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Milí čtenáři,
v době, kdy čtete tyto řádky, je už rozhodnuto. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu proběhly a nyní je na nastupujících stranách, aby se ujaly vlády.
Etymologicky slovo vláda souvisí se slovy vlast a oblast. Přičemž vlastí rozumíme
zemi narození, nikoliv vlastniti ve smyslu míti, hromaditi. Takže všem nám jde o vlast,
o oblast, kde žijeme a svěřujeme svou moc do rukou zastupitelů, aby se o naši vlast,
potažmo o nás starali v souladu se ctí a plněním závazků.
V Evropě dlouhodobě dochází k poklesu účasti na volbách. To ale neznamená,
že by vysoká účast vypovídala o dokonalém demokratickém systému. Právě vymáhanou volební účastí si totalitní režimy zajišťují svou moc. Ani v dnešní době nejsou
demokratické volby samozřejmostí. Vždyť ještě před cca třiceti lety byly volby formální
záležitostí, kterou nemohl občan ve skutečnosti nic měnit. A třicet let je z historického
hlediska kapka v moři.
Dá se říct, že náš demokratický politický systém je stále ještě v plenkách a učí se
teprve chodit. Vstane, spadne, chvílemi popoleze. Mnoho občanů získalo dojem, že
už nikdy nevstane a že volit nemá smysl. Jiní vidí v ne-volbě šanci, jak systém vyřadit
z provozu, někteří zastávají názor, že co politik, to psychopat, a že tudíž není koho
volit. Jiní volbám věří, a věří, že svým hlasem ovlivňují věci obecné. Další berou volby
jako občanskou povinnost, které zříkat se znamená ignorantství. Každý má svou pravdu a svůj úhel pohledu. A pozitivní je už to, že jej můžeme bez postihů vyjádřit. Že se
neshodneme, je běžnou zkušeností.
Pokud se tedy po volbách strhne vřava při sestavování nové vlády, není nutné brát
to tragicky. Od stolu, nejlépe hospodského, se vždy nejlépe radí, a ještě lépe kritizuje.
A v obýváku u televize je spousta „politiků“, kteří by věděli, jak na to. Škoda, že nekandidují.
Já sama se připojuji k proudu vědomé naivity, která mi dovoluje věřit, že svět se neustále a pořád vyvíjí, a že z logiky věci tomu ani nemůže být jinak. Skutečnost, že tomu
ne vždy, a ne vše nasvědčuje, vnímám jako součást hry. Jako při hře v karty. Viditelné
jsou jen karty položené na stole, ale ve hře jsou také ty neviděné a spousta dalších
okolností, které rozhodují o výsledku. Třeba mrknutí oka hráče, či nálada kočky vrnící
pod stolem. A když připustíme, že svět hraje hru, ve které de facto neexistuje vítězů ani
poražených, zdá se být nejrozumnějším stát někde uprostřed a mít v pořádku svůj život
a starat se o své nejbližší. Hlavně se nenechat rozhodit. A když bude nejhůře, vždy se
dá vrátit k systému voleb ve starověkém Řecku, který používal volbu losem. Vítězná
strana by se jednoduše vylosovala, a byl by klid.
To je samozřejmě vtip.
Přeji všem krásný nastupující podzim v teple u přátelského krbu.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 5. 8. 2021
Zastupitelstvo obce projednalo
•
•
•

•
•
•

a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje uzavřít kupní smlouvu na odprodej obecního pozemku parc.č. 352/1
v k.ú. Chvalčova Lhota, o výměře 793 m2, druh pozemku zahrada s kupujícím
panem Liborem Svobodníkem, za cenu 911 950,00 Kč v projednaném znění se
všemi podmínkami ve smlouvě uvedenými.
a schvaluje poskytnutí finančního daru obcím postiženým přírodní katastrofou formou dle metodiky zpracované SMS, z.s. na základě projednané darovací smlouvy. Každá z devíti postižených obcí obdrží 25 000,00 Kč, celkem 225 000,00 Kč.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 v projednaném znění.
a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/4859/2021- BKMM týkající se převodu vlastnického práva k pozemku pozemková parcela č.GP 42/2   v kat. území
Chvalčova Lhota dle geometrického plánu č. 751-49/2021 ze dne 26.05.2021 od
České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové město, 128 00 Praha 2 na Obec Chvalčov, Obřanská 145,
768 72 Chvalčov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

•
•
•
•

kontrolu usnesení č. 15/2021 ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 14.06.2021.
průběžné zprávy o činnosti RO od 14.06.2021 do 05.08.2021.
informaci o stavu realizace investiční akce „Stavební úpravy a udržovací práce
RD Na Kůtku 13, Chvalčov“.
závěrečný účet DSO PMR za rok 2020, který byl schválen členskou schůzí
Podhostýnského mikroregionu dne 25.06.2021 s výrokem: Členská schůze
Podhostýnského mikroregionu schvaluje závěrečný účet DSO Podhostýnský
mikroregion za rok 2020 bez výhrad. Rozdíl příjmů a výdajů (zisk) činí 69 753,94
Kč.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 10. 8. 2021
RO projednala a rozhodla:

