo domácí vzdělávání, které
autorka absolvovala se svými pěti dětmi. Způsob, kterým učí a vede své děti, se zdá
téměř idylický. Během jedné procházky ke studánce se dá naučit spousta věcí. Pro nejmenší děti povídání o vodě, její užitečnosti, s těmi staršími pak z chemického hlediska.
Děti čistí studánku samy a kreslí obrázky na kameny, takže trénují zároveň i zručnost
a výtvarné cítění. A v neposlední řadě se v dětech pěstuje povědomí o vzácnosti
vody, jelikož musí přiložit ruku k dílu a vodu nanosit. Komenského „škola hrou“ v praxi.
Přičemž hrou není myšlena nezřízená nekonečná zábava, nýbrž učení se skrze prožitek. Skrze emoce. Většina z nás sama na sobě měla možnost mnohokrát pozorovat, že
informace nabyté skrze mozek mají velmi prchlivou povahu. Vypařují se z hlavy hned
po zkoušce, v lepším případě časem. Prožitek v člověku přetrvává a s ním i informace,
které jsou na tento prožitek navázány. Domácí vzdělávání může být opravdu méně
stresové, bez zatěžujících informací. Ovšem nabízí se zde také spousta otázek. Nakolik
vzdělaný musí být sám rodič, aby byl schopen své znalosti zprostředkovat? Je tento
způsob výuky vhodný pro každé dítě? Chybí dětem kolektiv? Dá se zvládnout domácí vzdělávání při běžném pracovním procesu? Jak dítě zvládne přechod na školský
systém na vyšších stupních? Každý rodič, který se rozhodne pro domácí vzdělávání,
si musí vyřešit mnoho a mnoho otázek. Já osobně bych se dobrovolně do vzdělávání
svých dětí nepustila. Neměla bych na to ani odvahu, ani nervy. Učivo žáků už třeba
v páté třídě je náročné. Gramatika, jazyky, matematika. Přiznám se, že bych si sama
kolikrát nevěděla rady. A ještě to umět vysvětlit, to není legrace. Děti jsou informacemi
doslova přehlcovány. Mechanicky opakují to, čemu mnohdy ani nerozumí. K čemu?
A i ty jednoduché věci jsou předkládány příliš složitě. Proč? A paradoxně na úroveň
vzdělanosti to nemá zas až takový vliv. Připomeňme si úroveň gymnazistů z dob,
o kterých vypovídají filmy Martina Friče „Škola základ života“, či „Mravnost nade vše.“
Spousta rodičů si v letošní jarní „pauze“ přinejmenším „osahala“, co takové domácí
vzdělávání obnáší. A co jsem tak slyšela, převládaly spíše modlitby, ať už jdou děcka
do školy. A i ta děcka už se do školy těšila. Takže těžko říct. Klasické školství, jehož
osnovy jsou postaveny na sypání informací do hlavy, není ideální. Nikde ani stopy po
učení, jak zacházet se sebou samým, se svými emocemi, se stresem, jak si poradit ve
vztazích. Přitom je to stěžejní um pro každého z nás. Ve školách sice většinou působí
školní psycholog, ale při množství žáků, kteří čelí problémům, není mnoho prostoru
na skutečnou práci. Nehledě na to, že psychologům „sežere“ obrovské množství času
byrokracie. Posudky, zprávy, lejstra, papíry. Proč by už na základní škole nemohl existovat předmět, ve kterém by se děti vedly k poznávání svých vlastních vnitřních pochodů?
Předmět, který by byl onou cestou do hlubin študákovy duše. Škoda, že se s něčím
takovým ani nepočítá.
Je pravda, že malé dítě je přirozeně vnímavé, otevřené poznávání. Do první třídy
vstupuje natěšené, zvídavé. Jak je možné, že během několika let se tato přirozená
touha vytrácí? Namísto radostného poznávání nastupuje dril a šprtání. V dnešní době
existují školy, které volí jiný typ výuky. Jednou z nejznámějších je škola Waldorfská
nebo Montessori. Jsou tyto typy škol východiskem, nebo zůstanou okrajovými experimenty? Jsou tyto typy škol onou zlatou střední cestou?
Máme tady podzim a mnoho dětí opět zůstává doma. Přeji rodičům pevné nervy
a dětem onu radostnou touhu po poznání, která se neztrácí.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 30. 7. 2020
RO projednala a rozhodla:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Schvaluje bezplatné zapůjčení 10 ks obecních dřevěných stánků Matici svatohostýnské, z.s. na den 28.8.2020.
Rozhodla udělit souhlasné stanovisko ke stavbě průmyslové haly v areálu firmy
Washina Engineering s.r.o.
Schvaluje cenovou nabídku od firmy NVB Line s.r.o na vysprávku komunikací
technologií Silkot – velká pokládka v ulici Kroužky, Chrástka, Pod Matůškem
a Pod Hostýnem za cenu 49 300 Kč (cena bez DPH), schvaluje CN na zalití spár
o celkové délce 594 m ve stejné lokalitě za cenu 65 Kč/1 bm (cena bez DPH) od
stejné firmy a schvaluje CN od firmy NVB Line s.r.o. na vysprávku komunikací
technologií Turbo v části ulice Na Chaloupkách za cenu 34 200 Kč (cena bez
DPH).
Schvaluje provést opravy místní komunikace v ulici Poutní a na účelových komunikacích v ulici Na Pasekách a v Dubinách. RO pověřuje starostu obce oslovit
stavební firmy k předložení cenových nabídek.
Schvaluje na základě doporučení výběrové komise za dodavatele stavby
s názvem “Chvalčov – Rekonstrukce školní budovy ZŠ hospodářská část – objekt
SO 03 dešťové vody“ vítěze výběrového řízení firmu SISKO spol. s r.o., za cenu
338 922,08 Kč (cena bez DPH) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo na realizaci této stavby a následnému zveřejnění na profilu zadavatele. RO
schvaluje ing. Vítězslava Študenta jako technický dozor investora a koordinátora
bezpečnosti práce na této zakázce.
Schvaluje pořízení 500 ks roušek/ústenek od firmy Brand product s.r.o., za cenu
7,90 Kč/ks baleno po 50 ks v krabičce.
Schvaluje zveřejnit na úřední desce záměr na pronájem části obecního pozemku
parc.č. 344/3 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 40 m² za účelem přístupu k rodinnému domu a k parkování osobních vozidel za cenu 1,50 Kč/1m²/rok.
Schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 359/7
o výměře cca. 160 m² v k.ú. Chvalčova Lhota za účelem užívání jako zahrádka.
Cena za pronájem je 1,50 Kč/1m²/1 rok.
Schvaluje nový domovní řád pro bytové domy na ulici Školní č.p. 772 a 798 s platností od 1. 9. 2020. Nový Domovní řád ruší platnost stávajícího Domovního řádu,
který byl vydán dne 7. 1. 2003.
Schvaluje žádost spolku Kulturák, z.s. na prominutí nájmu KD – sálu a baru
v souvislosti s pořádáním divadelních představení pro děti ve dnech 15. 11. 2020,
24. 1. 2021, 14. 3. 2021 a 16. 5. 2021, dále schvaluje uspořádání hudebního
festiválku Pod Kozincem dne 12. 9. 2020 a prominutí poplatku obci za postavení
velkého stanu v souvislosti s touto akcí.
Schvaluje cenovou nabídku projektanta Ondřeje Přibila, za vypracování technické
dokumentace a zajištění povolení stavby vodovodní přípojky k domu č.p. 474
v ulici Pod Hostýnem za cenu 6 tis. Kč (cena bez DPH).
4

•

•

•

•
•

Schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku parc. č.
359/21 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 300 m², trvale travní porost, za částku
1,50 Kč/ 1 m²/ 1 rok. Na zmíněné části obecního pozemku nevedou žádné inženýrské sítě.
Schvaluje zveřejnění záměru na směnu a prodej části obecního pozemku parc.č.
367/2 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 18 m², druh pozemku zahrada za pozemek parc.č. 367/7 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 8 m².
Schvaluje zveřejnění záměru na prodej částí obecních pozemků parc.č. 452,
trvalý travní porost o výměře cca 2 m² a části obecního pozemku parc.č. 635/1,
ostatní plocha o výměře cca 6 m², oba pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota za
cenu 200 Kč/ 1 m² z důvodu řešení stavby chodníku v ulici Javornická.
Schvaluje úhradu cestovného ve výši 12 tis. Kč v souvislosti s naplánovaným
poznávacím zájezdem pro seniory obce Chvalčov do Znojma a okolí.
Schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební akci „Oprava povrchu místní
komunikace Na Kůtku“ dle zpracované projektové dokumentace. RO schvaluje
ing. Koplíka Josefa, za dodavatele výběrového řízení. RO schvaluje výběrovou
komisi na tuto akci ve složení ing. Koplík Josef – předseda výběrové komise,
Kurfürst Jan, ing. Spiegl Jiří, náhradník – Blažek Jan.
RO bere na vědomí:

•

•
•

•
•

•

•

•

Rozhodnutí silničního správního úřadu obce Chvalčov o povolení připojení soukromé účelové komunikace na parc.č. 174/4 na místní komunikaci č. 28c v ulici
Poutní na poz. parc.č. 174/11 v k.ú. Chvalčova Lhota.
Stížnost občana Chvalčova na opakované rušení nočního klidu při pořádání soukromých oslav na Chalupě zahrádkářů v ulici Na Kamenci 432.
Informaci starosty obce o předaných projektech na přechody pro chodce v ulici
Školní u zastávky a v ulici Na Kamenci a dále o předaném projektu chodníku
v ulici U Vesničky a Javornická od firmy 360 Degrees construct s.r.o.
Oznámení FO Tělovýchovné jednoty Chvalčov o konání taneční zábavy dne
7. 8. 2020 od 20:00 hod do 3:00 hod. na fotbalovém hřišti na Chvalčově.
Odpověď ÚZSVM k žádosti o převod pozemků v k.ú. Chvalčova Lhota, týkající se
bezúplatného převodu pozemků parc.č. 42/1, 43 a stavební parcely č.53 (jejich
částí po oddělení GP), dále bezúplatného převodu pozemků parc.č. 42/2, 400/17
a 400/42 a konečně úplatného převodu parc.č. 400/16, že žádost je v evidenci
a že byly doloženy všechny potřebné podklady.
Souhlas MÚ BpH odboru územního plánování a stavebního řádu s ohlášenými
udržovacími pracemi na Svatém Hostýně – restaurování keramické mozaiky Jana
Köhlera na I. až XII. zastavení Jurkovičovy křížové cesty.
Cenovou nabídku na digitalizaci varovného a výstražného systému od firmy
Envipartner s.r.o. Na zkvalitnění varovných hlásných a výstražných systémů lze
žádat dotaci přes OPŽP od 15.10.2020 do 17.12.2020.
Cenovou nabídku od firmy JD Rozhlasy s.r.o. na možnost pořízení solárních svítidel umístěných na sloupech vč. kompletních stavebních prací.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 9.2020
RO projednala a rozhodla:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Schvaluje závěr z druhého jednání výběrové komise ke stavbě s názvem
„Chvalčov – Rekonstrukce školní budovy ZŠ hospodářská část – objekt SO 03
dešťové vody“, které se uskutečnilo 2. 9. 2020 v 15:00 hod. RO ruší své usnesení ze dne 30. 7. 2020 č. 36/2020/10 v části určení zhotovitele stavby s názvem
„Chvalčov – Rekonstrukce školní budovy ZŠ hospodářská část – objekt SO 03
dešťové vody“ a na doporučení výběrové komise určuje za zhotovitele této stavby
druhého v pořadí ve výběrovém řízení firmu PROVING s.r.o., za cenu 425 000 Kč
(cena bez DPH). Původní vítěz výběrového řízení poslal vyjádření, že z kapacitních důvodů tuto stavbu realizovat nebude.
Pověřuje starostu obce oslovit 2 stavební firmy k předložení cenových nabídek na
opravu cesty v ulici Poutní.
Schvaluje cenovou nabídku od MG Construction s.r.o. na opravu účelové komunikace v Dubinách za cenu 239 335,81 (cena bez DPH). Jedná se o úsek – příjezd
k chatové oblasti – ve svažité části.
Schvaluje předložený návrh ředitelky ZŠ a MŠ Chvalčov na přerušení provozu MŠ
Chvalčov a přerušení provozu školní družiny ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s podzimními, vánočními, velikonočními a hlavními prázdninami.
Schvaluje zveřejnění záměru na ÚD na dlouhodobý pronájem obecního pozemku
parc.č. 359/1 v k.ú. Chvalčoba Lhota o výměře cca. 10 m², trvale travní porost, za
účelem jako přístup k rekreační chatě. Cena pronájmu je stanovena na 100 Kč/1
rok.
Schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ Chvalčov na povolení výjimky z počtu žáků
ZŠ. Škola má dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. předepsaných 60 žáků, pro školní rok
2020/2021 je předpokládaný počet 58 žáků.
Schvaluje na základě žádosti organizátorů charitativní akce Bazárek, která se
uskuteční 18.-19. 9. 2020 v KD, úplné prominutí nájemného. Cílem akce je také
výběr potřebného ošacení pro pěstounskou péči, matky v nouzi a pro potřebné.
Schvaluje úpravu projektové dokumentace stavební akce s názvem “Oprava
povrchu místní komunikace Na Kůtku“.
Schvaluje jmenování školské rady při Základní a Mateřské škole ve Chvalčově
v tomto složení: paní Alena Martínková za pedagogické pracovníky z řad zaměstnanců školy, paní Renáta Laššútová za zákonné zástupce žáků a paní Andrea
Zábranská za zřizovatele.
RO bere na vědomí:

•
•
•

Informaci od firmy SISKO spol. s r.o., že z důvodu svých kapacitních možností
nebude realizovat stavbu s názvem „Chvalčov – Rekonstrukce školní budovy ZŠ
hospodářská část – objekt SO 03 dešťové vody“ a odstupuje z výběrového řízení.
Informaci starosty obce o registraci žádosti o dotaci na projekt s názvem
„Chvalčov – Rekonstrukce budovy ZŠ hospodářská část“ v dotačním programu
Podpora rozvoje regionů 2019 + z Ministerstva pro místní odbor.
Podnět občana Chvalčova na zhoršující se stav komunikace v ulici Pod Lomem
v souvislosti s budováním druhé části bydlení pro seniory v této lokalitě.
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•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Cenovou nabídku od firmy NVB Line s.r.o. na opravu cesty v ulici Na Chaloupkách
metodou položení mikrokoberce za cenu 977 500 Kč (cena bez DPH), jednalo by
se o tyto postupné kroky – vyrovnání nerovnosti a výtluků turbo zástřikem, následné vyčištění komunikace a pokládka mikrokoberce 1. a 2. vrstva (směs kamínku
frakce 0/5 s emulzí, vodou, stabilizátorem štěpení a cementem – nanášení speciální vynášecí lištou – dojde k navýšení niveletu o 1-2 cm).
Obdrženou petici k projektu soukromého investora na zbudování polyfunkčního
domu s 11 bytovými jednotkami na adrese Na Kamenci 402, Chvalčov. RO pověřuje starostu obce k sepsání odpovědi na tuto petici.
Rozhodnutí České pošty s.p. o připojení provozovny Pošty Partner Chvalčov na
jejich vnitropodnikový intranet z důvodu zajištění garance zálohování dat v případě výpadku konektivity, jednotného technologického nastavení sítě a rychlosti
připojení.
Informaci Ministerstva vnitra o podmínkách konání zastupitelstev obcí od 1.9.2020
v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8.2020.
Informaci ZK o změně organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje sloučení agend odborů „Odbor územního plánování a stavebního řádu“ a „Odbor
životního prostředí a zemědělství“ do nově vzniklého odboru s názvem „Odbor
stavebního řádu a životního prostředí“.
Informaci o změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory
investic (SFPI), změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, která bude
zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu.
Územní souhlas se stavbou nadzemní závěsné přípojky NN z obecního pozemku
parc.č. 400/2 v k.ú. Chvalčova Lhota na soukromý pozemek parc.č. 424/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota.
Oznámení ZŠ a MŠ Chvalčov o ukončení projektu Šablony II k 21.12.2020
a podání žádosti na poskytnutí dotace v rámci projektu Šablony III. Dotace bude
využita na pokračování aktivit - školní asistent v MŠ a ZŠ Chvalčov.
Informaci místostarosty obce o průběhu řešení požadavku na posunutí označení
začátku a konce obce Chvalčov v ulici U Revíru - Dopravní inspektorát policie ZK
a Ředitelství silnic ZK poslali zamítavé stanovisko. Z jednání vyplývá, že je možné
řešit omezení rychlosti v této oblasti s upozorněním na výskyt chodců ve vozovce.
Firma SEKNE spol. s r.o. bude žádat o tuto variantu dopravního značení a zároveň bude požádána o podobnou úpravu dopravního značení na snížení rychlosti
i v oblasti Na Valaškách.
Obdrženou dotaci ve výši 93 tis. Kč z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020 –
z programu Dotace pro JSDHO ZK na nákup 2 ks kombinovaných proudnic, 1000
ks protipovodňových pytlů, 1 ks plničky protipovodňových pytlů na písek, 1 ks
mobilního komunikačního zařízení, 2 ks zásahového oděvu a 10 párů ochranných
rukavic pro hasiče.
Informaci Zlínského kraje na připravované spuštění Integrovaného dopravního
systému Zlínského kraje od 1. 1. 2021. Součástí ID ZK jsou změny v dopravním
řešení veřejné dopravy tarifní změny.
Obdrženou pozvánku na Muklovskou pouť na Svatý Hostýn, která se bude konat
5. 9. 2020.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov zedne 14. 9. 2020
RO projednala a rozhodla:
Neschválila nabídku firmy AQUADROP, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce vodovou a napojení nového zdroje pitné vody na
vodovod obce Chvalčov“ pro vysokou cenu a nekomplexnost nabídky. Ukládá
starostovi vybrat jiného dodavatele.
Schvaluje na základě průzkumu trhu cenovou nabídku firmy MG Construction
s.r.o. na popovodňovou opravu komunikace v ulici Poutní za nabídkovou cenu
911 552,10 Kč bez DPH, kde subdodávku asfaltování provede firma PORR a.s.
a ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo s MG Construction.
Schvaluje opravu povrchu komunikace v ulici Dědina v úseku vodojem Koryto –
lom Hradištěk metodou Turbo dle nabídky firmy NVB Line. Jedná se o komunikaci
poškozenou přívalovými vodami.
Schvaluje opravu oplocení vodojemu Koryto. Neakceptuje nabídku firmy SKD
stavení s.r.o. Lipník n. B. a ukládá starostovi vybrat jiného dodavatele.
Schvaluje žádost o uložení přípojky NN do obecního pozemku parc.č. 645/20
v k.ú. Chvalčova Lhota, ul. Příční pro vlastníka RD č.p. 443 na pozemku parc. č.
st. 8/1 v k.ú. Chvalčova Lhota a ukládá starostovi uzavřít s žadatelem smlouvu
o právu provést stavbu.
Schvaluje úpravu provozního řádu Kulturního domu a textu nájemní smlouvy,
která řeší zpřesnění režimu předávání a přebírání pronajímaných prostor pro
rodinné a společenské události.
Schvaluje opravu koryta toku „přední potok“ v úseku na pozemcích parc.č. 89/44
a 89/21. Jedná se o opravu vyzdívky poškozené přívalovými vodami. Ukládá starostovi vybrat dodavatele.
Schvaluje na základě průzkumu trhu cenovou nabídku firmy Envistavby s.r.o.
Bystřice pod Hostýnem na zakázku „Rekonstrukce vozovky místní komunikace
ul. Na Kůtku, Chvalčov“ za nabídkovou cenu 945 560,07 Kč bez DPH a ukládá
starostovi uzavřít smlouvu o dílo s Envi stavby s.r.o.
Schvaluje úhradu doložených nákladů spojených s tvorbou provozního řádu
obecního vodovodu včetně zakoupení Fotometru MD 100 CL pH provozovateli
vodovodu firmě SKD stavební Lipník nad Bečvou ve výši 73 618,00 Kč bez DPH.
Schvaluje zařazení správního území obce Chvalčov do území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podhostýnska, z.s.,
na období 2021 – 2027.
RO bere na vědomí:
Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce od KÚZK s výsledkem bez
výhrad.
Informace pro obce od MV ČR ke konání zastupitelstev obcí od 1. září 2020.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 17. září 2020
Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 18. 6. 2020 do 17. 9. 2020.
a schvaluje směnu obecního pozemku parc.č. 1121/4 v k.ú Chvalčov, druh pozemku ostatní plocha o výměře 21 m² za pozemek parc.č. 913/9 v k.ú Chvalčov, druh
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•

•

•

•

•

•

•

pozemku trvale travní porost o výměře 15 m² s manželi Nedbalovými. Rozdíl v m²
nebude finančně kompenzován, náklady na vytvoření GP, na vytvoření smlouvy
a náklady na zápis do KN hradí obec Chvalčov v plné výši.
a schvaluje směnu a odprodej části obecního pozemku parc.č. 367/2 v k.ú.
Chvalčova Lhota, druh pozemku zahrada o výměře 18 m² za pozemek parc.
č. 367/7 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m².
Rozdílovou část prodávaného obecního pozemku parc.č. 367/2 v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře 10 m² odkoupí žadatel – p. Nguyen Trung Kien, za cenu 200 Kč
/ 1 m². Náklady spojené s právní službou a zápisem do KN hradí žadatel a obec
rovným dílem. Obec nehradí vytvoření GP.
a schvaluje odkup pozemků parc.č. 620/139, druh pozemku ostatní plocha
o výměře 72 m², parc.č. 620/150, druh pozemku ostatní plocha o výměře 2 m²,
parc.č. 350/13, druh pozemku zahrada o výměře 1 m² a parc.č. 620/152, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 4 m² od p. Filipa do majetku obce za cenu 200
Kč/ 1 m² pro všechny zmíněné pozemky. Náklady na vytvoření smlouvy a zápis
do KN hradí obec Chvalčov.
a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 635/1, v k.ú. Chvalčova
Lhota, druh pozemku ostatní komunikace o výměře cca 6 m² a odprodej části
obecního pozemku parc.č. 452 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku trvale
travní porost o výměře cca 2 m² za cenu 200 Kč / 1 m² panu Hruškovi a schvaluje
odkup části pozemku parc.č. 456/4 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku orná
půda o výměře cca. 49 m² do majetku obce za cenu 200 Kč/1m² a schvaluje
odkup části pozemku parc.č. 457/1 v k.ú Chvalčova Lhota, druh pozemku ostatní
plocha o výměře cca. 19 m² do majetku obce za cenu 200 Kč/1 m². Náklady spojené s vypracováním GP, smlouvou a zápisem do KN hradí obec Chvalčov v plné
výši.
a schvaluje odkup pozemku parc.č. 648/28 v k.ú Chvalčova Lhota, druh pozemku
ostatní plocha, o výměře 60 m² od manželů Symerských do majetku obce za cenu
200 Kč/1m². Náklady na vytvoření GP, na vytvoření smlouvy a náklady na zápis
do KN hradí obec Chvalčov v plné výši.
a schvaluje odkup pozemku parc.č. 456/22 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 45 m² do majetku obce za cenu 200 Kč/1 m² a odkup
pozemku parc.č. 462/4 v k.ú Chvalčova Lhota, druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 11 m² od manželů Červinkových do majetku obce za cenu 200 Kč / 1 m².
Náklady na vytvoření GP, na vytvoření smlouvy a náklady na zápis do KN hradí
obec Chvalčov v plné výši.
a schvaluje odkup části pozemku parc.č. 456/5 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh
pozemku ostatní plocha o výměře cca 9 m² do majetku obce za cenu 200 Kč/1m²
od manželů Štajnrtových. Náklady na vytvoření GP, na vytvoření smlouvy a náklady na zápis do KN hradí obec Chvalčov v plné výši.
a schvaluje odkup části pozemku parc.č. 466/1 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh
pozemku orná půda o výměře cca 27 m² do majetku obce za cenu 200 Kč/1m² od
paní Pecháčkové. Náklady na vytvoření GP, na vytvoření smlouvy a náklady na
zápis do KN hradí obec Chvalčov v plné výši.
a schvaluje zrušení usnesení č. 10.18 ze zasedání zastupitelstva obce dne
18.6.2020 v části, kde ZO schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č.400/42 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku ostatní plocha o výměře 591
m² a schvaluje žádost o úplatný převod pozemku parc.č. 400/42 v k.ú. Chvalčova
Lhota, druh pozemku ostatní plocha o výměře 591 m².
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•
•

a schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 687 v k.ú. Chvalčova
Lhota, druh pozemku ostatní plocha o výměře 230 m² od České republiky
a schvaluje rozpočtové opatření č.4/2020 v projednaném znění.