•

•

Schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy obce se Zlínským krajem. V rámci projektu
bude pořízen hardware, informační systém DTM a data základní prostorové
situace a také data dopravní i technické infrastruktury ve vlastnictví obcí a kraje.
Využita budou data ze stávajícího JDTM ZK, která budou převedena do nové
DTM.
Vydává souhlasné stanovisko k uložení potrubí nové plynové přípojky v blízkosti
obecní parc.č. 620/98, v k.ú. Chvalčova Lhota pro RD č.p. 773 na Chvalčově. Dle
předložené projektové dokumentace je patrné, že plynová přípojka nevede po
obecním pozemku, přípojkou nebude narušena místní komunikace.
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Schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu plynové přípojky a plynoměrné skříně k rodinnému domu č.p. 121 na obecním pozemku parc.č. 924/7 v k.ú.
Chvalčov na základě předložené projektové dokumentace a žádosti vlastníka
objektu RD č.p. 121. Stavba přípojky bude provedena v zeleném pásu, nezasáhne stavbu chodníku.
Schvaluje zařadit do seznamu uchazečů o obecní byt paní Alenu Horákovou,
bytem Školní 414, Chvalčov 76872. RO přihlédla k její obtížné životní situaci.
RO bere na vědomí:
Žádost na vybudování mostku a sjezdu na místní komunikaci od RD č.p. 786
na pozemku parc.č. 620/102 v k.ú. Chvalčova Lhota. Smlouva o právu provést
stavbu není možné uzavřít bez vyjádření Policie ČR – dopravního inspektorátu
Kroměříž na základě zpracované projektové dokumentace.
CN na pořízení multifunkčního komunálního vozidla   BONETTI 4x4 FX100 MO
E6 35 HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ od firmy I-TEC Czech, spol. s r.o. Obec
Chvalčov hledá na trhu komunální vozidlo, které by nahradilo dosluhují vozidlo
Multicar. Základním požadavkem je multifunkčnost vozidla, využití pro zimní
a letní údržbu obce, zvládnutí náročných terénů, splnění přepravních požadavků
a které by bylo možné využít případně i pro odpadové hospodářství naší obce.
Předloženou studii odtokových poměrů Chvalčov – lokalita v Dubinách. Obec
Chvalčov na základě loňských přívalových srážek a následném ohrožení majetků
občanů nechala zpracovat firmou Envipartner s.r.o. odbornou studii odtokových
poměrů z tohoto povodí s návrhy na stavební řešení á úpravy v této oblasti pro
bezpečný odtok dešťové vody, vč. možnosti zadržování vody v krajině. Jedná se
o komplexní řešení této lokality, kde firma upozorňuje na svahovou nestabilitu.
V souvislosti s řešením navrhovaných zasakovacích průlehů, vodních přehrážek
v horní, zalesněné části lokality by bylo nutné nejdříve provést hydrogeologický
průzkum. RO rozhodla zadat projektovou dokumentaci jen pro část opatření, které
se spíše dotýkají již intravilánu obce.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 9. 2021
RO projednala a rozhodla:
Schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Chvalčov ve školním
roce 2021/2022 v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a schvaluje uhradit případné vyšší výdaje
na vzdělávací činnost základní školy, a to nad rámec stanovený krajským normativem. Škola má dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. předepsaných 60 žáků, pro školní
rok 2021/2022 je předpokládaný počet 54 žáků. Snahou vedení školy a obce
je zachovat stávající počet ročníků a zajistit kvalitní vzdělání pro všechny žáky
základní školy.
Schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol a.s., na zpětný odběr odpadních elektrozařízení prostřednictvím místa zpětného odběru provozovaného obcí.
Schvaluje pronájem kulturního domu – sál + bar na období od 9. – 10.9.2021 pro
charitativní akci Bazárek za snížené nájemné 1 000 Kč.
Schvaluje návrh ředitelky ZŠ a MŠ Chvalčov na přerušení provozu školy a mateřské školy dle zaslaného harmonogramu pro školní rok 2021/2022.
Schvaluje CN od firmy ENVI stavby s.r.o., na úpravy komunikace do Loukova
– zbudování 3 svodnic na dešťovou vodu, zbudování 1 propustku, práce těž5
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kou technikou – úpravy terénu, hloubení příkopů, odvoz zeminy vše za cenu
198 966,90 Kč (cena bez DPH). Zbudování příkopu, resp. obnovení příkopu podél
cesty do Loukova (1. část), bylo nutné pro zajištění bezpečného odtoku vody při
přívalových srážkách.
Schvaluje CN na opravu kanalizačních poklopů a uličních vpustí od firmy
Poklopsystem s.r.o., za cenu 108 501 Kč (cena bez DPH). Na základě obhlídky
bylo vybráno celkem 10 míst v obci, kde dojde k opravám kanalizačních poklopů,
uličních vpustí a případně úpravě asfaltového povrchu.
Schvaluje zveřejnění záměru zrušení věcného břemene na pozemcích parc.č.
901/2; 901/3; 901/4; 901/5 v k.ú. Chvalčov, které pro obec Chvalčov spočívá
v právu uložení vodovodního a kanalizačního řadu a přístupu na tyto pozemky za
účelem opravy řadů. Výše zmíněné pozemky vznikly rozparcelováním jednoho
uceleného pozemku parc.č. 901/2 v k.ú. Chvalčov. Vodovodní a kanalizační řad
vede nyní pouze na 1 pozemku parc.č. 901/6, na tomto pozemku právo uložení
vodovodního a kanalizačního řadu zůstává.
Schvaluje přidělit obecní byt  na adrese Školní 798 paní Aleně Horákové na dobu
určitou a to na 2 roky. RO přihlédla k mimořádné životní situaci žadatelky o obecní
byt.
RO bere na vědomí:
Žádost na změnu územního plánu v katastru Chvalčova Lhota. Jedná se o parc.
č. 364/16 vedenou jako rekreační oblast spojená s parcelou č. 237 zastavenou
rodinným domem. Obec Chvalčov plánuje realizovat změnu územního plánu po
skončení pozemkových komplexních úprav – nejdříve po roce 2024.   
Žádost IV-Nakladatelství s.r.o. na možnost umístění reklamy obce Chvalčov na
plánované vydání omalovánek pro děti, které nenásilnou a hravou formou učí,
jak pomoci zraněnému, a na druhé straně také tomu, jak zraněním předcházet.
Obec Chvalčov v loňském roce tuto možnost využila, v letošním roce tuto nabídku
nevyužije.
CN od firmy BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. na realizaci kamerového systému na
obecních budovách – obecní úřad a kulturní dům, ve sběrném dvoře a pro lesní
tělocvičnu. Jedná se o kompletní instalaci celkem 6 kamer, 4 ks záznamového
zařízení, ostatních komponent pro uchycení kamer, spojovacího materiálu a celkovou montáž vše za cenu 123 090 Kč (cena bez DPH).
Poděkování Mgr. Pavla Poláka, oblastního ředitele Naděje Otrokovice za finanční
příspěvek na činnost terapeutické dílny v Bystřici pod Hostýnem.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 22. 9. 2021
RO projednala a rozhodla:
• Schvaluje cenovou nabídku od firmy Envipartner, s.r.o., ve výši 54 000 Kč (cena
bez DPH) na vypracování projektové dokumentace k realizaci stavební akce
s názvem „Protipovodňová opatření Chvalčov – lokalita v Dubinách – 1. etapa.
V této lokalitě dochází při přívalových srážkách k soustředěnému povrchovému
odtoku vod na komunikacích a dalších pozemcích jak v majetku obce, tak soukromých osob, zde voda následně působí škody. Projektová dokumentace vychází
ze studie odtokových poměrů.
• Schvaluje cenovou nabídku od firmy Envipartner, s.r.o., ve výši 68 000 Kč (cena
bez DPH) na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení, a nakonec pro povolení stavby k realizaci stavebního díla
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s názvem „Vodní nádrž Chvalčov – projektová dokumentace“. Vodní nádrž by
měla vzniknout v souladu s územním plánem na obecních pozemcích naproti
odpadového centra.
Schvaluje podání žádosti v rámci 13. výzvy MAS Podhostýnska, z.s. z dotačního
titulu z IROP na hasičské vybavení. Jedná se o pořízení čerpadla na vodu pro
JSDHO Chvalčov, které bude kompatibilní s terénní čtyřkolkou.
Schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na obecním pozemku parc.č. 620/78 v k.ú. Chvalčova Lhota, jedná se o napojení sjezdu ze soukromého
pozemku na místní komunikaci v ulici Kroužky. Smlouva bude uzavřena na
základě předložené projektové dokumentace a kladného vyjádření Dopravního
inspektorátu. Součástí stavební akce bude částečné zatrubnění příkopy.
Schvaluje zveřejnění záměru na dlouhodobý pronájem části obecního pozemku
parc.č. 364/1 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře cca. 400 m², druh pozemku trvalý
travní porost, jako předzahrádku k rekreační nemovitosti, na dobu 5 let, za cenu
1,50 Kč/m²/1 rok.
Schvaluje zveřejnění záměru na dlouhodobý pronájem části obecního pozemku
parc.č. 359/7 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře cca. 86 m², druh pozemku ostatní
plocha. Na části obecního pozemku se nachází 2 drobné stavby, které nejsou
spojeny pevným základem se zemí a slouží jako přístřešek na dřevo a na části 16
m² je oplocená zahrádka. Tyto části obecního pozemku majitel přilehlého rekreačního objektu dlouhodobě udržuje, nájem bude sjednán na dobu 5 let, za cenu
1,50 Kč/m²/1 rok.
Schvaluje zveřejnění záměru na dlouhodobý pronájem části obecního pozemku
parc.č. 359/7 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře cca. 100 m², druh pozemku ostatní
plocha., jako okrasnou zahrádku u rekreační nemovitosti, na dobu 5 let, za cenu
1,50 Kč/m²/1 rok.
Schvaluje zařadit do seznamu uchazečů o obecní byt pana Dušana Marka. RO
přihlíží k mimořádné životní situaci žadatele.
Schvaluje za dodavatele stavby parčíku nad lesní tělocvičnou při toku Bystřičky
firmu Blažej Stella, IČ: 12732508 za cenu 594 116,81 Kč (cena bez DPH). RO
vybírala celkem ze 3 cenových nabídek. Předpokládaný termín zahájení stavby –
1.pol. října letošního roku.
Schvaluje opravit schodiště – vstup do areálu ZŠ a MŠ Chvalčov u cyklostezky.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým dojde v souladu s ustanovením
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
k navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2021. RO rozhodla
o příjmu dotace na konání voleb do Parlamentu ČR pro volební okrsek Chvalčov
ve výši 31 000 Kč a zároveň o výdaji na § 6114 Volby do PČR s účelovým znakem
98071.
RO bere na vědomí:
Informaci starosty obce o předaných úpravách v projektové dokumentaci k rekonstrukci RD č.p. 13, které byly dodatečně požadovány ze strany obce. Na základě
konzultace na stavebním úřadě proběhne k upravené PD stavební řízení. Obec
dodatečně bude řešit částečné odbourání přízemní části RD, z tohoto důvodu
vznikl nový požadavek na dispoziční úpravu místností v přízemí rekonstruované
části objektu a bylo také rozhodnuto o realizaci nové krytiny.  Tímto krokem bude
celý objekt RD na č.p.13 komplexně zrekonstruován, vznikne prostor pro rozšíření
účelové komunikace a zvýšení bezpečnosti pro chodce v tomto místě.
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Informaci Ministerstva vnitra, že dne 1.1.2022 nabývá účinnosti nová právní úprava týkající se vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí. Zákon
č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů, a doprovodný zákon č. 36/2021 Sb.   ukládají
Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního
systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků, zde budou
obce povinny vyhlašovat vnitřní právní předpisy vydávané v jejich působnosti.
Žádost ÚZSVM o podání sdělení, zda by obec Chvalčov měla zájem o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1191 v k.ú. Chvalčov, druh pozemku ostatní plocha
o výměře 860 m², zapsaným na LV č. 60000. Jedná se o pozemek okolo bytového
domu v ulici Na Říce č.p. 256.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na již hotovou cyklostezku po pravém břehu Bystřičky od Bystřice
pod Hostýnem po naši lesní tělocvičnu, má obec připraven projekt na pokračování
cyklostezky na našem území. Stavba bude umístěna na břehové hraně Bystřičky
v úseku od lesní tělocvičny po most v ulici U Vesničky a má již stavební povolení
v právní moci.  V současné době je projekt konzultován na Státním fondu dopravní
infrastruktury pro možnost podání dotační žádosti tak, aby jej bylo možno zařadit
do investic příštího roku. Kvůli stavbě bude nutné vykácet některé stromy, které
zasahují do trasy stezky. Obec se snaží uchránit co nejvíce zeleně, proto se uvažuje
o kaleném povrchu vozovky, bez živice, což umožní záchranu některých stromů.
Stezka bude osvětlena a je koncipována jako smíšená pro provoz cyklistů a chodců
s možným průjezdem techniky k údržbě vodního toku a vozidel majitelů přilehlých
nemovitostí. Cyklisté mohou pokračovat dále po obecních komunikacích směrem do
hor, nebo po nově opravené komunikaci do Loukova a dále. Protože dnešní doba
přeje projektům na bezmotorovou dopravu, připravuje se páteřní stezka, která propojí Valašské Meziříčí s Bystřicí pod Hostýnem a povede dále na Kroměříž. Naše
cyklostezky jsou již součástí tohoto záměru stejně jako stezka Loukov – Osíčko nebo
Podhradní Lhota - Kunovice. Všechny obce na trase se snaží spolupracovat a koordinovat své kroky. Ne všude je příprava na stejné úrovni, existuje mnoho překážek
k překonání. Představitelé naší obce se zúčastnili jednání ve Valašském Meziříčí
a zdá se, že shodná vůle a nadšení obecních reprezentací nakonec povedou k uskutečnění celého záměru.
K naší připravené stezce, přibližně v polovině trasy, přiléhá obecní pozemek,
který v minulosti obec převzala od Českého státu a který je možné využít pouze pro
občanskou vybavenost. Po živé debatě zastupitelstvo schválilo zřídit zde na ploše
cca 1750 m2 parčík a podpořit tak klidovou zónu v této části obce. Může zde být
odpočinkové místo pro obyvatele hustě zastavěné části i pro návštěvníky, kteří se
pohybují po stezce, která je již dlouho zaužívanou turistickou trasou. Plocha byla
vyčištěna od náletových dřevin a terén byl nahrubo srovnán. Zhotovení parčíku je
svěřeno firmě Blažej Stella za cenu 595 000,00 Kč na základě nejnižší nabídky ze
třech oslovených. Výsadby a úpravy terénu proběhnou v měsících říjnu a listopadu
letošního roku.
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Obecní finance jsou stále v dobrém stavu i díky prozatím odloženému projektu na
digitální rozhlas, kde dosud neznáme výsledek z dotační žádosti. V tomto období se
připravuje plán obecních investic na příští rok a v hrubých rysech i rozpočet obce.
A také nová vyhláška o odpadech a o poplatcích, o které jste informovaní na jiném
místě zpravodaje.
Tento zpravodaj vychází až po parlamentních volbách. Věřím, že jste využili svého
volebního práva, že jste volili srdcem i rozumem a že výsledky voleb Vás uspokojily.
Pokud ne, je mi líto, demokracie je taková. Výsledek je nutné přijmout a snažit se,
aby náš užitek byl i při nepříznivé situaci co nejlepší. Každá reprezentace bude mít
za dnešního stavu plné ruce práce s ukočírováním poměrů a bude potřebovat důvěru, aby zvládla, co natropil covid i následné hospodářské vlnobití.
Přeji všem pevné zdraví a optimismus.  
Ing. Antonín Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
František ERNEST
78 let
Emilie GAJOVÁ
81 let
Marie PETROVČINOVÁ 75 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vítáme mezi nás nové občánky:
Jana HRUŠKOVÁ
Patrik POLÁŠEK
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …

Jubilant:
Nedávno oslavil významné životní jubileum náš občan pan Václav Skýpala.
Panu Skýpalovi přejeme pevné zdraví
a mnoho spokojenosti do dalších let.
Ať Vás,
jen to dobré.

milý

jubilante,

provází
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Podzimní vítání občánků v naší obřadní síni:
V sobotu 2. října 2021 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 40.
vítání nových občánků. Ke slavnostnímu
obřadu se dostavilo 5 rodin se svými
nejmenšími.
Místostarosta obce Ing. Jan Chlápek
přivítal nejmladší chvalčovské občánky - Kryštůfka BEDNÁŘE, Kristýnku
VOLKOVOU, Laurinku ČECHOVOU,
Matouška BÍLÉHO a Karolínku
NAVRÁTILOVOU.
K důstojnosti slavnostního obřadu,
který je vždy pro každou rodinu zvlášť,
přispěly děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné
a nezbytný hudební doprovod pana
Petra Balgy. Všem účinkujícím patří
upřímné poděkování.
Kryštůfek BEDNÁŘ

Kristýnka VOLKOVÁ

Laurinka ČECHOVÁ
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Matoušek BÍLÝ

Karolínka NAVRÁTILOVÁ

Zprávičky z KCR DOMINO a dětského klubu TYKADLO
Prázdniny v Dominu byly plné her, rozmanitých aktivit, výletů, sportovních výkonů,
tvoření, zážitků, přátelství a dětského dovádění. V září se rozběhly všechny kroužky
a aktivity. V rámci KCR Domina nabízíme Klubíčko - cvičení rodičů s dětmi od 1 roku,
tvořivé kroužky Šikulka a Tvořínek pro děti od 2 do 6 let. Dále máme miniškolku dopoledne bez rodičů pro děti od 1,5 do 3 let, ale taky volnou hernu a hlavně prostředí přátelské rodinám s dětmi. Pokud jste nestihli začátek školního roku, nevadí,
do kroužků je možné se přihlásit i během roku.
V klubu Tykadlo máme pro předškolní děti a žáky prvního stupně ZŠ výtvarný
kroužek vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:15 hod. Dále můžete využívat doučování, pomoc s domácími úkoly nebo procvičování probírané látky. Ve
Chvalčově je možné též vyzvedávání dětí ze školky, školy či družiny. Pro děti připravujeme různé hry a rozmanité aktivity. Všechny nabízené služby jsou pro přihlášené děti zdarma. Vše je podmíněno potvrzením o zaměstnání rodičů, nebo OSVČ,
případně z úřadu práce. Potřebné formuláře máme v Dominu, nebo jsou na stránkách www.idomino.eu. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 604 305 055.
Jako poslední přidáváme informaci o PODZIMNÍM PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE.
Bude v době podzimních prázdnin od středy 27. 10. do pátku 29. 10. 2021. Děti
můžete přivádět od 6:00 do 8:00 hod. a vyzvedávat od 15:00 do 18:00 hod. Program
dne bude plný tvoření a výtvarných projektů, poznávání tajemství a kouzel podzimu,
sportovních a rozmanitých her, vycházek do přírody. Tábor je určen dětem od 5 let.
Podmínkou je opět vazba rodičů na trh práce. Více informací, formuláře a přihlášky jsou na stránkách www.idomino.eu, nebo k vyzvednutí v Dominu. Neváhejte se
zeptat, rádi Vám podáme bližší informace.
Přejeme Vám krásný podzim.
Elen Egerová a Michaela Halenčáková
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Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Prázdniny utekly jako voda a nechce se nám ani věřit, že už je pryč i září. Pomalu
ustává pláč těch nejmenších a věříme, že děti, na které po prázdninách čekaly přestavěné třídy s novými herními koutky, chodí do školky rády.
Do naší mateřské školy je na letošní školní rok zapsáno 44 dětí, což znamená
naplněnou kapacitu. Třídu Berušek navštěvuje 22 dětí ve věku od 3 let do 4,5 let,
třídu Sluníček navštěvuje rovněž 22 dětí ve věku 4,5 – 7 let. Na vstup do základní
školy se letos bude připravovat 17 předškoláků. Složení pedagogického sboru zůstává stejné. S dětmi ve třídě Berušek pracují Veronika Miškayová a Petra Pecháčková.
S dětmi ve třídě Sluníček pracují Stanislava Jurásková a Ludmila Pecháčková.
K ruce máme asistentku Kamilu Valovou.
Máme za sebou:
- Informační schůzku pro rodiče
- Projektový den „Hýbeme se pro zdraví“ pod vedením paní Radky Trňákové, který
se uskutečnil v tělocvičně pro děti ze třídy Sluníček
- Návštěvu logopedky Mgr. Kaderkové (třída Sluníček)
- Cvičení v tělocvičně (obě třídy – cvičit budeme každý pátek)
- Vycházku ke studánce Sklenářce, kde jsme měli to štěstí potkat se s panem
Sklenářem, který dětem pověděl spoustu zajímavostí o dění kolem studánky
Sklenářky a divokých prasatech, která chodí až k našim obydlím v noci a v časných ranních hodinách. Setkání bylo příjemné (troufáme si napsat pro obě strany)
a my panu Sklenářovi děkujeme za čas, který nám věnoval a těšíme se na další
setkání. Ke studánce zvládly dojít i děti ze třídy Berušek.
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Loutkové představení „Skřítek Vítek a mlsné autíčko“ v podání pana Taraby
(Berušky a Sluníčka)
- „Jablíčkový den“ – Berušky a Sluníčka
V měsíci září vykonávala na naší mateřské škole souvislou praxi studentka pedagogické školy Terezka Biječková, na kterou se děti každý den těšily.
A my se těšíme na to, co nám přinesou další dny, o čem víme, že nás čeká:
- návštěva výstavy na Chalupě zahrádkářů
- pouštění draka na fotbalovém hřišti
- vycházky do Dědiny, na Paseky, sběr přírodních materiálů, poznávání stromů
- „Bramborový den“
- sledování okolí dalekohledem (rozhledna, Kozinec…)
- „Šiškový den“
- „Větrníkový den“ na podporu dětí s cystickou fibrózou
A další a další, ale to si počkejte na příští vydání.
Jedno velké přání na konec, ať nám do toho opět nehodí „vidle“ covid a dny prožité
v naší školičce provází radost, veselí, spokojenost a to nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Stanislava Jurásková za kolektiv učitelek MŠ

Zpátky do lavic
Budík, snídaně, batoh na záda a hurá do školy. Před naší základní školou ve
Chvalčově bylo ve středu 1. září zase živo. Troufám si říct, že po měsících, kdy každý
z nás musel určitým způsobem opustit svoji komfortní zónu, jsme se všichni těšili na
doufejme „normální“ školní rok.
Ten letošní prváčci zahájili slavnostně v doprovodu rodičů, se svojí paní učitelkou
Mgr. Ivanou Pagáčovou  a za přítomnosti zástupců obce pana starosty Ing. Antonína
Stodůlky a pana místostarosty Ing. Jana Chlápka ve své barevné první třídě. Do
první třídy nastoupilo 11 dětí. Žáci vyšších ročníků odstartovali nový školní rok společně se svými třídními učitelkami ve svých kmenových třídách.
Již při vstupu do budovy školy si můžete všimnout změn interiéru, které postupně
zvelebují prostor, kde děti tráví nejvíce času. Snažíme se o rodinné, domácí prostředí  
s příjemnou a pohodovou atmosférou, kde každý žák má své místo, svůj prostor,
aby se mohl vzdělávat, rozvíjet, získávat vědomosti, osvojovat si dovednosti, které
dokáže aplikovat do běžného života.
K naplnění tohoto cíle nám v loňském školním roce napomohlo další vzdělávání
pedagogických pracovníků, kdy na jednoho pedagogického pracovníka připadlo
v průměru 6 školení z různých oblastí.
Pedagogický sbor ve školním roce 2021/2022:
1.třída Mgr. Ivana Pagáčová (11 žáků)
2.třída Mgr. Alena Martínková (9 žáků)
3.třída Mgr. Martina Chvatíková (13 žáků)
4. třída Mgr. Helena Janovská (11 žáků)
5. třída Mgr. Jana Kubaníková (11 žáků)
Vychovatelky ŠD: Kateřina Žůrková, Šárka Biová
Školní asistent: Kamila Valová
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1. třída