•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 10/2020 ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 18.06.2020.
zprávu o průběhu obecních investičních a údržbových akcí v roce 2020.
zprávu o přípravě kulturních akcí plánovaných do konce roku 2020.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uzávěrka zpravodaje byla z potřeby čerstvých informací posunuta až po volbách
do krajských zastupitelstev, proto není potřeba stran voleb žádného nabádání.
Situace kolem boje s covidem 19 se mění tak rychle, že každá informace zítra
neplatí, odkazuji tedy na veřejné sdělovací prostředky. (Ani obec nemá jiné informace.) Připomínám jen pokyny, jak zacházet s odpady v domácnostech s nákazou
či karanténou, zveřejněné na obecních stránkách a vývěskách v dobré víře, že jsou
odpovědně dodržovány.
Na jiném místě zpravodaje je obsáhlý článek k dotazníkovému šetření. Informace
jsou užitečné, škoda jen,  že respondentů nebylo mnoho. Podle zájmu lze podobné
šetření v jednodušší podobě opakovat a zlepšit tak způsob vzájemné komunikace
mezi občany a zastupiteli.
  Stav obecních financí je uspokojivý i díky jednorázovému nenávratnému příspěvku na rok 2020 v souvislosti s výskytem coronaviru od Ministerstva financí České
republiky ve výši 2 017 500,00 Kč a příspěvku na účel zmírnění dopadu kůrovcové
kalamity od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1 019 483,00 Kč.
   Díky tomu obec mohla provést kromě plánované opravy střech na bytových
domech v areálu školy za 4 300 000 Kč a opravy vozovky v ulici Na Kůtku i větší
opravu komunikace v ulici Poutní, kterou velmi poškodily přívalové deště v červenci
letošního roku. Obě opravy cest stály cca 2.100 000 Kč vč. DPH. Dále byla vybudována odpadová hnízda na prostranství naproti lávce na Říce a v ul. Pod Dubinou.  
Provedeny byly i další opravy poškozených cest v Dubinách, v ul. Nová, Kroužky,
Chrástka, Pod Matůškem a Pod Javorníkem a řada dalších oprav na obecním
majetku. (Práce na cestách v ul. Na Kůtku a Poutní proběhnou z kapacitních důvodů
zhotovitelských firem až v měsíci listopadu.)  
    Navíc se naskytla možnost obdržení dotace na loňskou opravu hospodářské
budovy ZŠ a MŠ od Ministerstva pro místní rozvoj, kde bude nutné do listopadu
dodělat objekt na jímání dešťových vod za cca 530 tis. Kč. Pokud by práce v listopadu přerušilo nepříznivé počasí, přesunou se termíny i finance do příštího roku.
   Z úspory rozpočtovaných prostředků na zrušené kulturní a společenské akce
bude možno pořídit vybavení právě na kulturu. Záležet bude na kondici obecního
rozpočtu v posledním čtvrtletí, kdy příjmovou stránku může nepříjemně ovlivnit koronavirové zpomalení ekonomiky.
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  Některé uvedené drobné stavby a údržby jsou hotové a uhrazené, na ostatní má
obec dostatek finančních prostředků.
    Prožíváme zajímavé období a události, se kterými nemáme zkušenosti.
Protiepidemická opatření se průběžně stupňují a mohou postihnout mnoho lidí
i firem. Proto přeji všem pevné zdraví a trpělivost i dobrou víru v brzký konec všech
takových opatření.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Viktorie ŠKAŘUPOVÁ
Jan ŠENKYŘÍK
Sofie MIKEŠKOVÁ
Diana JANKOVÁ
Nina KUČEROVÁ
Sebastian PŘADKA
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život…

Řady chvalčovských občanů opustili:
Karel CVRK 73 let
Hana KRISTOVÁ 69 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Uzavřená manželství:
Lukáš BARTONÍK
Klára JANEČKOVÁ
Radek ZAPLETAL
Alena KREJČÍ
Josef VEČEŘA
Monika TOMČÍKOVÁ
Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Jubileum
Nedávno oslavil významné životní jubileum náš občan pan
Václav Skýpala. Panu Skýpalovi přejeme pevné zdraví
a mnoho spokojenosti do dalších let. Ať Vás, milý jubilante,
provází jen to dobré.

Z naší obce
Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb
do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se konaly ve dnech 2. – 3. října 2020:
Okrsková volební komise pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje ve dnech
2. a 3. října 2020 pracovala v počtu 13 členů.
Složení komise bylo následující:
• zapisovatelka :
Andrea Zábranská
• předsedkyně:   Petra Bělíková
• místopředseda:   Michal Sedlařík, DiS.
• členové:
Jaroslava Bezděková, Anna Dostálová, Mgr. Jitka Dostálová,
Michaela Jurášková, Danuše Kuželová, Lenka Mikalová, Viera
Sedlaříková, Ing. Hana Svobodníková a Jarmila Trňáková.
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Volební komise

Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali
funkci v souladu s ustanovením § 17, odst. 4), zákona č. 130/2000 Sb. (zákon
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
•
•
•
•

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka:   
Počet odevzdaných platných úředních obálek:   
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:   

1360
543
543
539

Voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje se zúčastnilo 39,93 % voličů.
umístění
politické
strany
v okrsku

název
strany

počet
odevzdaných
platných
hlasů celkem

%

vylosované
číslo
politické
strany

1.

ANO 2011

123

22,82

50

2.

KDU-ČSL

104

19,29

12

3.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

67

12,43

16

4.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

60

11,13

7

5.

Občanská demokratická strana

49

9,09

33

6.

Česká pirátská strana

45

8,34

19

13

7.

Česká strana sociálně demokratická

30

5,56

45

8.

Komunistická strana Čech a Moravy

24

4,45

63

9.

TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI- NEZÁVISLÍ

22

4,08

6

10.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA
ZVÍŘAT

6

1,11

5

11.

Moravané

4

0,74

22

12.

ROZUMNÍ – Petr Hannig

3

0,55

82

13.

Volte Pravý Blok

2

0,37

67

14.

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU

0

0

40

539

100

Celkem
Ve Chvalčově dne 5. října 2020

Andrea ZÁBRANSKÁ
zapisovatelka OVK Chvalčov

DOTACE PŘIZNANÉ OBCI CHVALČOV V ROCE 2020
STAV K 30.9.2020
P.č

1.

2.

4.

5.

Poskytovatel

Účel použití

Částka Kč

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace z Fondu ZK
na realizaci projektu
RP12-20/098:
Dovybavení JSDH
obce Chvalčov.

93 000,00

Ministerstvo kultury

Neinvestiční dotace z programu
Veřejné informační služby
knihoven na projekt
Obnova počítačové techniky
v obecní knihovně Chvalčov.

13 0000,00

Ministerstvo zemědělství ČR

Finanční příspěvek na účel: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích v období od 1.10.2017 so
31.12.2018.
Předmět: škoda vzniklá
z nahodilých těžeb.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace z Fondu ZK
na realizaci projektu „Vnášení
stanovištně vhodných dřevina
a zřizování oplocenek a oplůtků“,
č. D/2568/2020/ŽPZE
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1 019 483,00

35 000,00

6.

Jednorázový nenávratný
příspěvek na rok 2020 podle zákoMinisterstvo financí ČR, kapitola
na č. 159/2020 Sb.,
398, Všeobecná pokladní správa
o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem koronaviru.

7.

Ministerstvo financí ČR, kapitola Úhrada překročených výdajů na
398, Všeobecná pokladní správa volby do EP v roce 2019.

14 537,02

8.

Ministerstvo financí ČR, kapitola Dotace na úhradu výdajů na volby
398, Všeobecná pokladní správa do zastupitelstev krajů.

31 000,00

9.

Neinvestiční dotace pro PO
ZŠ a MŠ Chvalčov na financování projektu č. CZ.02.3
.X/0..0/0.0/20_080/0018087 v oblasti Rovný přístup ke
kvalitnímu vzdělávání.

551.508,00

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchový

2 017 500,00

Okénko nejen do školy

Dáma v letech, krásná, plná života – to je naše škola

ZŠ a MŠ Chvalčov slaví.
11. září uplynulo 60 let od slavnostního otevření budovy školy. Toto datum jsme
si připomněli již loni a oslavili velkolepě společně s 650. výročím založení obce
Chvalčov.
Ještě letos na podzim jsme chtěli uskutečnit Den otevřených dveří i s ukázkou
výuky, ale jako snad všechny společenské akce, jsme jej museli přesunout na jaro.
V září vyšel Almanach školy 2010-2020. K prodeji bude na třídních schůzkách
a akcích školy.
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Připomeňte si s námi alespoň ve stručnosti šedesátiletou historii školy