2. třída

15

3. třída

4. třída

16

5. třída

Interiér školy
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Školní družina
V letošním školním roce byl rozšířen provoz školní družiny. Ranní družina je od
6:00 hod. do 7:45 hod. Odpolední družina má dvě oddělení, 1.oddělení 11:40 hod –
15:50 hod. pod vedením Kateřiny Žůrkové, 2.oddělení 12:35 hod. – 16:05 hod. pod
vedením Šárky Biové.
V rámci projektu „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“ proběhly
i letos na naší škole v průběhu letních prázdnin tři turnusy těchto příměstských táborů. Tento projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu, reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015688.
Program táborů bývá pestrý, není jednostranně zaměřen. Děti tak tráví hodně času
venku, v přírodě. Náplní jsou aktivity zaměřené mimo jiné na rozvoj sociálních a sportovních dovedností. Děti navštívily hrad Lukov, Zoo Lešnou, Sv. Hostýn.
Školní jídelna
Novou vedoucí školní jídelny je Jitka Frydrychová. Způsob objednání a odhlašování obědů funguje nově přes aplikaci strava.cz.
Výsledky dotazníkového šetření, které zhodnotilo fungování školy z pohledu
rodičů.
Dotazník vyplnilo asi 80% zákonných zástupců dětí ZŠ. Z šetření vyplývá, že pro
výběr školy je pro ně rozhodující bydliště, spokojenost s vybaveností školy a menší
třídní kolektiv. Dotazovaní oceňují kvalitu dosažených znalostí a dovedností u dětí,
využívání informačních technologií při výuce. Jako námět pro zlepšení a zkvalitnění
školy navrhují obohatit mimovýukové aktivity. 78% respondentů si myslí, že ve škole
panuje klidná a příjemná atmosféra.
S fungováním ŠD je spokojeno 90% zákonných zástupců žáků. V námětech na
zlepšení se objevil požadavek na prodloužení provozu odpolední i ranní ŠD. Tomuto
požadavku bylo v letošním školním roce vyhověno.
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH (TOB)
Naši žáci se ve středu 8.9.2021 zapojili do celorepublikového projektu TOB. Cílem
této akce bylo představit dětem olympijské hodnoty a přesah sportu do dalších částí
jejich života. Olympijský den probíhal nejprve ve třídách, kde se děti seznámily
s myšlenkou OH, zavzpomínali jsme na nedávné OH v Tokiu. Samotný běh děti
absolvovaly na fotbalovém hřišti, kde byli žáci rozděleni do tří kategorií. Všichni
žáci, kteří se olympijského běhu účastnili, závod dokončili a právem jim patří velká
pochvala.
Výuka plavání
Hurá, jedeme plavat! Radost téměř všech dětí, kterých se výuka plavání týká,
byla opravdu veliká. Na plavecký bazén do Přerova jezdí žáci 3.-5.třídy. Společně
absolvují 10 lekcí plavání pod vedením instruktorů z Plavecké a sportovní akademie
Přerov.
Mgr. Martina Chvatíková
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Různé
Chvalčovský ZPRAVODAJ
Minulé číslo prázdninového zpravodaje šlo do tisku z vážných provozních důvodů se značným zpožděním. Z tohoto důvodu část příspěvků a informací již nebyla
aktuální. Omlouváme se také za tiskařského šotka v podobě přehozené stránky.
Děkujeme za pochopení.

Na těžké životní situaci dlužníků často parazitují insolvenční šmejdi

Insolvence je cestou z dluhové pasti. Využívají ji lidé, kteří nejsou schopni platit
své závazky nebo jsou proti nim vedena exekuční řízení. Podle Insolvenčního rejstříku jsou nyní v procesu oddlužení necelé tři stovky dlužníků z ORP Bystřice pod
Hostýnem.
Na koho se obrátit, pokud mám zájem o oddlužení
V případě, že se dlužník rozhodne podstoupit proces oddlužení, má dvě možnosti.
Může vyhledat pomoc u příslušníků právnických profesí (např. advokátů, insolvenčních správců, soudních exekutorů nebo notářů). Jejich služby jsou však zpoplatněny.
Za zpracování insolvenčního návrhu si tito odborníci účtují 4 tisíce korun pro jednotlivce a 6 tisíc korun pro manželský pár. V ceně není započteno DPH.
Druhou možností je obrátit se na tzv. akreditované osoby, kterým Ministerstvo
spravedlnosti udělilo povolení na poskytování služeb v oblasti oddlužení. Hlavní
výhodou je, že služby těchto akreditovaných osob jsou bezplatné. Zpravidla se jedná
o sociální služby, jako jsou např. občanské či dluhové poradny. Ve Zlínském kraji
působí celkem 8 akreditovaných osob, mezi které patří i Vzdělávací a komunitní
centrum Integra Vsetín, přesněji Občanská poradna Vsetín, která je součástí dané
organizace. Seznam všech akreditovaných osob najdete na webu sako.justice.cz.
Dejte si pozor na tzv. insolvenční šmejdy
Poradkyně Občanské poradny Vsetín Petra Maliňáková doporučuje vyhledat
pomoc pouze u prověřených osob či organizací. „Je to i jedna z cest, jak se vyhnout
tzv. insolvenčním šmejdům,“ doplňuje Petra Maliňáková.
Insolvenční šmejdi aktivně oslovují lidi ve špatné finanční situaci a nabízejí jim
snadné oddlužení. Hlásí, že za dlužníka zařídí vše potřebné a zajímá je jen dlužníkovo blaho. Vzbuzují dojem, že bez jejich pomoci nelze vstup do insolvence nikdy
zvládnout. Pravdou ale je, že tyto osoby zpravidla nejsou schopné oddlužení zprostředkovat. „Často oslovují dlužníky, kteří mají nějakou nemovitost, kterou se snaží
výhodným způsobem získat pro sebe,“ vysvětluje Maliňáková. Služby těchto šmejdů
často stojí dlužníky desetitisíce korun a situaci dlužníků zpravidla ještě zhorší.
Občanská poradna Vsetín nabízí své služby
Hledáte-li odbornou radu, obraťte se např. na poradkyně Občanské poradny
Vsetín. Zabývají se nejen dluhovou problematikou, ale také rodinnými, pracovně-právními a majetkovými vztahy, spotřebitelskou problematikou, bydlením, trestním
právem či občanským soudním řízením. Poradenství poskytují od roku 2006 a působí
i na svých pobočkách ve Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Velkých
Karlovicích a Novém Hrozenkově. Veškeré služby Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatně. Více informací o této službě se dozvíte na webu www.vkci.cz nebo
na tel. čísle 774 262 243.
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Akce Chvalčov:
15.10.2021 pátek
19. až 21.11.2021

25.11.2021 čtvrtek
5.12.2021 neděle
18.12.2021 sobota

18.00 – v knihovně v KD Chvalčov proběhne autentické
vyprávění Jiřího Hrabánka s promítáním o roku u protinožců
v Austrálii.
v KD Chvalčov ADVENTNÍ INSPIRACE. Těšit se můžete na
tradiční prodejní vánoční výstavu s bohatým kulturním programem. Vystoupí např: Bukovinka, Hanačka, NOCA, Kamila
Polonyová a Dan Jakubík, Hogo Fogo a další.
16.00 – Posezení pro seniory v KD Chvalčov
17.00 – Tradiční hasičská Mikulášská jízda od Obecního úřadu
Živý betlém

A okolí:
30.10.2021 sobota

Dušičkový pochod napoleonských vojsk spojený se světelným
průvodem
Mezi 15. 00 a 16.00 na Masarykově náměstí možnost prohlídky uniforem a zbraní
francouzské, rakouské a ruské armády.
Od 17.00
Světelný průvod z Masarykova náměstí na hřbitov k uctění
památky zesnulých.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na  www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- Knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

Dne: 19. října 2021
Čas: od 14.00 do 18.00 hodin
Místo: Kulturní dům ve Chvalčově
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 603287387, 224 316 800
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Odpadové hospodářství

Odpadová účtenka

Jako každé hospodářství má i odpadové hospodářství své příjmy a výdaje.
Zatímco celkové hospodářství obce Chvalčov se dlouhodobě snaží být vyrovnané a
nevytvářet dluhy, chvalčovské odpadové hospodářství se tradičně pro občany dotuje
jako jistý druh služby, na kterou občané sice přispívají, neplatí ji ale v plné výši. Níže
si můžete projít stručný přehled příjmů a výdajů odpadového hospodářství Chvalčova
v roce 2020.
Příjmy a výdaje odpadového hospodářství v roce 2020 (zaokrouhleno na tisíce)
Příjmy
Z poplatků od trvale žijících (platba za osobu)
562 000
Z poplatků od rekreantů (platba za chatu)
129 000
Bonusy za třídění odpadů (EKO-KOM)
259 000
Za výkup železného šrotu
  63 000
Za zpětný odběr elektra
  17 000
Celkem
1 030 000
Výdaje
Za odvoz popelnic
Za odvoz zelených kontejnerů (škola, Dědina, Paseky)
Za odvoz kontejnerů s papírem, plastem, sklem
Za odvoz bioodpadů (hnědé kontejnery)
Za skládkování dále nepoužitelného tříděného odpadu
Za odvoz velkoobjemového odpadu (nábytek atp.)
Za odvoz stavebního odpadu
Za odvoz nebezpečného odpadu
Celkem
+ Provoz sběrného dvora
Celkem