První chvíle existence nové školy ve Chvalčově
1957 V tomto roce byla stavba nové školy zařazena do akčního programového
plánu. Nejvíce se o jeho provedení zasloužil pan Čeněk Janečka. Bylo vyhlédnuto
místo v Sovové zahradě a zahájena první jednání.
1958 Zahajovací práce na stavbě nové školy byly započaty. Dodělána byla kanalizace, upraven most a komunikace, byl shromažďován stavební materiál. Občané
ochotně přikládají ruce k dílu.
1959 Konečně se přikročilo ke stavbě nové školy. Stavební závody chtějí mít
budovu postavenu do konce srpna 1960. Začátkem března bylo započato s hloubením základů. Protože dodají jen odborné síly a hrubou práci si musejí občané udělat
sami, bylo na jednoho občana, kromě dětí, vypočteno asi 24 hodin. Do konce roku
bylo odpracováno téměř 10 000 hodin. Nejvíce, přes 100 hodin, odpracoval pan Josef
Filgas. Samotné školní děti při terénních úpravách přes 1000 hodin. Organizačně
zajišťoval brigády pan Karel Pecháček. Do 15. listopadu byla budova pod střechou
a v zimních měsících byla zasazena okna, montováno ústřední topení, vodovodní a
elektrická instalace. Občané si byli vědomi, že bez jejich pomoci nebude stavba školy
pokračovat a nebude v termínu dokončena. Všichni, kteří byli zaměstnáni, si vybírali
řádnou dovolenou a v jejím průběhu pracovali na stavbě školy.
Otevírání nové školy – neděle 11. září 1960
Celá obec již několik dní byla na nohou a mnozí věnovali své síly přípravě slavnostního otevření nové školy. Již od sedmé hodiny ranní se na dolním konci obce za
zvuků hudby řadil slavnostní průvod. Tento se vydal směrem ke škole o půl deváté.
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V jeho řadách bylo úctyhodné množství občanů a hostů. Mezi nimi byli tehdejší představitelé národních výborů, průmyslových podniků, představitelé stavební organizace, ředitelé ostatních škol okresu, bývalí učitelé chvalčovské školy. Hlavní část průvodu ovšem tvořily děti a občané Chvalčova, pro které byl tento den z nejmilejších.
V prostorách před vchodem do nové školy se všichni shromáždili a celý program
byl zahájen vztyčením státní vlajky. Poté zahájil slavnost pan učitel Miloš Olšanský
a tehdejší předseda MNV pan B. Kužel. Po projevu předal klíče od nové školy panu
řediteli Jaromíru Langrovi. A jak při tom vypadala naše oslavenkyně? Snad nejlépe
to vystihuje citace z kroniky: „I to sluníčko vesele mrkalo s vršku Javorníka. A škola
usměvavá, krásná, vykoupaná v šedém oparu podzimního jitra, radostně otvírala
svou růžovou náruč…“ Ano, takto má tento den jistě většina z vás uložen v paměti.
Důležité je, že obec Chvalčov dostala novou dominantu, tolik potřebnou pro zdárný
vývoj svých nejmenších občánků. Tehdy započala historie nové školy a jejího nejbližšího okolí. Míst, ve kterých probíhal tolik specifický a na vzpomínky milý život
žákovský a kantorský.
Ředitelé a ředitelky působící na nové základní škole ve Chvalčově
Jaromír Langer
od 1960 do 1974
Věra Doleželová
od 1974 do 1980
Jaroslava Švehlová
od 1980 do 1990
Ludmila Růžičková
od 1990 do 1993
Zdeněk Hnila
od 1993 do 2020
Jana Kubaníková
od 2020
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Slavnostní otevření nové školy – rok 1960

Současnost
Nový školní rok, u nás už po šedesáté. Vše je ale tak trochu jinak. Smích a
radost dětí ze shledání s kamarády střídají starosti dospělých se zajištěním chodu
školy v této nelehké době. Paní ředitelka Mgr. Jana Kubaníková se do této situace
musela vrhnout přímo po hlavě. Pokyny se někdy mění ze dne na den a je to ona,
která musí rozhodovat. My pracovníci školy si přejeme vyučovat klasicky ve třídách,
ale kdyby došlo na distanční výuku, jsme připraveni. Již na jaře jsme to, myslím si,
zvládli dobře.
V letošním školním roce nastoupilo do ZŠ 58 žáků.
1.ročník Mgr. Alena Martínková
  9 žáků
2. ročník Mgr. Alena Konečná
13 žáků
3. ročník Mgr. Ivana Pagáčová
12 žáků
4. ročník Mgr. Helena Janovská
12 žáků
5. ročník Mgr. Jana Kubaníková
12 žáků
Školní asistentkou je Kamila Valová, asistentkou pedagoga je Jitka Frydrychová.
Vychovatelkami ve školní družině jsou Kateřina Žůrková, Jitka Frydrychová.
Všichni pedagogičtí pracovníci společně se žáky, panem starostou Ing. A.
Stodůlkou a místostarostou Ing. Janem Chlápkem se sešli v úterý 1. 9. na slavnostním zahájení školního roku 2020/2021. Bohužel nepřálo počasí, a tak se přivítání
muselo přesunout do vestibulu školy. Poté se žáci rozešli do tříd a v první třídě
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pokračovalo slavnostní pasování dětí na žáky prvňáky - školáky. Ti také obdrželi
dárky od OÚ přímo z rukou místostarosty. Společně s rodiči pak domů odcházelo
devět usměvavých dětí, těšících se na další školní dny.
Počty dětí ve třídách nejsou velké, a proto vyučujeme v některých hodinách spojené ročníky, což klade na učitele vysoké nároky na přípravu. Děti to naopak mnohdy
berou jako výhodu.
Naše učebny jsou vybaveny moderní technikou. Samozřejmostí je připojení na
internet. Ve všech třídách jsou počítače a interaktivní tabule. Využíváme multifunkční
hřiště a tělocvičnu, krásné okolí školy k vycházkám. Žáci základní školy jsou vyučování podle školního vzdělávacího programu Podhostýnská tvořivá škola. Od první
třídy vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět.
Rodiče dětí mohou využít ranní družinu od 6:30 a odpolední do 15:45 hod.
Snažíme se využívat různých nabídek, např. divadla, exkurze apod. Zapojujeme se
do projektů Ovoce do škol, Příměstské tábory, Projekt Šablony, Sazka olympijský
víceboj.
V letošním školním roce nabízíme logopedickou péči, výuku náboženství, keramický, řezbářský kroužek, sborový zpěv, výuku hry na flétnu. Aktivně spolupracujeme
s Klubem rodičů a společně pořádáme akce.
Plánů máme spoustu, ale… Březen 2020 obrátil náš školní život naruby. Nový
virus si za pár měsíců našel cestu i k nám. Prakticky ze dne na den jsme se museli
začít chovat jinak, než jsme byli doposud zvyklí. A tak si moc přejeme, abychom se
všichni s touto situací dokázali vyrovnat a věříme, že bude líp.
Mgr. Alena Martínková

Dotazník

Různé

Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsme vás požádali o vyplnění dotazníku, který se měl stát
zdrojem informací od vás občanů Chvalčova pro další rozvojové záměry a plány naší
obce na nejbližší období a zároveň to měla být také taková sonda do života v naší
obci. Zajímalo nás, jak se vám na Chvalčově žije, jak vnímáte společenský a kulturní
život v naší obci, co vás nejvíc trápí a kam by měly směřovat nové investice. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří si našli chvilku a přiložený formulář vyplnili, vaše postřehy, připomínky a požadavky jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou a budou
použity při zpracování Programu rozvoje obce na období let 2021 - 2025.
Na obec doputovalo celkem 58 vyplněných formulářů od občanů Chvalčova, dále 4
vyplněné dotazníky od místních spolků a 13 dotazníků od podnikatelů a živnostníků.
Z vašich odpovědí vyplývá, že se vám v naší obci žije dobře, takto odpovědělo 93 %
z vás, dokonce téměř 64 % z vás uvedlo, že velmi dobře, nejvíce oceňujete blízkost
přírody, klidný život a příznivé životní prostředí. Na otázku „Co se vám na vaši obci
nejvíc nelíbí?“, tak nejčastější odpovědi byly v tomto pořadí – nezájem lidí o obec
a nedostatek pracovních příležitostí, dále pak špatné vztahy mezi lidmi a nedostatečná bytová zástavba spolu se špatnou dostupností obchodů. Otázka č. 5 byla komplexnější, směřovala na hodnocení široké palety nabídky naší obce, nejlepší průměr19

nou známkou jste ocenili bydlení a životní prostředí, velmi slušně také dopadlo školství, péče obce o své prostředí a rozvoj obce. Z opačného pohledu nejhůře dopadly
podmínky pro podnikání a logicky nabídka zdravotnických služeb. Hodnocení kultury,
společenského života spolu se sportovním vyžitím jste ocenili z pohledu celkového
hodnocení spíše průměrnými známkami. Těší nás, že většina z vás sleduje dění
o naší obci na webových stránkách, kde pravidelně v záložce „Aktuálně“ doplňujeme
zprávy z OÚ, nabídky na kulturní akce a body z hlášení OÚ, neméně důležité je také
sledování úřední desky pod záložkou „Úřad obce“. Dovolím si v této souvislosti upozornit Vás, kteří máte tzv. chytré telefony, na možnost stáhnutí aplikace „V OBRAZE“,
kde můžete tyto aktuální informace sledovat online a kdekoliv, včetně prohlížení
fotografií ze všech akcí, které jsou pořádány na Chvalčově. Obec Chvalčov má také
zřízen svůj facebookový profil, kde mnoho těchto informací rovněž zveřejňujeme.
Příjemným zjištěním je také skutečnost, že většina z vás je ochotna udělat něco pro
rozvoj naší obce, v pohledu na růst počtu obyvatel nejste úplně jednotní a mnozí
z vás byste si i dokázali představit počet obyvatel v obci mezi 2000 – 2200. Velmi nás
zajímal váš pohled na využití a směřování obecních finančních prostředků určených
na investice. Z nabídky oblastí v otázce č. 11. jste nejčastěji označili rekonstrukce
místních komunikací. Druhou nejčastější odpovědí byla podpora bytové výstavby
a infrastruktury a další provozovny obchodu a služeb.
Mnozí z vás spolu s představiteli místních spolků jste napsali v dotazníku své konkrétní postřehy, připomínky a požadavky, za které vám velmi děkujeme, určitě jsou
pro nás inspirací, jsou pro nás důležité a jsou podkladem pro další směřování obce
nejenom v investiční oblasti ale i v “drobných“ krocích, které nám pomohou zlepšit
život v naší obci. Níže uvádím ty nejčastější postřehy a požadavky vás občanů:
Služby (otázka č.4)
- chybějící obchod s potravinami v dolní části obce, širší nabídka služeb – masáže,
pedikúra
- ordinace praktického lékaře, stomatologa v obci
Jiné (dle četnosti)
- špatný stav místních komunikací, chybějící chodník ve směru od OÚ směrem ke
škole, chybějící přechody pro chodce zejména v blízkosti školy
- zákaz pálení suchého listí, trávy a klestí, kouř obtěžuje občany a znečišťuje životní prostředí – tato připomínka byla velmi častá, problematika pálení rostlinných
materiálů v obci je vysvětlena v samostatném článku
- více parkovacích míst
- více nebo větší kontejnery na biomasu
- realizace dětského koutku na Říce
- vybudování cyklostezky podél toku Bystřičky, spojení Loukova a Chvalčova
cyklostezkou
- bydlení pro seniory
- rychlost aut a motorek při průjezdu obcí - bezpečnost
Spolky
Představitelé místních spolků se ve svých odpovědích více rozepsali, popsali nám
širokou nabídku svých služeb, akcí, které připravují a organizují nejen pro občany
Chvalčova, ale i pro široké okolí, právě toto bylo záměrem dotazníkového šetření - zjistit jejich požadavky směrem k obci. Naše spolky vytvářejí opravdu bohatou
nabídku kulturního, sportovního a vzdělávacího vyžití pro všechny věkové kategorie
našich občanů, navzájem spolupracují, společně komunikují, mnohdy se členové
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jednotlivých spolků prolínají a tím vytvářejí správné prostředí pro zdravý růst naší
obce. Je samozřejmostí, že obec bude podporovat jejich činnosti, bude nápomocna
při budování a vytváření jejich zázemí a podnikat kroky pro jejich další rozvoj. Níže
uvádím některé záměry našich spolků:
- rekonstrukce zázemí pro SDH Chvalčov, malé hasiče, sociální zázemí pro výletiště za OÚ
- rekonstrukce zázemí na fotbalovém areálu, rozšíření kabin, vybudování skladu,
rekonstrukce a posílení sociálního zázemí
- automatizovaná závlaha fotbalového hřiště
- areál letního kina Pod Kozincem – realizace bufetu, sociálního zázemí a skladových prostor
- v plánu spolku Kulturák je častější využívání Kulturního domu pro pořádání různých kulturních akcí
- zahrádkáři i nový spolek včelaři žádají o zachování podpory a pomoci při budování jejich zázemí
Podnikatelé
Jak uvádějí místní podnikatelé, je pro ně spolupráce s obcí důležitá, nabízejí různou škálu svých produktů a služeb, které může obec Chvalčov také využívat, jejich
vyplněné dotazníky nám určitě pomohly v tom, že jsme si udělali přehled o jejich
činnostech a určitě budeme přemýšlet o jejich využití, stejně jako o možnostech
zajištění jejich propagace. Děkuji jim za jejich nabídky.
Podrobné vyhodnocení jednotlivých otázek z dotazníku naleznete na webových
stránkách obce Chvalčov v záložce AKTUÁLNĚ pod odkazem AKTUALITY v souboru
s názvem Dotazníkové šetření 2020. Ještě jednou děkuji všem, kteří formulář vyplnili.
Ing. Jan Chlápek

Obtěžování sousedů kouřem - pálení rostlinného materiálu v otevřeném ohništi
V tomto příspěvku bych chtěl reagovat na častý požadavek, který se objevil
v dotazníkovém šetření. Týká se pálení rostlinných materiálů v otevřeném ohništi, kde řada z vás si stěžovala na obtěžování kouřem při pálení těchto materiálů
a také jste vyjádřili přání, aby obec takové pálení zakázala. Často jste se odkazovali
na obecní vyhlášku č. 1/2006 o ochraně ovzduší a spalování tuhých paliv ze dne
30. 1. 2006, která upravovala pálení rostlinných materiálů v naší obci. Tato vyhláška
byla obecně závaznou vyhláškou č.1/2018 ze dne 14. 6. 2018 zrušena.
Podmínky pálení rostlinných materiálů jsou dány zákonem o ochraně ovzduší, který stanovuje, že lze spalovat pouze suché rostlinné materiály, které nejsou
znečištěné chemickými látkami. Platí tedy, že pálení odpadu, mokrého listí nebo
dřeva napuštěného chemickými látkami v otevřeném ohništi je zákonem o ochraně
ovzduší zakázáno. Při porušení tohoto zákona může obecní úřad obce s rozšířenou
působností fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Občan, který je touto
nezákonnou činností dotčen, se může bránit v rámci soukromého práva.
Myslím si, že i díky možnosti vozit rostlinné materiály do našeho odpadového
centra, díky hnědým kontejnerovým nádobám na bioodpad v našich hnízdech, pálení
rostlinných materiálů v zaužívaných pátečních odpoledních a sobotních dopoledních
hodinách ubylo. Pálení suchých rostlinných materiálů není zakázané, ale nikdy se
nepodaří mít dokonale suché listí, trávu, zbytky z pokácených stromů, aby při pálení
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takových materiálů nevznikal kouř, který obtěžuje nejbližší sousedy a při špatných
povětrnostních podmínkách i velkou část obce. Chtěl bych apelovat na všechny,
aby v zastavěné části naší obce nelikvidovali rostlinný materiál pálením, pro jeho
likvidaci můžete využít odvoz do našeho odpadového centra, uložení do hnědých
kontejnerových nádob, příp. účinně kompostovat či štěpkovat na vašich zahrádkách
a zahradách. Starší občané, příp. ti, kteří nemají možnost si zajistit odvoz rostlinného
materiálu vlastními silami, se mohou obrátit na OÚ a naši techničtí pracovníci zajistí
odvoz připraveného materiálu.
Zákaz pálení v otevřeném ohništi by z legislativního pohledu bylo zřejmě možné
řešit vydáním obecně závazné vyhlášky, ale mohli bychom se dostat i do absurdních
situací, kdy bychom si zřejmě nemohli ani venku opéct špekáčky nebo dělat venkovní
grilování. Při údržbě zeleně v obci vzniká velké množství ořezaných větví ze stromů,
kapacita odpadového centra je omezená, a proto obec sama tento materiál musí po
vyschnutí likvidovat pálením na k tomuto účelu stanoveném místě, mimo zastavěnou
část obce v souladu s Nařízením Zlínského kraje č.3/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Obci náleží povinnost vždy takové pálení nahlásit na HZS Zlínského kraje.
Z výše uvedeného je patrné, že zákaz pálení rostlinných materiálů v obci v otevřeném ohništi by byl problematický a sporný. Likvidaci rostlinných materiálů v zastavěné části obce lze řešit bez pálení, věřím, že výše nabízené možnosti budou využity, přispějeme tak k ochraně životního prostředí, předejdeme sousedským sporům
a přispějeme ke spokojenějšímu životu v naší obci.
Ing. Jan Chlápek, místostarosta obce
Víte, kde létají Dobří andělé? Je to chyták – nikde.
Nelétají, ale chodí, jezdí autem, na kole, mohou být
všude. Může to být váš neoblíbený soused, protivná
kolegyně v práci, pošťák, učitelka vašich dětí, prakticky kdokoli. A dobrá zpráva – můžete to být i Vy.
Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi,
kde rodič nebo dítě onemocněli rakovinou či jiným
závažným onemocněním.
K tomu stát se Dobrým andělem stačí překvapivě
málo: najít si na internetu www.dobryandel.cz, na
úvodní stránce kliknout vpravo či vlevo na červený
obdélník CHCI POMÁHAT, dál jít podle přehledných
pokynů a zaregistrovat se. Je to opravdu snadné
a ten dobrý pocit a snad i jakási hrdost, že jsem přispěl k něčemu dobrému, stojí za to. Už jen pročítání
andělských stránek je zajímavé a inspirující. Jsou tam příběhy rodin, zajímavosti,
e-shop s andělskou tématikou.
Chvalčov je zapojen i do projektu „Zde bydlí Dobří andělé“ jako OBEC DOBRÝCH
ANDĚLŮ a erb Chvalčova bude umístěn i na stránky Dobrého anděla.
Tak co, přidáte se k houfu devíti Dobrých andělů na Chvalčově?
Irena Hudcová
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Akce Chvalčov
Jak je obecně známo kulturní a další akce jsou z důvodu nouzového stavu omezeny, platí mimořádná opatření, která nedovolují pořádání tradičních akcí.
Z toho důvodu se například ADVENTNÍ INSPIRACE letos neuskuteční v areálu
Kulturního domu. V plánu je jednodenní akce za Obecním úřadem, která by měla
alespoň zčásti suplovat Adventní inspirace.
Den konání: 21. listopadu 2020 v sobotu od 10.00 hodin POZOR ZMĚNA!
Za Obecním úřadem.
Nejistá je také tradiční MIKULÁŠSKÁ JÍZDA, kterou hasičský sbor každoročně
pořádá dne 5.12. Uvidíme, zda letos čerti s mikulášem vůbec budou moci vyjet, či
zda si budeme muset počkat až na další rok.
ŽIVÝ BETLÉM je naplánován na 19. prosince 2020 v sobotu. Akce by byla opět
pojata jako pouť, jako cesta do Betléma. A to od Obecního úřadu pod Kozinec. Bližší
informace budou včas upřesněny.
V každém případě sledujte aktuálně webové stránky obce, facebookové
stránky obce, plakáty, poslouchejte místní rozhlas. Samozřejmě je možné,
že se opatření vydané vládou České republiky mohou měnit, a s nimi i podoba, či případné zrušení akcí.

Společenská rubrika
Plenér – výtvarné setkání nadšenců pro výtvarné umění
Je jedinečnou příležitostí pro každého,
kdo rád kreslí a maluje, dopřát si během tří
letních dnů zklidnění, vnímání barev, světla
a stínu v přírodě a přenášení na papír nebo
na plátno. Autorka tohoto projektu paní
Kamila Kulhavá z chvalčovského sdruženi
Kulturák už podruhé připravila pro skupinu
zájemců pestrý program s úvodní přednáškou o malování a zajistila také alternativu
pro případ špatného počasí v kulturním
domě.
Krásné počasí bylo objednané a tak si
skupina malířek užívala nádherná zákoutí
podél Bystřičky, blízký les pod Kozincem,
výhledy na Bystřici a také jsme malovaly
celé odpoledne pod javorem na Bludném.
Před dvěma lety proběhlo malováni s naším chvalčovským malířem panem
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Malování s Karlem Bubílkem

Karlem Bubílkem. Sledovali jsme, s jakou lehkostí maluje přírodu a byl to pro nás
výjimečný zážitek, doslova koncert.
Letos jsme ho krátce navštívili doma na zahradě a znovu nám předvedl své umění
malovat přírodu, stromy. Popřáli jsme mu pevné zdraví a ještě hodně obrázků, které
lidem udělají radost.
Společné malování bylo mimořádně příjemné zásluhou paní Kamily, která přislíbila další setkání.
Alena Zapletalová

Plenér na Chvalčově
Můj plenér na Chvalčově začal na zámku v Bystřici pod Hostýnem, kde jsem
s velkým potěšením zhlédla výstavu „Naši“. Krása vystavených obrazů a fakt, že
tolik nadaných lidí v této oblasti tvoří, a navíc mohou vystavit svá díla v krásných
prostorech na zámku, potěšil mou duši. Ještě více potěšena jsem byla, když jsem
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našla v informačním centru letáček
s informací o konání výtvarného
plenéru na Chvalčově. Bylo rozhodnuto. Ačkoliv jsem z Prahy, ke
kraji pod Hostýnem mám od dětství
vztah díky babičce, která tu 60 let
bydlela.
Ubytovala jsem se na Říce
a pak se skupinou místních nadaných, otevřených a vtipných žen
absolvovala plenér na nádherných místech v okolí Chvalčova a
v Hostýnských vrších. Usadily jsme
se na louce, u potoka nebo na
kopci s výhledy a pak už jsme
jen pozorovaly nádhernou krajinu,
vnímaly barvy, stíny, světlo, mraky
a snažily se je vystihnout na papír.
Krásný moment pro mne byl, když
jsme nahoře na Bludném rozložily
své výtvarné potřeby kolem obrovského stromu, každá si našla svůj
výhled na malování, u toho jsme
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poslouchaly Zuzanu Navarovou, jak se na ženy patří, a těšily se z hudby, krajiny,
větru a přibývajících barev a tvarů na papíře. Obrovskou inspirací byla také návštěva
u malíře pana Bubílka, který nám při kresbě tuší naživo ukázal, jak vypadá práce
mistra. A pak nás nechal malovat svou nádhernou zahradu, kde si každá mohla najít
své zákoutí a své téma.
Přijela jsem akvarelem naprosto nepolíbena a moje první pokusy podle toho
vypadaly. Odjela jsem nadšená s tím, že jablůňka na Chvalčově, kterou jsem si jako
objekt vybrala na poslední dvě hodiny práce, už vypadala jako jabloň. Tato výtvarná
dílna, společenství místních žen a krásné zážitky z přírody mě inspirovaly natolik,
že jsem pak v malování pokračovala až do konce léta. S velkými díky za organizaci
celé akce a vřelé přijetí do místní komunity svou zprávu končím s tím, že nesmírně
ráda přijedu i příští rok a pokud bude dovoleno, přivezu i kamarádku, již mé malůvky
také inspirovaly.
Veronika Kreslová z Prahy