546
116
445
180
104
213
268
  63
1 935
420
2 355

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Obec Chvalčov v roce 2020 doplácela na likvidaci odpadu 905 000 Kč. Dalších
420 000 Kč tvořily náklady na provoz sběrného dvora. Aby mohlo být odpadové
hospodářství obce v loňském roce vyrovnané, musela by obec na poplatcích od
občanů a rekreantů vybrat 2 000 000 korun (zbylé statisíce by doplnily „nepoplatkové“ příjmy). Zhruba by to odpovídalo poplatku 1000 Kč za osobu a rok (čtyřčlenná
rodina by tedy obci zaplatila 4 000 korun ročně), přičemž zbylou částku by pokryli
vlastníci zhruba tří stovek místních chat poplatkem 1 000 Kč za objekt (podle různých
propočtů roční odpady z jedné chaty odpovídají půlroční kupě odpadů od jednoho
člověka). Poplatek za rok 2020 přitom na Chvalčově činil 400 korun za osobu, resp.
za rekreační objekt. Skládkování odpadů bude navíc do budoucna čím dál dražší
a jen pokud by množství odpadů z popelnic a kontejneru na velkoobjemový odpad
v příštích deseti letech zůstala na úrovni roku 2020, platila by obec účet vyšší minimálně o dalších 250 000 korun.
Jak je vidět z tabulky výše, poplatky placené obci nelze vnímat jen jako „poplatky
za popelnice“. Ačkoli jejich svoz tvoří nejvyšší výdajovou položku, jedná se stále
jen o necelých 30 % obecních výdajů za služby spojené s odpady (včetně provozu
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sběrného dvora). Sedmdesát procent výdajů se týká svozu všech ostatních složek
odpadů (papír, plast, sklo, bioodpady, nebezpečné odpady, velkoobjemový odpad,
nebezpečný odpad, suť), přičemž příjem za odevzdání těchto materiálů zdaleka
nedosahuje výdajů na jejich odvoz z obce.   
Nastavit správně odpadové hospodářství znamená především přemýšlet nad tím,
jaká výše poplatků je pro občany únosná, jakou část nákladů (jestli vůbec nějakou) je
obec ochotna doplácet, jaký systém třídění je nejvýhodnější a případně i jak nastavit
systém, aby občané postupně produkovali co nejmenší množství odpadů (jelikož
odpady budou s jistotou stále dražší).
V Česku bylo toto přemýšlení přesunuto na obce. Každé město a každá vesnice
tak přemýšlí nad vlastním systémem. Pokud bychom to chtěli vidět pozitivně (a není
nic moc pozitivního na tom, že by na radnici sebemenší obce měl/a sedět expert/ka
na tak komplexní téma, jakým jsou odpady), pak máme alespoň spoustu možných
řešení a inspirací. Jsou obce, které zpoplatňují jen tříděný odpad a platbu za popelnice si lidé řeší přímo se svozovou firmou (lidé tedy platí dva poplatky dvěma institucím). Jsou obce, kde občané platí různě vysoké poplatky podle velikosti nádoby
a počtu svozů, jinde se platí paušál. Jsou obce, které regulují velikost nádob (protože
čím větší popelnici má člověk u domu, tím více ji i naplní), nastavují odlišný počet
svozů (někde přijedou popeláři jednou týdně, jinde jednou měsíčně), platí svozové
firmě za tuny odpadu (jako na Chvalčově) nebo za počet vyklopených popelnic,
finančně a jinak motivují své občany k pro obec co nejvýhodnějšímu nakládání
s odpady.
Veškeré tyto úvahy se musí navíc vejít do zákonných norem. Ty například zakazují
odlišný princip poplatku pro různé obyvatele – pokud bychom tedy chtěli zpoplatnit na
Chvalčově různé velikosti popelnic, museli bychom stejný systém zavést i pro chataře, kterým ovšem není technicky možné zajistit svoz. Případně chataře ze systému
zcela vypustit nebo…  Možností je opět více.
V době psaní tohoto textu není ještě zřejmé, jakým způsobem a kolik se bude na
Chvalčově platit za odpady v roce 2022. Platí nicméně, že pokud budou lidé přemýšlet nad vlastní produkcí odpadů, budou jich postupně produkovat méně (vede k tomu
například důsledné kompostování bioodpadu ze zahrady i z kuchyně, ideálně na
vlastním pozemku, nebo zapojení se do swapové skupiny – viz minulé zpravodaje)
a finální obecní odpadová účtenka pak bude nižší. V dalších letech díky tomu vedení
obce nebude nuceno přemýšlet nad výrazným navýšením poplatku za odpady.
Pavel Kubaník
Sdružení rodičů a přátel komunálního odpadu (SRAPKO)

Odpady – horké téma letošního roku
Rád bych navázal a poděkoval za příspěvek pana Pavla Kubaníka a Sdružení
rodičů a přátel komunálního odpadu (SRAPKO) ke shrnutí hospodaření s odpadem
v naší obci a k jejich aktivitě v oblasti poskytování osvěty a přinášení nových podnětů na téma komunální odpady. Jak jste se mohli dočíst, jsou celkové náklady na
zajištění likvidace, separace a svozu odpadů nezanedbatelnou položkou v obecním
rozpočtu, se kterou je nutné obezřetně pracovat. Řekl bych, že letošní rok je pro obce
a pro občany vzhledem k platnosti nového zákona o odpadech zásadní a průlomový
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- bude nutit obce navrhovat a realizovat opatření, která by měla směřovat k maximálnímu třídění odpadů a k utlumení skládkování směsného komunálního odpadu
a velkoobjemového odpadu na minimum.
Co je směsný komunální odpad?
Vše, co zůstává v našich popelnicích z našich domácností po vytřídění plastů,
skla, papíru, bio odpadu z kuchyní, nebezpečného odpadu a kovů.
Nová legislativa už nyní plošně stanovila v ČR limit součtu směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu na trvale přihlášeného občana v obci na
hodnotu pro rok 2020 ve výši 200 kg, každý rok tento limit bude ponižován o 10 kg až
do roku 2030, kdy tento limit bude 120 kg na osobu. Jen připomínám, že v roce 2020
jsme dosáhli hodnoty 270 kg na trvale přihlášeného občana v naší obci. Překročení
limitu znamená pro obec vyšší sazbu za ukládání na skládku, tedy navíc další výdaje
z obecní pokladny.
Abychom mohli navrhovat opatření vedoucí k přiblížení se daným legislativním
cílům a vedoucí k úsporám v našem odpadovém hospodářství, bylo nejdříve nutné
dokonale zanalyzovat náš systém, bylo také nutné porovnat systémy v jiných obcích
a zjistit, proč jsou v tomto základním parametru mnohde na tom lépe než my. Na
základě zanalyzovaných dat a absolvování několika webinářů na téma odpadové
hospodářství můžu konstatovat, že každá obec má malinko odlišný systém, který
vychází z možností daných obcí, z technických možností svozových firem a záleží
také na obci samotné, jak širokou službu v likvidaci odpadů se rozhodne poskytnout
svým občanům a majitelům rekreačních objektů.
Pro rok 2022 musíme upravit obě obecně závazné vyhlášky k našemu odpadovému hospodářství tak, aby byly v souladu s novou legislativou. Je pravděpodobné, že
nás pro rok 2022 nemine navrhnout zvýšení základního poplatku za svoz a likvidaci
odpadů. Přestože ke zvýšení sazby na 400 Kč došlo poměrně nedávno, pořád je tato
částka v porovnání s okolními obcemi a městy nejnižší. Jsem si vědom, že zvýšení
poplatku je nepopulárním krokem, ale rozhodně nechceme, abychom zvýšeným
příjmem z poplatků výrazně snižovali saldo mezi příjmovou a výdajovou stránkou
hospodaření s odpady v naší obci. Odpadové hospodářství je velké téma, cílem
obce je zachovat nabízený vysoký standard možnosti separace a sběru odpadů pro
naše občany, neustále vytvářet osvětu na toto téma a hledat možné úspory v našem
vlastním systému.
Z provedené analýzy vzešlo několik návrhů, které by mohly přinést obci úspory
v řádu i několika statisíců. Bude záležet i na nás, jak budeme ochotni přijímat případné změny proti zaběhlým zvykům a samozřejmě na důslednosti každého z nás
v zákonné povinnosti třídit komunální odpad. Vývoj v odpadovém hospodářství se
v posledních měsících dostává skutečně do obrátek, na jedné straně vzniká směsný
komunální odpad a nevytříděný velkoobjemový odpad, který má určitě potenciál
energetického využití, na druhé straně rostou ceny energií a zvyšuje se tlak na
zákaz spalování uhlí. Je možné, že z nechtěného se může stát poptávané zboží
a my vstoupíme do jiné etapy hospodaření s odpady. Už nyní vznikají u velkých měst
překladiště směsného komunálního odpadu a objevují se firmy, které jsou ochotny
s tímto materiálem obchodovat.
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Kde najdete všechny informace k odpadovému hospodaření naší obce?
Na webu obce Chvalčov, v roletě „Obec“, pod záložkou „Odpadové hospodářství“
naleznete kompletní informace k odpadovému hospodářství naší obce, jako jsou:
• základní informace k našemu odpadovému centru
• přehled o vývoji třídění odpadů za posledních 5 let
• info k hospodaření s odpady, aktuální kvartální údaje o separaci odpadů porovnané s čísly z předchozího roku
• všechny články, které na téma odpadové hospodářství byly uvedeny v nedávné
době  v našem zpravodaji.
Důležité info:
Na obci jsou pro občany zdarma k vyzvednutí tašky na třídění odpad.
Jan Chlápek