Letní kino

Kulturákova rubrika

S koncem prázdnin jsme uzavřeli čtvrtou sezónu letního kina na Chvalčově.
Sezóna to byla složitá především kvůli propršenému červnu a červenci, od roku
2017 jsme letos měli louku prokropenou opravdu nejlépe. Ale v závěru léta už počasí
hrálo více v náš prospěch a celkem hezky bylo nakonec na třech ze čtyř srpnových
projekcí. Kino si tak vydělalo na své náklady (jen půjčovné filmů stálo letos přes 50
tisíc) a vytvořilo finanční rezervu i pro další kulturní akce našeho spolku. Vzhledem
k podzimní pandemické opatrnosti je ale otázkou, kdy na ně dojde a jaký budou mít
charakter.
Z letních kin se pomalu stává běžná součást prázdnin v různých koutech republiky. Jen v našem okolí se kromě Bystřice, Hulína a Kroměříže objevilo stálejší letní
kino v Holešově a opakované letní projekce v Rajnochovicích a Domaželicích. Za
zmínku stojí, že chvalčovského kina si všiml i týdeník Respekt, který věnoval delší
reportáž bující scéně letních kin v ČR v jednom ze srpnových čísel (letních kin je po
republice údajně na 400). Naše kino v článku posloužilo jako ukázkový příklad toho,
že pořádání letních projekcí mívá často komunitní charakter, posiluje propojenost
lidí v místě a v důsledku případný další kulturní život mimo letní sezonu. Od začátku
existence letního kina vnímáme promítání filmů jako prostředek k tomu, aby se lidé
měli proč sejít a něco spolu zažít, pokud možno i něco více než jen film. Právě touhle
drobností se, kromě přírodního prostředí kina, chceme odlišit od kin v okolí.
Sluší se zde poděkovat obci Chvalčov a firmám Raab Computer, ErMonta, TZB
Stav a WSAeko za podporu peněžní i materiální. A vám divákům za to, že jste k nám
zamířili kolikrát i tehdy, když to na hezký večer zrovna nevypadalo!
Plenér
Pod křídla našeho spolku se letos poprvé dostala i výtvarná dílna Plenér, respektive její už třetí pokračování. Snad jsme alespoň trochu přispěli k organizačnímu úsilí
Kamily Kulhavé, která především za dílnou stojí. O Plenéru čtěte na jiném místě
tohoto zpravodaje.
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Festiválek pod Kozincem
V minulé sezóně jsme měli štěstí s letním kinem, ale smůlu jsme si vybrali na
druhém ročníku hudebního festivalu, který nám v září 2019 celý propršel a kapely
si přišlo naživo poslechnout jen pár lidí. Letos jsme se zejména v první půli léta
protrápili kinem, nicméně v půlce září bylo počasí skvělé a třetí Festiválek byl letos
navštíven o poznání lépe. Naším cílem bylo dát letos prostor kapelám z širšího okolí
a seznámit s nimi místní publikum. Žánrově byla letošní přehlídka pestrá – od různých forem rocku přes ska až k hip hopu. Nejvíce lákali svým způsobem domovští
Los Perdidos, své publikum si natáhli i valašskomeziříčští hiphopeři Check da Skills,
ovšem návštěvníci byli vstřícní a uznalí i k setům dalších autorských kapel Sigmund
Fluid (Kroměříž), Chorobopop (Rožnov pod Radhoštěm) nebo Lee (Olomouc). Ve
Zpravodaji se občas píše, že je obtížné Chvalčovjáky na kulturu nalákat. Abychom
trochu oponovali – mnozí letošní posluchači přišli pod Kozinec z Chvalčova kolikrát
z čiré zvědavosti, případně z vůle podpořit místní kulturní dění. A ačkoli by si doma
sami třeba nepustili hip hop nebo kytarovku s automatickým bubeníkem z notebooku,
naživo si i taková vystoupení užili – když už ne přímo hudebně, tak jako rozšíření
obzorů. Nás pořadatele taková otevřenost nesmírně těší.
Za spolek Kulturák
Pavel Kubaník
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Rozhovor
Žije mezi námi. Pan František Matyáš, rodák z Valašských Klobouk, je občanem
Chvalčova bezmála 50 let. Shodou okolností oslavil letos významné životní jubileum.
Pan Matyáš pracoval jako architekt interiéru a má na svém kontě nespočet projektů
jak v Česku, tak v zahraničí. Mimochodem také naši chvalčovskou obřadní síň.
Pane Matyáši, povězte
čtenářům, kde všude jste
v zahraničí působil?
„Míst, kde jsem pracoval
pro velvyslanectví při OSN,
bylo opravdu mnoho. První
pracovní cesta byla v roce
1969 do Ženevy. Tam jsem
strávil tři měsíce. Byli jsme
s kolegy autory a realizátory
návrhů na zařízení kanceláří,
recepcí, společenských místností, restaurací apod. Velice
mě tehdy překvapilo, že se
z Ženevy úplně běžně a bez
problémů jezdilo do Francie.
Prostě jen na celnici zvedli
závoru a jelo se. To bylo pro
nás z tehdejšího komunistického Československa naprosto neslýchané. Žádné ostnaté
dráty na hranicích jako u nás.
Pravda je, že se také ne úplně
všichni do Československa
vrátili. No, míst, která jsem
postupně navštívil, bylo
mnoho, ale nebyly to žádné
výlety, všechno to byly praFrantišek Matyáš
covní cesty. Tak alespoň
pro představu: Vídeň, Paříž,
Seville, Brusel, Haag, Berlín, Gibraltar. Hodně se začalo jezdit logicky po revoluci.“
Na kterou zemi či město vzpomínáte nejčastěji?
„Hodně zajímavá byla Indie. Tehdy se rozdělila naše republika a následkem toho
se dělilo společné velvyslanectví v Indii na slovenské a české. A my jsme tam s kolegy na toto rozdělení připravovali prostory. Manželkou velvyslance v Dillí byla shodou
okolností bystřická rodačka Helena, rozená Cassinelli. Díky ní jsem měl možnost
zemi více procestovat, provedla mě po mnoha místech, kam bych se jinak nedostal.“
Prohlížím si fotografie z Indie.
Takže je to pravda, že v Indii je taková chudoba?
„Ano, to je nepředstavitelné. Samozřejmě ne všude. Když jsme s velvyslancem
jeli do Džajpúr, odbočilo auto z hlavní cesty do nějaké boční ulice a to byla hrůza,
tam byla úroveň tak 9. století. Nejsou tam záchody, volně se pohybují zvířata: opice,
krávy, sloni. Spousta lidí tam žije na ulici a jejich jediným majetkem je bederní rouška
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a nějaký hadr na hlavě. To je
vše. Záměrně lámou dětem
kosti, aby měly větší šanci
vyvolávat lítost turistů a žebrat. Poslal bych tam každého,
aby viděl, jak se jinde žije. “
Myslíte si, že se za ty roky
situace změnila? Přece jen
je to spousta let, co jste
tam byl.
„Nevěřím tomu, že by se
tam něco podstatného spravilo. No ale dále… Díky svému
příteli akademickému archiHotel PUP v Karlových Varech
tektovi Ing. Řepovi jsem se
dostal do Afriky. Konkrétně do
Ceuty, což je vlastně součást
Španělska. Mimochodem Ing.
Řepa je spoluautorem zlínského divadla. No a když jsem
byl ve Španělsku, navštívil
jsem dvakrát býčí zápasy.
Můžu říct, že to vůbec nechápu. Pro ně je to velká událost, představení předchází
obrovský průvod nadšenců.
Během zápasu toreadoři skolí
šest býků a diváci skandují,
tleskají, pískají, hází oblečení
do arény. Opravdu jsem to
nepochopil.“
Elektra v Luhačovicích
Také to nechápu. Pojďme
raději k něčemu veselejšímu. Co Váš dům? Ten jste si také projektoval sám?
„Ano, samozřejmě, všechno, co tady vidíte, jsem dělal já. No a jak se říká, kovářova kobyla… Už by to chtělo změnu, skoro vše je původní z roku 1973.“
Dívám se na bytelný nábytek, který ještě leccos vydrží. A ta zeleň okolo domu.
Krása. Kdo se o to všechno stará?
„No já. Mě to baví. Vždyť jsem čtyřicet roků působil u našich zahrádkářů.“
Jak jste se k práci designéra vlastně dostal?
„ Můj otec byl truhlář vyučený ve Vídni a chtěl, abych i já dělal stejné řemeslo.
Nejdříve jsem se vyučil a pak vystudoval Vyšší průmyslovou školu nábytkářskou
v Bystřici pod Hostýnem. Pracoval jsem v Dřevopodniku Holešov, časem jsem se stal
vedoucím kolektivu, který propagoval náš český nábytek.“
Sledujete současný trend v interiérovém designu? A jak se Vám líbí?
„Sleduju. Ano, líbí se mi moderní projekty. Jsou takové vzdušné, čisté, nepřeplácané. Samozřejmě já sám už nic neprojektuju, to už ani nejde. Jsou úplně jiné styly,
barvy, materiály. Dnešní projektanti mají spoustu možností, které jsme my neznali.
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My jsme měli prkno a tužku. Když se něco nepovedlo, muselo se to dělat znovu.
Počítač v tomto ohledu nesmírně usnadňuje práci. Také je pravda, že na projekty, na
kterých nás pracovalo šest, dnes stačí jeden člověk.“
Jak se Vám líbí náš kulturní dům po rekonstrukci?
„Mně se líbí. Myslím, že se to povedlo.“
A jak se Vám líbí na Chvalčově? Jak se Vám tady žije?
„Jsem spokojený. Je tady klid. S manželkou jsme před mnoha lety postavili tento
dům v Nové ulici. A každý, kdo nás navštíví, oceňuje právě ten klid.“
Když mluvíte o manželce, byla pro Vás oporou, v dobách, kdy jste hodně cestoval?
„Ano, byla. Pořád je mou oporou. Teď tady pár dní není a už je mi smutno. Vždyť
jsme manželé 56 roků.“
To je obdivuhodné a svým způsobem hodné závisti. 56 roků! To se z mé a mladší
generace už málokomu podaří prožít. Je to krásné. Pane Matyáši, přeji Vám ještě
mnoho společných let s manželkou, užívejte zaslouženého klidu a hlavně zdravíčko.
Děkuji za Váš čas a rozhovor.
Jitka Dostálová

Vaše příspěvky
Včelaři ve Chvalčově
Situace v chovu včel je v posledních letech stále složitější. Může za to zejména
všudypřítomná chemizace. Například všichni víme, že nejekologičtější herbicid na
plevel je motyka, ale tu už dnes málokdo vezme do ruky. Zemědělcům tedy nezbývá
nic jiného, než použít chemii. A nejen na plevel, ale i na různé škůdce, kteří mají na
rozlehlých lánech ráj pro svůj život. Samozřejmě životní prostředí plné chemie, a to
nejen od zemědělců, ale ze všech stran, není dobré pro život. Někteří živočichové
se přizpůsobí více, ale někteří mají problém. My včelaři se na to díváme z hlediska
života včel. Aby toho nebylo málo, před nějakou dobou se do Evropy dostal z Asie
parazit kleštík včelí, rychle se přizpůsobil na evropskou včelu, která se mu neumí
bránit. A tak naše včelstva silně decimuje. Včelaři byli nuceni na něj použít podobnou
chemii jako zemědělci na hmyzí škůdce. Jenže tento parazit je silně přizpůsobivý
a na některé přípravky získává rezistenci. My, kteří včelaříme ze záliby, chceme
naše včelí produkty bez chemie tak, jak tomu vždycky bylo dříve. Proto jsme před
časem na Chvalčov pozvali odborníka, který nám představil další možnosti, jak
chovat včelstva, abychom nemuseli používat chemii. Předpověděl, že dosavadní
chemická léčba je už v mnoha zemích neúčinná a toto čeká za pár let i nás. Proto
vznikla skupina, která nechtěla čekat a snažila se tyto nové způsoby zavést do praxe.
Bohužel, ve výboru naší bystřické organizace převládl názor, že není potřeba nic
měnit. Proto zájemci o nové metody vytvořili malou skupinu, začali se scházet na
chalupě u zahrádkářů a zvali si přednášející odborníky, kteří měli k tomu co říct. Tato
setkání včelařů získávala stále větší ohlas, k původním 12 chvalčovským včelařům
se přidávali další zájemci z okolí. A tak jsme logicky po určité době došli k závěru,
že založíme na Chvalčově novou organizaci a sami si určíme, jak budeme postupovat. Nová včelařská organizace vznikla na konci roku 2019. Dnes máme přes 40
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členů i z okolních obcí. Máme členy
z Bystřice, Loukova, Brusného,
Rusavy, Chomýže a dokonce i
z Holešova a z Brna. Podařilo se
nám vytvořit výbor zapálených lidí,
kteří se rádi scházejí a také organizují různé akce a exkurze pro naše
členy. Na jedné takové akci jsme
se dozvěděli, že v Rakousku se
vyrábí přístroj, který likviduje roztoče teplem. Asijské včely s tímto
roztočem nemají problém, protože
když se vyrojí, ve vedrech, které
tam panují, roztoč opadá. A tak
rakouští odborníci vyvinuli přístroj,
do něhož se vloží plásty s včelím
plodem, na nichž se tento parazit množí. Po asi dvouhodinovém
působení teploty 42 stupňů jsou
roztoči mrtví, plásty se vloží zpět do úlu a tak není potřeba vkládat žádnou chemii.
Přístroj je velmi drahý a tak se vždy 4-5 včelařů složilo a společně 5 těchto přístrojů
zakoupili. Také jsme získali od obcí nějaké příspěvky na činnost, a tak jsme zakoupili
jeden přístroj pro členy, kteří tento přístroj nevlastní a za poplatek jej mohou využít.
O našich zkušenostech i naší práci vyšly v letošním roce již 4 články v celostátním
časopisu Včelařství a vzbudily ve včelařské veřejnosti veliký ohlas. Většina lidí ví, že
produktem včel je med. Protože v dnešní době je nejdůležitější zisk, med je jedním
z nejvíce falšovaných produktů. Samozřejmě obyčejný včelař na vesnici toho ani
není schopen. Ale světoví obchodníci s medem mají velké provozy, kde se tento
med falšuje různými sirupy tak, že to běžný spotřebitel nepozná. Část se zachytí
a likviduje, ale je to velmi těžké uhlídat. Proto by si měl každý, kdo chce kvalitní med,
najít svého včelaře, kterému důvěřuje a má jistotu, že si koupí 100% včelí produkt

Práce včelařů
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a ne nějakou falšovanou náhražku z druhého konce naší planety. Od včel lze ovšem
získat další produkty, které léčí. Mezi nejznámější patří mateří kašička, pyl a včelí
jed. Méně se ví, že včelstva vyzařují energii kolem úlů, která má velký vliv na naše
zdraví. Toto se využívá k léčení pobytem v Apidomku, kde člověk leží přímo na úlech
a dýchá vzduch přímo z úlu. Tato přírodní léčba je hodně rozšířená v Asii a v zemích
bývalého Sovětského svazu. My máme kontakty na přednášející, která tam působila,
a dnes tyto metody používá s velkým úspěchem u nás. Někteří naši členové ji slyšeli
a byli nadšeni. Přislíbila nám přednášku na Chvalčově a my bychom rádi umožnili
tyto zajímavé zkušenosti předat všem zájemcům, a proto bychom chtěli nabídnout
účast i našim spoluobčanům. Děkujeme za finanční příspěvek našim sponzorům
Městu Bystřice pod Hostýnem, obcím Chvalčov, Rusava, Brusné, Zepo Loukov. Bez
jejich příspěvků bychom se neobešli a nezahájili činnost v takovém rozsahu.
Za výbor ZO ČSV Chvalčov
Zdeněk Sedlář

Zpátky do školy

Očima psycholožky

Nastalo podzimní období a s ním i návrat do
školních lavic. Bohužel, v současné době nevíme, jak dlouho budou školy fungovat, ale školáci
se adaptovali a mají více než měsíc povinností
za sebou.
Tento školní rok je plný změn a to díky sílícímu covidu, který devastuje naše životy. Ať už si
o něm myslíme, že je to skutečná nemoc či jen
smyšlená chřipka, děti do školy chodit musí a
nějak současný stav prožívají.
Jako v minulých letech je trápí vztahové
potíže ve třídě. Dále pak nové mobilní čí počítačové aplikace a programy a kyberšikana, trápí
je rozchody a rozvody rodičů či mimořádné události v rodině, jako je smrt příbuzného, kamaráda
nebo třeba i pejska. V rámci covidu máme nový
problém a tím je, co dělat, když se nakazím,
aby to spolužáci nevěděli a nesmáli se mi.
Klára Janečková
Stigmatizace covidem je úplně novým problémem. Za měsíc působení ve škole jsem se
nesetkala s posměšky zaměřenými na nemoc, ale co není, může být. Je nutné dítěti
už doma vysvětlit, že covid je druh nemoci, která může postihnout kohokoliv z nás.
Člověk se uzdraví a znovu se vrátí do školy. Posmívat se kamarádovi by nebylo
hezké. Usilujeme o empatii dětí a vcítění se do nemocného. V rámci covidu se často
setkávám s dětmi úzkostlivými, kteří se nemoci bojí, ve spojení s ní se bojí i smrti.
I zde je na místě, aby rodič dítě uklidnil, vysvětlil mu, že covid přejde jako chřipka či
rýma a bude zase zdravé. Není na místě dítě zbytečně strašit počty lidí, kteří zemřeli
či jsou v nemocnicích.
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Posledním problémem je nejistota, kterou i my dospělí v dnešních dnech prožíváme. Děti za mnou chodí a ptají se, kdy zavřou školy, co se bude dít. Možná se budete
divit, ale většina žáků si přeje chodit do školy a po uzavření netouží.
S návratem do škol začaly povinnosti. Děti si zvykly na denní řád. Je pro ně
nezbytný. I pokud by školy znovu zavřely, tento řád nerušte. Dopoledne se děti učí,
mají školní povinnosti, vzdělávají se. Odpoledne odpočívají a věnují se přípravě.
Tohle pravidlo neměňte. Zahálka neprospívá a po měsících nicnedělání je těžké
dostat se zpět do sedla.
V tomto školním roce patří mezi zásadní také zvýšená hygienická opatření. Děti
se učí nosit roušky, mají je neustále na sobě, myjí si ruce, užívají dezinfekci, zvykají
si, že se covid stává součástí našich životů. Chvalme je za to, jak jsou statečné
a disciplinované, motivujme je k nošení roušek a důslednosti při hygieně.
PhDr. Klára Bartoníková Janečková

Zápisky z kronik
1974
Po uvedení prodejny na Říce do provozu bude započato s výstavbou nové prodejny ve spodní části obce „ Na Papežovém.“ Akce je projekčně i finančně zajištěna.
Hodnota díla představuje po dokončení částku 850 tisíc.
Započatá výstavba NV, která zabezpečí ústřední vytápění, vybudování sociálního
zařízení, rozšíření pošty a místnost pro dětskou poradnu předpokládá v roce 1974
250 tisíc Kčs.
Bude dobudován most a chodník k JZD. Tato akce nedělá radě MNV potíže, protože si ji vzali pracovníci JZD „ za své“ a v krátkém čase provedli přípravné práce.
Za nejdůležitější akci v obci považuje rada MNV provedení kanalizace.
V neděli 7. července ve 12.00 hodin provedl n.p. Průmyslové stavby Gottwaldov
odstřel – demolici hospody „ U Papežů.“ Práce vedl osobně ředitel Radvanovský. Do
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Ladislav Jaroš

Olga Bardinová

Evžen Halamásek

zdí budovy 14 dní po pracovní době bylo vrtáno 670 otvorů, které prováděli St. Halenčák
st. a Stanislav Halenčák ml. z Bystřice. Do
otvorů bylo vloženo 631 kusů náloží střeliva
a dalších druhů trhavin o váze 56 kg. Vložené
náboje byly utěsněny 3500ks válečků z hlíny,
které ručně dělali brigádníci. Po vložení náloží, utěsnění a zapojení byla celá budova obalena 300 balíky slámy a kovovým pletivem,
a to z důvodu bezpečnostního zajištění okolí.
Odstřel, který byl sledován velkým počtem
obyvatel, a to i okolních, proběhl přesně podle
propočtů.
Škola: dne 1. 9. 1974 odešel ředitel ZDŠ
Jaromír Langer do důchodu a na jeho místo
ředitele školy nastoupila Věra Doleželová.
V mateřské škole je ředitelkou Ludmila
Kovářová. Ve školním roce 74/75 navštěvuje
ZDŠ celkem 123 žáků.
Ve čtvrtek 19. 12. 1974 v 15,15hod. vysílal rozhlas Brno reportáž z dětské vesničky.
V rozhovoru vedoucí vesničky s. Chodounský
podal informace o životě a práci celého zařízení. V DV je umístěno již 31 dětí od osmi
měsíců do 14 a půl roku. V DV žije společně
šest sourozenců, kteří byli soudem svěřeny matce pěstounce, když jejich oba rodiče
zemřeli.
Počet obyvatel: celkem 1695, z toho 571,
žen 767 a dětí do 15 let 357. Budov pak 435.
1975
Vstup do nového roku, v němž celý
národ slaví 30. výročí osvobození a vítězství
Sovětské armády nad německým fašismem,
zahájil předseda MNV rozhlasovým projevem
ke všem občanům. Je to vstup do závěrečného roku páté pětiletky. Z toho vyplývá řada
úkolů, které musíme čestně splnit.
Dne 5. července byla slavnostně otevřena
turistická cesta „ Bojovníků za mír.“ Je označena žlutě a je dost náročná. Turistická cesta
začíná v Bystřici pod Hostýnem na nádraží
ČSD a pak vede Leninovou ulicí k ZDŠ, kde je
první zastavení. V SZK v hale je další pamětní
deska. Na Požárním domě je pamětní deska
se jmény umučených bystřických občanů.
Trasa turistické cesty vede podél Bystřičky
kolem „Dětské vesničky“ vzhůru do lesů.
Na Jehelníku je pamětní deska profesora
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Ladislava Jaroše. Cesta vede přes Humenec
na Čerňavu, kde je deska komisaře Ivana
Petroviče Štěpanova z 1. čs partyzánské brigády Jana Žižky. Nedaleko odtud je obnoven
bunkr, kterého používali partyzáni. Asi jeden
kilometr po silnici směrem ke Chvalčovu je
pomník partyzánky Olgy Bardinové. Turisté na
cestě „Bojovníků za mír“ užijí krás naší přírody,
ale uvědomí si také, jaká těžká doba byla a jak
draze bylo vykoupeno osvobození naší obce.
Nesmí se zapomenout na občany Chvalčova,
kteří byli mučeni v koncentračních táborech.
Byli to 4 členové rodiny Chaloupkovy, lesníka
na hájence na Valašských lúkách, kterým
se podařilo hrůzy mučení v koncentračních
táborech přežít. V roce 1941 byl v Osvětimi
umučen Antonín Srkala, nájemce hotelu Říka.
Vavřinec Spiegl
V roce 1942 byl v Osvětimi umučen Jaroslav
Staša z Chvalčovy Lhoty. Hoteliér z Tesáku
František Kubič byl v roce 45 popraven v Mauthausenu. Evžen Halamásek, nar. ve
Chvalčově, bytem v Bystřici pod Hostýnem, uprchl v roce 1939 do Polska, odtud
přešel do čs. zahraniční armády ve Francii a v Anglii. Jako pilot bombardovacího
letounu vzlétl v roce 42 k operačnímu letu nad Německo a z letu se nevrátil. Hugo
Klein byl vězněn v rozmezí 1943 až 45 v koncentračních táborech Golleschau (polsky Goleszów, česky Holešov – polské město, ve kterém působil pobočný tábor
Auschwitz-Bürkenau.), Oranienburg, Bürkenau, Osvětim a Flosenbürg. Hrůzy těchto
koncentračních táborů přežil. Vavřinec Spiegl byl v roce 43 totálně nasazen na práci
v rajchu, pracoval ve Strasburku a ve Vídni. Po bombardování Vídně byl přeložen do
Dubnice nad Váhom, tam navázal spojení s partyzány a zúčastnil se Slovenského
národního povstání. Prodělal „cestu smrti“, na které mnoho partyzánů zemřelo
a zmrzlo. Po osvobození byl jako pěšák zařazen do vojenského útvaru v Komárně
na Slovensku. Po propuštění z vojenské služby se usídlil na Chvalčově vedle
hotelu „Říka“. V květnu 45 na počest osvobození je vysazena „Lípa svobody“ před
Klementovým.