Společenská rubrika
Fryšákův román Na Tesáku se dočká nového vydání
Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem připravuje ke konci roku
k opětovnému vydání známý román Na Tesáku. Po více než 80 letech tak opět ožije
příběh odehrávající se v Hostýnských vrších a mapující život pasekářů z poloviny
osmnáctého století, kdy na zámku v Bystřici pod Hostýnem vládl poslední potomek
rodu Rottalů.
František Fryšák-Buchlovský, starosta v Bystřici pod Hostýnem v letech 19191927, byl nejen obchodníkem, ale také spisovatelem. Jeho kniha Na Tesáku je
datována do roku 1934, avšak byla vydána vlastním nákladem a ve vlastní úpravě
až v roce 1937.
„Město Bystřice pod Hostýnem, kde s Cimbálovou muzikou Bukovinka působíme,
je již několik desetiletí neodmyslitelně spjato s valašským folklorem. Také my při
zpracování hudebního a tanečního materiálu čerpáme inspiraci v nejbližším okolí
a historii regionu. Bylo jen otázkou času, kdy se nám do rukou dostane příběh Jury
Antoše žijícího na Tesáku, způsob života a práce pasekářů i láska Barči k zámeckému lesnímu Lacnerovi“, přiblížila etnografka Markéta Hnilicová, která společně
s dalšími členy Bukovinky román připravuje k vydání.
„K dokreslení příběhu pasekáře Jury Antoše jsme požádali chvalčovského malíře
Karla Bubílka, aby do knihy zhotovil vlastní akvarely. Jeho dílka citlivě a pravdivě
ukazují krásu našeho kraje a ilustrace knihu výrazně obohatily. Proto bychom Karlu
Bubílkovi i jeho ženě Evě chtěli opětovné vydání knihy věnovat“, doplňuje Kateřina
Kovaříková, umělecká vedoucí Bukovinky.
Kniha vyjde na konci listopadu 2021, předobjednávat můžete na www.cmbukovinka.cz, na emailu bukovinka@email.cz, nebo na tel. čísle 721 732 626.
Vydání knihy můžete podpořit i v kampani na internetových stránkách www.hithit.
cz, kde nabídneme i speciální benefity. Digitalizace knihy byla podpořena grantem
Města Bystřice pod Hostýnem.
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Vzpomínky

Vaše příspěvky

Tento rok jsme se s manželkou rozhodli, že si uděláme výlet do Skalistých hor.
V neděli 1.srpna jsme s kamarády začali naši šestidenní túru v nadmořské výšce
2800 m nedaleko lyžařského střediska Breckenridge. Druhý den jsme šlapali přes
horské sedlo přes 3800 m vysoko. Výškový rozdíl přes 1000 m nahoru a dolů jsme
na trase překonali více než dvakrát. Končili jsme v sedle Tennessee.
Když šlapete, blízko k obloze desítky hodin, je to taková zvláštní příležitost na
vzpomínky. A tak jsem vzpomínal na moje výlety s tátou – Jaromírem Tvarůžkem,
po okolí Chvalčova.
V dětství mě a mé bratrance Stanika a Zdenka brával na výlety po okolí naší
rodné obce. Častým cílem toulek lesem byl Hostýn. V zimě jsme tam lyžovali na
louce lemované Jurkovičovou křížovou cestou. V létě jsme si kupovali perníková
srdce nebo růžence v krámkách pod kostelem a potom chodili lézt po pískovcových
skalách na Skalný. V letech 1976 až 1979 jsme lyžovali na Tesáku. Přestože jsem
byl žákem přerovské školy, tak téměř všechny víkendy a prázdniny jsem byl u jedné
nebo druhé chvalčovské babičky. Byla to pěkná léta a rád na ně vzpomínám.
Jaromír Tvarůžek ml.

Očima psycholožky

Asistent pedagoga, kdo to vlastně je?

Asistent pedagoga, poměrná novinka v našich
školách. Dříve jsme je neznali. Třídy byly početné
a někdy speciálně zaměřené na sport, matematiku,
jazyky atd. Asistenti v nich nebyli a žáci zvládali
školní práci každý za sebe. Poté přišla integrace
a inkluze. Všichni mají právo vzdělávat se v běžných
základních školách. I děti, které by kvůli určitému
znevýhodnění nemohly a dříve by chodily do školy
praktické či lidově „zvláštní“. Jsou to děti s nižšími
intelektovými schopnostmi, s ADHD, s autismem
či mající omezenou pohyblivost či nějakou složku
vnímání. Pro tyto děti je někdy výhodou a někdy
nevýhodou chodit do běžných škol. Je skvělé, že
jsou mezi vrstevníky, běžnou populací, a žijí jako jiné
děti. Mají kamarády, jsou součástí školy, účastní se
i výletů či vystoupení. Nevýhodou někdy může
být, že i přes snahu pedagogů úplně nezapadnou.
Většina z nich potřebuje asistenta pedagoga.
Je rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Osobní se stará
o určitého klienta a pomáhá mu s hygienou, obsluhou, jídlem. Asistent pedagoga
pomáhá učitelům. Může být určen pouze pro jednoho žáka, pro více žáků nebo pro
třídu. Vždy je partnerem učitele. Zejména dětem je nutné to zdůraznit, aby braly asistenty jako rovné učitelům, respektovaly je a chovaly se k nim s úctou. Je k nevíře,
kolik dětí to nedělá.
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Role asistenta pedagoga je různá, záleží na dítěti, ke kterému přichází. Laická
veřejnost se mnohdy mylně domnívá, že asistenta může dělat kdokoliv, že si prostě
jen pohodlně sedí ve třídě, poslouchá výklad učitele, podá dítěti pravítko nebo mu
poradí s úkolem. Jejich pozice je zcela odlišná a vůbec není jednoduchá. Asistent je
ve třídě téměř pořád, což je velmi náročné. Zejména přestávky s dětmi, kde se běhá,
nadává, vznikají konflikty, nebo pokud je součástí her či příprav, jsou vyčerpávající
a kladou na asistenta velkou zodpovědnost. Asistent o přestávce je obvykle vzorem.
Děti čekají, jak konflikt vyřeší, jakou dá zpětnou vazbu či jak se mezi ně začlení.
V hodině se věnuje svojí práci. Jsou žáci, se kterými asistenti sedí v lavici a pomáhají
takřka se vším. Vodí děti na obědy, na toaletu, k umyvadlu i do jídelny. V jiných případech sedí mimo, sledují žáky a dle jejich potřeb pomáhají. Asistují učiteli, zapisují
slabším dětem zadání úkolů. Pokud se žák učí dle osnov praktické školy, asistent to
má velmi náročné a učí se s žákem ve třídě i o samotě. Žáci mají jiné učebnice, úkoly
i pomůcky, celé vyučování mnohdy vede sám asistent. Asistenti se žáky s autismem
se učí chápat vnitřní svět svého svěřence a učí ho sociálním dovednostem. Ovládají
vzdělávací programy i různé techniky a dle nich se žákem pracují.
Asistenty pedagoga najdeme i v družině. Jelikož jejich úvazky jsou směšně nízké,
někteří pracují i v družině a počínají si jako dobří vychovatelé. Občas se dostanou
i do role učitele. Pokud je nemocný a není záskok, učí. Po vyučování si dělají přípravu a ke své práci si studují kurz pro asistenty pedagoga.
Ještě než asistent nastoupí, je nutné, aby se sám vzdělával. Zjistil si, k jakému
dítěti jde, jaké má znevýhodnění a co je třeba vědět. Nastudoval si všechno o dané
poruše či oslabení, připravil se. Zašel si i na praxi, poradil se s kolegou, který má
zkušenost, zhlédl filmy či dokumenty o podobném dítěti, prošel si studie, spojil se
s rodiči či pedagogy. Nepřipravený asistent je pak zaskočený, bezradný a start je
opravdu náročný. Skvělé je, když v některých školách fungují svépomocné skupiny,
kdy se všichni asistenti scházejí a předávají si zkušenosti a podporují se.
Velmi obtížné je být prostředníkem mezi školou a rodiči. Někdy má každá strana
svoje představy a asistent je mezi nimi. Je dobré být sám sebou, protože hlavní
náplní asistentů je pomoci žákovi či žákům, aby školu zvládali, byli spokojení a začlenili se do kolektivu, v neposlední řadě, aby se více a více osamostatňovali a mohli
fungovat i bez nich.
PhDr. Klára Bartoníková Janečková

Ježčí hra

Pozdrav psa Bernarda

Krásný podzimní den, milé děti a všichni naši čtenáři. Podzim je pro nás pejsky
krásně hravý, honíme tetelící se listy, vyhříváme se na podzimním slunci a chystáme
se na zimu. Příroda říká, že na zimu se má trochu nabrat tukových zásob a více
spát. Proto žadoním salámek a dobrý sýr, když je panička u ledničky a pak šupnu
do pelechu.  Na zahradě se uklízí a častým návštěvníkem na naší zahradě je ježek.
Panička mu dává do misky hrozinky, kousky suchých jablek a oříšky, občas mu s tím
také pomohu.
Víte, že takový ježek musí na zimu nabrat nad 500 g své váhy, jinak potřebuje
naši pomoc? Ježek v jídle není vybíravý, sní žížalu, brouka, moučné červy, nebo
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nějaké ovoce z našich zahrad. Je s ním prima hra, večer dupe po zahradě, funí jako
dva čerti a když se ho snažím zahnat, stočí se do klubka a naježí se. Máme citlivé
čumáčky, tak se nám tato hra moc nelíbí. Ježek je pro nás symbolem podzimu. Na
zimu se schová do nory, kterou si krásně vystele senem, nanosí tam nějaké zásoby
jídla a spí až do května.
Pomůžeš ježkovi do nory?

Kde domov tvůj
Меня зовут Вера Крутилова. Родилась я в Казахстане. С 1999 года живу в
Чешской республике, на Хвалчове.Впервые познакомилась с ЧР в 1997 году.  
При моём первом посещении огромное впечатление произвела прекрасная
природа. В регионе, в котором я родилась, преобладают лесостепи, ровинный
ландшафт. Но в нескольких стах километров находится зона отдыха уже в
прекрасной горной местности. Горы для меня были чем-то абсолютно новым и
необычным. Гора Гостын с прекрасной базиликой и целый ареал с Крестовой
дорогой на меня, естественно, произвели впечатление. Часто туда возвращаюсь
прочувствовать и начерпаться гармонии и покоя.
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Люди, с которыми я познакомилась при первом посещении,
были очень приветливы,
добросердечны, охотны. За
всё время, что здесь живу, я
не встретилась с негативом. С
соседями добрые отношения,
имею здесь добрых друзей. С
ностальгией вспоминаю на своё
участие в Хвалчовском женском
клубе,как мы пекли и украшали
пряники к Рождеству, ездили в
Германию
по
приглашению
женского клуба с их стороны.
Говорить на чешском языке
я училась при каждодневной
коммуникации.
Конечно
же,
временами это не было легко.
Иногда
получалось,
нехотя,
сказать и что-то смешное.
Оглядываясь
назад,
могу
сказать, что в чешском языке
Kazachstán
встречается много слов, которые
я знаю и в русском языке.
Мне нравится чешская кухня. Стараюсь готовить чешские блюда и блюда,
которые знаю из дома. Например бешпармак, казахское национальное блюдо.
Это нарезанное тонкое тесто с бараниной и луком.
Некоторые блюда похожи, только немного по-другому приготовлены.
Например, гуляш, котлеты, плов, картофельный салат.
Очень мне нравятся традиционные мероприятия. Например, "Рождественское
и Пасхальное вдохновение", торжества на праздник Кирилла и Мефодия,
"сжигание чародейниц", шествие на Святого Николая, летнее кино, где люди
встречаются, вместе проводят свободное время.
В Казахстане Рождество празднуется также дома, когда семья собирается за
праздничным столом на Щедрый вечер.
В заключение хочу сказать, что хотя я живу здесь достаточно долго, не
забываю свою Родину, стараюсь по возможности навещать своих родных
.Благодаря интернету есть возможность общаться. К сожалению, ковид
ограничил возможности встреч. Последний раз я была "дома" два года назад.
На самом деле имею два дома. Там прошло моё детство и молодость, рада
туда возвращаюсь и чувствую себя как дома. А когда я в Казахстане, так тешусь
на Хвалчов, а потом - опять на встречу с родным краем, с родными и друзьями.
Вера Крутилова
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Kde domov tvůj
Jmenuji se Věra Krutilová.  
Narodila jsem se v Kazachstánu. Od
roku 1999 bydlím v České republice na Chvalčově. Poprvé jsem
se s Českou republikou seznámila
v roce 1997. Při první návštěvě na
mě udělala obrovský dojem nádherná příroda. V regionu, kde jsem se
narodila, převládají lesostepi, rovinatá krajina. Ale třeba o několik
set kilometrů dále se už nachází
rekreační středisko v překrásném
hornatém prostředí. Hory pro mě
byly něco naprosto nového a neobvyklého. Hora Hostýn s nádhernou
bazilikou a celý areál s křížovou cestou na mě samozřejmě zapůsobila.
Často se tam vracím procítit a načerpat harmonii a klid.
Lidi, se kterými jsem se seznámila na první návštěvě, byli velmi
přívětiví, dobrosrdeční, ochotní. Za
Věrka na Marušce
celou dobu, co tady žiju, jsem se
nesetkala s negativní zkušeností. Se
sousedy máme přátelské vztahy, mám tady dobré přátele. S nostalgií vzpomínám na
svou účast v chvalčovském klubu žen, jak jsme pekly a zdobily perníky na vánoční
inspirace, jezdili do Německa na pozvání z klubu žen z jejich strany.
Česky jsem se učila mluvit během každodenní komunikace s lidmi. Samozřejmě,
že občas to nebylo moc lehké. Někdy se mi podařilo říct nechtěně i něco vtipného.  
Mohu říct, že čeština obsahuje hodně slov, které znám z ruštiny.
Mám ráda českou kuchyni, snažím se střídat česká jídla a jídla, která znám
z domova. Například   bešparmak je kazašské národní jídlo.   To je nařezaný plát
těsta s beraním masem a cibulí. Některá jídla jsou podobná, trochu jinak upravená.
Například guláš, karbanátky, rizoto, bramborový salát.
Moc se mi líbí tradiční akce, jako třeba vánoční a velikonoční inspirace, hody,
pálení čarodějnic, mikulášská jízda, letní kino. Tam, kde se lidé spolu setkávají a tráví
společně volný čas. V Kazachstánu se slaví Vánoce doma, kdy se rodina setkává
u slavnostního stolu na Štědrý večer.
Na závěr chci říct, že i když tady žiji dost dlouho, nezapomínám na svou vlast,
snažím se dle možností navštěvovat své příbuzné. I díky internetu je možné komunikovat. Bohužel covid přinesl omezení možností návštěv. Takže naposledy jsem byla
„doma“ před dvěma lety. Mám vlastně dva domovy. V Kazachstánu jsem strávila
dětství a mládí, ráda se tam vracím a cítím se tam jako doma. A když jsem tam, už se
těším na Chvalčov, a pak se těším zase na svůj rodný kraj a své příbuzné a přátele.
Věra Krutilová
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Z naší přírody

Přírodní památka Pod Kozincem

Základní údaje: Přírodní památka Pod Kozincem představuje jednosečné podhorské karpatské louky v západní části Hostýnských vrchů. Nachází se na mírném
svahu se severozápadní expozicí pod kótou Kozinec (479,1 m n. m.), asi 1 km severozápadně od středu obce Chvalčov, v nadmořské výšce 370 až 550 m. Celková výměra 20,4204 ha.
Flóra a vegetace: Přírodní památka Pod Kozincem je typickým ekosystémem
karpatských luk. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin čeledi vstavačovitých, hojný je prstnatec Fuchsův pravý s velkou variabilitou barevných
odstínů a kresby květů, prstnatec bezový, prstnatec májový, vstavač mužský znamenaný, hlavinka horská, pětiprstka žežulník pravá, okrotice bílá a okrotice dlouholistá.
V pestrém bylinném porostu luk býval hojně zastoupen kriticky ohrožený snědek
pyrenejský kulatoplodý. Tento mediteránní archeofyt, mající rozšíření původně na
stepích, zde rostl ve společnosti řady dalších rostlin, jako jsou např. hvozdík kartouzek , zvonek broskvolistý, hvozdík kropenatý, zvonek klubkatý. Zde bych zdůraznil
slovo rostl. Když jsem v roce 1970 přišel do Chvalčova, byla celá lokalita hustě
porostlá snědkem tak, že skoro nebylo kam šlápnout. Dnes jej prakticky neuvidíme,
pouze několik málo jedinců roste v okrajových partiích a hlavně v oplocené plantáži
sousedící s chráněným územím. Největší životaschopnou populaci tak najdeme za
soukromou zahradou v Kroužkách. Tento stav je zapříčiněn přemnoženou daňčí
zvěří a divokými prasaty, která tuto cennou lokalitu systematicky likvidují.
Na podmáčených místech je kromě již zmíněného prstnatce májového také hojný
mečík střechovitý, dále zde rostou suchopýr úzkolistý, bezkolenec modrý a hvozdík
pyšný. Na okrajích lesa pak roste šalvěj lepkavá, velmi hojně konvalinka vonná
spolu s kokoříkem mnohokvětým. V dolní části luk se v nedávné minulosti vyskytoval
i hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), který však byl vyhuben.
Fauna: Podrobný zoologický průzkum nebyl prováděn, z obojživelníků zde byl
zaznamenán skokan hnědý a kuňka žlutobřichá, z motýlů je zajímavý výskyt ohniváčka černočárného. Z ptáků se vyskytoval např. chřástal polní a bramborníček
hnědý. Při hledání potravy je na loukách často pozorován čáp černý, který hnízdí
v okolních lesích.

Přírodní památka Na Jančích
Základní údaje: Přírodní památka Na Jančích představuje podhorskou louku na
mírně ukloněném svahu s jižní orientací. Nachází se uprostřed lesů v Hostýnských
vrších, v nadmořské výšce 520 až 575 m, asi 750 m východně od vrcholu Goralica.
Ve středověku se v této lokalitě nacházela hornická ves Janče, v okolí se dolovala
železná ruda. Po vyčerpání zásob bylo dolování ukončeno a ves byla již v roce 1373
pustá.
Flóra a vegetace: Přírodní památka Na Jančích je jednosečnou karpatskou loukou obklopenou lesy, v okolí pramenných vývěrů částečně zamokřenou.
Také na této lokalitě se vyskytuje kriticky ohrožený snědek pyrenejský kulatoplodý, jehož populace je podobně jako Pod Kozincem silně redukována okusem zvěře.
Roste zde ve společnosti zástupců čeledi Orchidaceae. Vyskytují se zde vstavač
mužský znamenaný, prstnatec bezový, hlavinka horská, bradáček vejčitý, na mokřinách prstnatec májový. Nedávno zde byl nalezen i vstavač osmahlý.
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Z dalších druhů se zde byly nalezeny např. srpice barvířská, prasetník plamatý, kohoutek luční , hvozdík kartouzek a několik druhů sítin. Na mokřinách rostou
vlhkomilné druhy, např. mečík střechovitý, čertkus luční a škarda bahenní. Některé
v minulosti uváděné druhy, jako např. kosatec sibiřský, suchopýr širolistý, suchopýr
úzkolistý a kruštík bahenní, nebyly v posledních letech prokázány.
Fauna: V přírodní památce byly prováděny inventarizační zoologické průzkumy
zaměřené na motýly a obratlovce. Z denních motýlů se vyskytují zelenáček šťovíkový, bělásek Realův, perleťovec prostřední aj. Z obojživelníků byl pozorován mlok
skvrnitý, skokan hnědý, a ropucha obecná, z plazů ještěrka obecná a ještěrka živorodá..
Chráněné území obklopují ze tří stran lesní porosty, které jsou hnízdištěm řady
druhů ptáků. Vyskytuje se zde např. datel černý, strakapoud velký, holub hřivnáč,
dlask tlustozobý, linduška luční, pěvuška modrá, červenka obecná, konipas bílý,
mlynařík dlouhoocasý, všechny druhy sýkor včetně sýkory lužní, brhlík lesní a sojka
obecná.
Ze savců zde byli zjištěni liška obecná, rejsek obecný, rejsek malý, plšík lískový,
myšice lesní, norník rudý, hrabošík podzemní a zajíc polní.
Natura 2000: Přírodní památka Na Jančích se nachází na území Evropsky významné lokality Hostýnské vrchy o celkové rozloze 2396,5918 ha představující bukové
a smíšené lesní porosty a v malé míře i velmi zachovalé luční biotopy s výskytem
řady vzácných druhů, jako je tomu právě v případě PP Na Jančích. Chráněné území
je také součástí Ptačí oblasti Hostýnské vrchy o celkové rozloze 5176,9520 ha.
PaedDr. Jiří Troneček