Chvalčovští zahrádkáři
„Příroda je prostě mocná čarodějka a dovede si sama poradit a napravit i chyby, které
se nám lidem „povedly“ – pokud jí do toho ovšem člověk příliš nemluví“.
V září častěji prší. Právě v takovém počasí bychom neměli zapomenout ošetřit pozdní odrůdy révy proti plísni šedé (botrytidě). Nejpozději 14 dnů před sklizní
bychom měli provést poslední postřik citlivých odrůd jabloní proti strupovitosti,
v tomto případě je dobré aplikovat listová hnojiva s vyšším obsahem vápníku. Ještě
naposledy lze pohnojit balkonové a pokojové květiny, od října už jim raději dopřejme
klid. Kdo má rád sušené kytky, měl by si je nařezat právě v těchto dnech.
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Podzim zimě předchází. Říjen dává svojí proměnlivostí počasí každému najevo,
že je již opravdový podzim. Od poloviny října se mohou sklízet kdoule - správný termín sklizně je tehdy, když začnou opadávat.
Co se dělo na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ v srpnu až září
Zahájili jsme provoz moštárny a povidlárny. Poptávka byla tak obrovská, že jsme
ji ani nestačili pokrýt.
Zároveň spolupracujeme s výstavištěm FLORIA Kroměříž na programu oblastní
„Dušičkové“ výstavy v termínu 9. - 11. 10. 2020, která je bohužel zrušena (koronavir).
Tímto bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci a doufám, že naši společnou myšlenku zrealizujeme příští rok na podzim a setkáme se na hodové výstavě či dalších
akcích zahrádkářů.
Naše floristky - členky ZO ČZS z okresu Kroměříž se zúčastnily Zemského kola
v Prostějově, kde obsadily toto pořadí: 1. místo Renata Dvorníková, 2. místo Terezka
Úlehlová, obě ZO ČZS Holešov. Obě účastnice byly úspěšné také v celostátním kole
v Olomouci - Terezka Úlehlová 1. místo a Renata Dvorníková 2. místo. Děkujeme za
skvělé umístění.
Říjen v okrasné zahradě: ohnivý, žlutý, ideální pro výsadbu dřevin. Vysazujeme
jak dřeviny s balem, tak po opadu listů i prostokořenné. První půlka měsíce nás
potěší barevností listí. Mráz a vítr podívanou ukončí.

Vaření povidel na CH. Z.
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Velká jáma, prostor pro kořeny. Vysazené dřeviny mají na podzim jen jeden
cíl – zakořenit. Nemusí vydávat energii do nadzemních částí jako na jaře. Navíc je
podzim příznivější i díky srážkám. Zpravidla prší víc než na jaře.
Jediné, co bychom v tomto měsíci neměli sázet, jsou choulostivé a teplomilné
dřeviny. Jaro je pro ně lepší.
Dřeviny občas zaléváme, zvláště pokud je sucho.
Po výsadbě řežeme dřeviny tak, abychom vyrovnali velikost podzemní a nadzemní části. Jiný řez v tomto období neprovádíme. Dřeviny jsou stále v dormanci.
Jiná situace je u záhonových růží, které lze mírně zkrátit a podle počasí v druhé
polovině měsíce na zimu zakrýt u báze zeminou. Při řezu růží ponecháváme tzv.
čípky.
Většinu tzv. přenosných rostlin, jako jsou citrusy, oleandry, olivovníky, rozmarýny,
fuchsie, palmy a další, stěhujeme k zimování podle aktuálního vývoje počasí. V ideálním případě do světlé místnosti s teplotami 5–8 °C. Při zimování v těchto teplotách
výrazně omezíme zálivku, aby neuhnívaly kořeny.
Také vlašské ořechy sklízíme zralé, aby měly dobrou chuť a výdrž.
Plnou zralost ořechů prozrazuje fakt, že zelená slupka začíná praskat. Během září
a října ořechy padají na zem. Můžeme je opatrně setřásat tyčí s hákem.

Sběr ovoce na CH. Z.
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Nikdy však ořechy nesklízíme klácením. Při něm bychom poškodili větve ořešáku. Navíc takto shozené ořechy mohou být nedozrálé. Slabé noční mrazíky ořech
nijak nepoškodí. Dostatečně vyzrálé plody naopak získají na kvalitě. Pozdní odrůdy
dozrávají koncem září nebo v říjnu. Trvanlivé jsou právě jen ořechy na stromě řádně
vyzrálé a se zcela uzavřenou skořápkou. Poškozené nebo předčasně sklizené
ořechy se světlým jádrem nevydrží – jádro často seschne nebo zplesniví. Takové
nejlépe ihned po sklizni spotřebujeme. Zabarvená, naplesnivělá, ale i scvrklá jádra
vyhodíme, mohou být zdraví škodlivá.
Proč nyní vyvěsit lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní
Samičky píďalky kladou na podzim na větve a větvičky vajíčka, ze kterých se zjara
líhnou housenky. Požírají rašící pupeny, květy, později poškozují listy, plody, jádra
i pecky.
Koruny ovocných stromů proto chráníme před žírem už od podzimu. Nejpozději do
poloviny října vyvěsíme lepové pásy. Můžeme si je vyrobit sami.
Výskyt housenek píďalek omezíme také instalací budek pro sýkorky a rehky.
K témuž účelu poslouží živý plot nebo velké keře, v nichž mohou ptáci bezpečně
hnízdit.

Sběr ovoce na CH. Z.
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Dbáme, aby lepový pás byl pevně přivázán, těsně přiléhal a neponechával volná
místa, kudy by mohly do koruny stromu proklouznout škůdci – lezoucí samičky píďalek – a klást vajíčka.
Také opěrný kůl stromku pečlivě opatříme lepovým pásem nebo ho lepem natřeme.
Vhodným obdobím pro likvidaci těchto pásů je listopad, případně později podle
návodu použitého lepu. Papír spálíme.
Zeleninové záhony po sklizni upravíme a ještě využijeme. Uvolněnou půdu
vyčistíme, prokypříme a můžeme sít rané odrůdy ředkviček, polníček, zimní špenát,
šruchu zelnou, jarní cibulku, roketu a saláty pro sklizeň mladých lístků. Souběžně
pečujeme o pozdní zeleninu na záhonech.
13.10. Keltští předkové připomínali, že tento den je dnem tajemství harmonie
uvnitř disharmonického světa. Každý se snažil uklidnit svou mysl v rámci možností,
které mu dávalo již tehdy rozhárané a chaotické lidské společenství.
Výstavy, školení a příbuzné akce
  9.10. CHZ Burčák
23.10. CHZ Floristická přednáška př. V. Čablové nebude!
15.11. CHZ Martinská husa

Vaření povidel na CH. Z.
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Pranostiky
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.
Když krtek v listopadu ryje, budou o Vánocích létat komáři.
Listopad někdy sněží a někdy jen tak listí leží.
O tvém životě nemluví to, co jsi nahromadil, ale co jsi rozdal.
Všem aktivním členům děkujeme za spolupráci a přejeme bohatou sklizeň a příjemné prožití podzimního času ve svěžesti a radosti z vykonané práce. Léto odchází,
dobrá nálada na naší CH.Z. zůstává.
Výbor zahrádkářů Chvalčov
PŘÁTELÉ, připojujeme luhačovický koktejl:
5 ks sušených švestek,
1 malou lžičku medu, kousek citronu - přidat
1 dcl slivovice (calvadosu),
vše zalít vařící 2dcl vodou, dobře promíchat, vypít, švestky sníst, paráda!!!
ŽÁDNÁ CHŘIPKA ANI CORANOVIR NEMÁ ŠANCI...

Sběr ovoce na CH. Z.
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Malí hasiči
Železný hasič v Rychlově
Po dlouhé době se mladým hasičům podařilo vyrazit na závody.
V sousedním Rychlově si připravili pro mládež krásnou překážkovou
dráhu. Na trati byly např. tyto překážky: schod, převalování pneumatik, přeskok přes překážku, motání
hadice, tunel, tahání figuríny... Nám
se podařilo nejlíp umístit na 5. místě.
Všichni to zvládli skvěle a užili si to.
Těšíme se na další ročník!
Anna Adámková

Malí hasiči
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Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

V úterý 1. září byl v mateřské škole úspěšně zahájen nový školní rok. Poprvé
v rukou nové paní ředitelky Mgr. Jany Kubaníkové, které tímto přejeme hodně sil
a energie.
Starší děti ze třídy Sluníček čekalo velké překvapení v podobě nového vybavení
velké herny. Vznikly nové hrací kouty, nový úložný prostor na hračky. Dětem přejeme,
aby se jim herna líbila a společně užily hry a činnosti, které nové vybavení a prostor
nabízí, a paním učitelkám přejeme, aby se jim dobře pracovalo.
V MŠ je tento rok 2020/2021 zapsáno 44 dětí (plná kapacita MŠ), z toho je
13 dětí nově přijatých.
Letos poprvé bude mít každá třída „své“ dvě stálé paní učitelky. Toto rozdělení
nám umožní mj. při vhodném počasí i odpolední pobyt venku.
Ve třídě Berušek je 20 dětí ve věku 2,5 – 4,5 let, pracuje s nimi Veronika Miškayová
(vedoucí učitelka) a Petra Pecháčková.
Ve třídě Sluníček je 24 dětí ve věku 4,5 – 7 let, z toho 12 předškoláků, pracuje
s nimi Jiřina Tillerová a Stanislava Jurásková.
Obě třídy mají k dispozici školní asistentku Kamilu Valovou.
Děti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Rok v MŠ“, který se
letos stane pracovním materiálem pro vznik nového programu.
K dispozici máme kromě prostor školky tělocvičnu a venkovní dětské hřiště.
Zapojujeme se do projektu Šablony III – Inkluze v ZŠ Chvalčov (školní asistent
a projektové dny), Celé Česko čte dětem, Příměstské tábory, spolupracujeme
s Klubem rodičů.
Pro děti jsou v tomto školním roce přichystány:
1. Doplňkové (neplacené) činnosti
• Metoda dobrého startu – je to soubor cvičení, které se osvědčily jako vstupní
etapa výuky čtení a psaní
• Tvořínek - výtvarný a pracovní kroužek, ve kterém se děti seznámí se širokou
škálou výtvarných technik a s použitím rozmanitých i netradičních materiálů
2.
•
•
•

Zájmové (placené) činnosti
Angličtina, kterou letos zajišťuje jazyková škola Interlinqua Přerov
Keramika
Předplavecký výcvik na krytém bazéně v Přerově

Ani školce se nevyhnul nový virus. Sotva jsme zahájili nový školní rok, děti
si začaly zvykat a (bohužel) už jsme si na vlastní kůži prožili uzavření školky na
základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Ze srdce si přejeme, aby se tato
situace neopakovala a život školky byl stabilní pro děti, jejich rodiny i zaměstnance
školky.
Za kolektiv učitelek Veronika Miškayová
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Slovo na konec:
„Ukažte mi zdravého člověka, a já vám ho vyléčím.“
Carl Gustav Jung
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