Zápisky z kronik
Rok 1982
Práce občanských výborů v roce 82
byla převážně zaměřena na styk s občany a zvelebení obce. Při opravách domků,
úpravách zahrádek a při veřejně prospěšných akcích bylo ve všech třech
úsecích občanských výborů č. 13,14 a
15 odpracováno celkem 8700 hodin formou brigádnické práce občanů. Jednalo
se hlavně o akce: dokončování práce
v prostoru „Kamenec“ ( regulace potoka,
pískoviště pro děti, výsadba okrasných
stromků a keřů na celém areálu, chodníky), zarourování potoka od obchodu
po Dudovo a v další etapě až po dům
A. Žilinské, údržba dětského zařízení
za kulturním domem, posečení trávy na
veřejných prostranstvích, úprava chodníku u obchodu na Říce, nátěr mostků
přes Bystřičku, úprava místní boční cesty
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Ilustrační foto z archívu

od mostku na Říce po dům Fr. Hrubého, nátěry spodních částí sloupů elektrického
osvětlení a další drobné práce.
UO-KSČ ve Chvalčově se v roce 82 zaměřila na zapojení do politické práce registrovaných členů v místě bydliště, protože členové uliční organizace jsou převážně
v důchodovém věku. Členové výboru se na úseku kádrové práce zabývali vyhledáváním a získáváním členů do kádrových rezerv pro politickou práci. Agitační středisko
zabezpečovalo rozhlasové relace k významným výročím, výzdobu veřejných budov
a osobní zvaní na veřejné schůze KSČ. UO-KSČ spolu s NF organizovala prvomájový průvod, kladení věnců u pomníku partyzánky Olgy Bardinové a pomníku příslušníků 4. brigády 1. československého armádního sboru v SSSR padlých na Tesáku,
dále lampionový průvod.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Chvalčově má 126 členů,
z toho 11 přespolních z Gottwaldova, Bystřice pod Hostýnem, Ostravy, Olomouce
a Frenštátu od Radhoštěm. Mezi domácími je 41 žen a 74 mužů. Převážnou většinu
členů tvoří dělníci. Nejstarší člence Anně Urbancové je 94 roků. Organizace obhospodařuje 14,53 ha zahrádkářské a zemědělské půdy. S potížemi se setkala snaha
rozšířit zahrádkářskou osadu Pod Kozincem, protože se tam setkaly zájmy zahrádkářů se zájmy JZD VŘSR Bystřice pod Hostýnem.
Základní stavební kámen pro stavbu Dětské vesničky byl položen v roce 1970.
V prosinci 1973 se do prvého dokončeného domku nastěhovaly děti a s nimi jejich
nová maminka Terezie Tomanová.  V průběhu roku 1974 byly potom zaplněny další
domky. V roce 1977 bylo v dětské vesničce již 67 dětí. O tři roky později slavili zde
významnou událost – první z dětí Olga Vinařová se vdávala. V současné době již do
samostatného života vykročilo pět dětí, které založily vlastní rodiny a jsou na světě
první tři vnoučci.
V matrice MěNV Bystřice pod Hostýnem byly za rok 1982 uvedeny tyto údaje týkající se občanů místní části Chvalčov. Narozeno 18 dětí, sňatků 18, úmrtí 24 občanů.
Tyto údaje byly čerpány ze Zpravodaje, který šestkrát do roka vydává MěNV Bystřice
pod Hostýnem.
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Chvalčovští hasiči
Po roční absenci se letos opět pořádalo hasičské soustředění neboli tábor plný
mladých dobrovolných hasičů z Chvalčova, na kterém se prožije tolik zážitků, že
zvládnete na část z nich i zapomenout. Od opékání špekáčků (jak už je táborovou
klasikou), přes výlet na Sv. Hostýn, nebo na koupaliště v Bystřici pod Hostýnem, až
po diskotéky, nebo dokonce menší (ale nezapomenutelný) ohňostroj. Také nesmím
opomenout táborový zvyk v podobě stezky odvahy, při které by se nenašel jediný
táborník, který by se nebál. Také jsme zažili lesní běh, táborovou olympiádu anebo
hašení hasičským přístrojem. A tohle všechno bychom nezažili bez našich skvělých
chvalčovských hasičů alias vedoucích, a také naší výborné paní kuchařky. Takže teď
slovem za všechny táborníky: DĚKUJEME!!! A doufám, že příští rok si to zopakujeme.
Aleš Válek

Chvalčovští zahrádkáři
„Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří.“
(Lao-c')
Přichází babí léto, které oznamuje konec letních a teplých dnů a nocí, přichází
podzim. Začátkem října je slunce ještě ve znamení vah, po druhé dekádě přechází
do znamení štíra. V říjnu pokračuje na zahrádkách sklizeň a zároveň i příprava na
budoucí jaro.  Říjen dává svojí proměnlivostí počasí každému najevo, že je již opravdový podzim.
Na podzim se zahrada se připravuje k zimnímu odpočinku. Okrasné stromy a keře
zdobí všechny odstíny podzimních barev, které se stávají zvláště výrazné v pohledu
proti slunečním paprskům. Barevná krása listů opadavých dřevin nemá ale dlouhé
trvání, po svém opadu listy rychle hnědnou. Uzrálo i velké množství malých a drobných plodů a plodenství, nejrůznějších tvarů a barev.
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Hořká skvrnitost neboli pihovitost jablek
Příčinou hořké pihovitosti je nedostatek vápníku v plodech. Kořeny nedostatečně
zásobují plod tímto prvkem. Příčinou může být buď sucho a chybějící voda, nebo
naopak dlouhodobější zamokření půdy. Výživová porucha se může objevit i kvůli
nadbytku dusíku a draslíku v půdě.
Sklovitost jablečné dužniny
Sklovitost dužniny se vyskytuje hlavně u odrůd James Grieve, Jonathan a Coxova
reneta. Jedná se o fyziologickou poruchu, k níž dochází v době dozrávání při náhlém
zvýšení slunečního záření a teploty vzduchu. Vedle jiného se proti sklovitosti doporučuje včasná sklizeň a rovněž zajištění dobrého zásobení plodů vápníkem.
Zazimování révy a jahodníku
Nejjednodušším způsobem, jak lze zazimovat vinnou révu, je její sejmutí z opěrné
konstrukce a po položení na zem ji zabalením do slámy zazimujete. Před tím ji ještě
ořezejte, jak je potřebné, neboť zjara po rozbalení bude na řez již pozdě.
Drobné ovoce
Drobné ovoce, zejména bobuloviny, velmi dobře prospívají a plodí, pokud na konci
podzimu přidáte kolem nich nastýlku z polorozloženého kompostu. Přes zimu chrání
kořeny a současně keře vhodně přihnojí.
Vysazujte
Pokud není půda ještě zamrzlá, vysazujte kontejnerované okrasné stromy a keře,
opadavé prostokořenné i stálezelené s kořenovým balem. Stále ještě můžete vysazovat růže. Vysazujte i všechny ovocné stromy a keře.
Kdy a jak vysazovat cibuloviny pro jarní květy, kterým druhem začít
Vysazujeme většinu cibulovin a hlíznatých rostlin: narcisy, tulipány, hyacinty, cibulové kosatce, také drobné cibuloviny, jako jsou modřence nebo ladoňky.
Holandské cibulnaté kosatce vysazujeme později, abychom zbrzdili jejich rašení.
Na podzim vyrostlé listy totiž přes zimu snadno namrzají.
Rychlení a přezimování
Do květináčů vysadíme cibuloviny pro zimní a jarní rychlení. V září vyryjeme
dosny, rané odrůdy mečíků a tygřice. V suché větrané místnosti je před očištěním
necháme zaschnout.
Výstavy a jiné akce:
16.-18. 10. CHVALČOV CHZ Výstava „Chvalčovský podzim“.
14.-17. 10. Olomouc, výstaviště – Výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků.
30.-31. 10. Šlapanice u Brna, Orlovna (naproti kostela)
ZO ČZS Šlapanice pořádá tradiční podzimní výstavu Barvy podzimu.
Výstava je zaměřena zejména na květy chryzantém a plody z našich
zahrad.
Pranostiky
Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
V říjnu-li se blýská, v zimě se pak plíská.
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.
Listopad někdy sněží a někdy jen tak listí leží.
Všem přátelům a příznivcům děkujeme za přízeň a přejeme plné sklepy a spíže
letošní úrody.
Výbor zahrádkářů Chvalčov
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Malí hasiči

U Sklenářky (mateřská škola)

Na výletě (základní škola)
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Slovo na konec:
„Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku,
než proklínat temnotu.“

Konfucius
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