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Z průběhu oslav 50 let od otevření nové budovy základní školy

2

Milí čtenáři,
Dnešním tématem bude internet. Tato komunikační síť se stala nedílnou součástí

života takřka nás všech. O tom už se ani nevedou žádné diskuse. Princip, na kterém
internet funguje, nepochopím, ani kdybych žila tři sta let. Ale to nevadí, osobě mého

typu postačí, když se s ním naučí pracovat. Je to opravdu pohodlné mít knihovnu,

encyklopedii, slovník, atlas, jízdní řád a bůhví co ještě v jedné škatulce vždy při
ruce. Internet opravdu slouží lidem, pokud si lidé zachovají zdravý rozum a nedovolí, aby se z dobrého sluhy stal špatný pán, což u takového facebooku jde podle
mého názoru velmi rychle. Má dcera mi poradila, že nemám být sto let za opicemi

a na facebook mě přihlásila. Popravdě, do této doby jsem netušila, že je možné mít
během jednoho měsíce 320 přátel! Huráá, už nikdy nebudu sama, zavalil mě pocit
blaha, na „netu“ vždycky někdo je. Nepochybuji o tom, že tady někde vzniká virtuální

realita. Představte si, pánové, že si půl roku dopisujete s nádhernou ženou, děláte
si laskominy a chutě a potom se z nádherné ženy vyklube starý, tlustý chlap. I to je
internet. Ale to je spíše legrační zkušenost. Co mě daleko více děsí, jsou fotografie

„náctiletých“ naivních dívek, které se už v deseti letech umí tvářit jako atraktivní tygřice, a nabízí tak alespoň vizuální ráj různým úchylkám pedofilů. To už není legrace.

Nicméně i to může být internet. Je především na nás, na rodičích, abychom své děti
hlídali, měli přehled, s kým a o čem si dopisují, a možná s nimi i více mluvili my sami
a nenechávali je napospas smajlíkům a „facebookovým přátelům“. Nerada bych

působila jako škarohlíd a staromilec. Proti internetu opravdu nic nemám. Naopak.
Například existence e-mailové pošty mi neuvěřitelně urychluje a usnadňuje práci.

Od prvního září začaly fungovat nové webové stránky naší obce. Jak s nimi

budeme spokojeni, záleží svým způsobem na nás všech. Forma internetových
stránek je daná, ale obsah se tvoří a aktualizuje pořád. Nezapomínejme, že je to

služba veřejnosti. A veřejných věcí se v naší obci děje dost a dost. Máte-li jakoukoliv

informaci určenou pro veřejnost, neváhejte a šup s ní na internetové stránky. Jsou
vítány informace, ale i fotografie z veškerých veřejných akcí. Naše obec nabízí všem
podnikům, živnostníkům, firmám, prodejnám bezplatnou evidenci na stránkách, stačí

jen komunikovat. Jak? No přece přes internet, nejjednodušší je psát na e-mailovou

adresu: ludoisova@seznam.cz nebo volat na telefon 739 208 969. Přijímáme i nápady a tipy, co lze zlepšit, co vám na nových stránkách schází či co už je naopak pasé.

Zase je to jenom o spolupráci. Autoři nových webových stránek si přejí především

spokojenost občanů. A já se přidávám s přáním, aby nám byl internet vždy dobrým
sluhou a nikdy se nestal špatným pánem.

Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 8. 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

RO rozhodla:

7/4 o zřízení fondu pro oslavy 50 let otevření ZŠ a MŠ ve Chvalčově.
7/6 o ocenění pracovníků ZŠ a MŠ u příležitosti 50. výročí otevření školy ve
Chvalčově.
7/8 a doporučuje ZO úhradu provedených víceprací, které souvisí s opravou
hasičské zbrojnice, ve výši 79 557,--Kč.
7/9 o úhradě dvouměsíčníku „Obec Chvalčov oznamuje“ v částce 20,--Kč za
jedno číslo. I nadále bude pro každé popisné číslo trvale žijících obyvatel jeden
výtisk z d a r m a .
7/10 o úpravě autobusové zastávky v Lázních včetně jejího okolí z dotace ZIF.
Ozelenění bude zadáno fě Sanitrník a stavební práce fě MGBuilding.
7/11 pro stavbu kanalizace v ul. Javornické provést výběrové řízení a oslovit
3 firmy.
7/12 a doporučuje ZO zhotovit vodovodní přípojky do všech nemovitostí v ul.
Sborné vzhledem k tomu, že již nebude v budoucnu třeba zásahu do nově zbudované komunikace.
7/13 RO doporučuje ZO odkoupit od 5 majitelů pozemků v ul. Javornické části
pozemků o celkové výměře 82 m2 tak, aby došlo k narovnání vztahů a skutečnému stavu v plánované nové zástavbě.
7/14 a/ souhlasí s uložením přípojek do obecního pozemku pro plánovanou
stavbu rodinného domu včetně sjezdu na MK pro MUDr. Leopolda Hoška a
MUDr. Alexandru Žůrkovou.
b/ souhlasí s uložením sítí do obecních pozemků pro manžele Balgovy, Ivanu
Velikovskou, Mojmíra Dubjáka,manžele Pobořilovy, fu Solar – Global a p. Tesařovou u č. ev.
c/souhlasí se zastavovací studií pro Ivanu Velikovskou.
7/17 nesouhlasí s umístěním baneru fy Heureka na webových stránkách obce.
7/18 a souhlasí se zveřejněním záměru o odprodej obecních pozemků parc.č.
1163/16 a 1122/2, oba v k. ú. Chvalčov.
7/20 a souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc.č. 244/1 v k. ú.
Chvalčova Lhota o výměře 80 m2 Svatopluku Hradilovi a Renatě Hudcové za
cenu 1,--Kč za m2 a kal. rok na dobu 12 let.
7/21 nesouhlasí s kácením 3 vzrostlých stromů na pozemku parc.č. 924/7 v k.ú.
Chvalčov.
7/23 a/ o pronájmu obecního bytu v domě 798 p. Martině Nezdařilíkové od
1.10.2010.
b/ o prodloužení nájemní smlouvy o 5 let p. Jaroslavu Martinákovi a p. Josefu
Šípovi.
c/ o prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok p. Naděždě Mlčákové.
7/24 a nemá výhrady k objízdným trasám při rychlostních zkouškách závodu
„Barum Czech rallye Zlín 2010“, které se bude konat 26.až 28.08.2010.
7/25 a nesouhlasí s názorem majitelky domu č.p. 525 na umístění kontejnerů na
tříděný odpad se stanovištěm v ul. U Vesničky.
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•
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7/26 o desinfekci veřejně přístupných nádob na směsný odpad v době teplot nad
20°C.
7/27 o drobných opravách obecního stánku na Sv. Hostýně do výše ročního
nájmu.
RO bere na vědomí:

7/2 kontrolu usnesení z minulého jednání ze dne 2.6.2010.
7/3 informaci o neúspěšné žádosti na revitalizaci zeleně po kanalizaci.
7/16 informaci o škodě v chatové oblasti na vzrostlých tújích.Pachatel je neznámý
a škoda nepřesahuje 5 000,--Kč.
RO ukládá:

7/19 starostovi nechat vypracovat cenovou nabídku na zaasfaltování výjezdu z ul.
Poutní na státní komunikaci tak, aby bylo možno kvalitně provádět zimní údržbu.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 9. 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO rozhodla:

8/4 o termínu zasedání ZO, a to s datem 09.09.2010 včetně programu.
8/6 o zveřejnění záměru o zřízení věcného břemene pro fu E-ON České
Budějovice, s.r.o, pro uložení distribuční soustavy dle předloženého geometrického plánu na pozemcích parc.č. 483,484 a 648/13, všechny v k.ú. Chvalčova
Lhota.
8/9 o vydání rozhodnutí k uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc.
č. 645/5 v k.ú. Chvalčova Lhota pro p. Janu Němcovou.
8/10 o úhradě za opravy v projektové dokumentaci pro územní řízení při plánované stavbě „Silnice II/437, Chvalčov“ ve výši 8 000,--Kč projekční kanceláři Silniční
projekt,s.r.o,Bohunická 50, Brno.
8/11 o uvolnění finanční částky ve výši 53 450,--Kč na opravy místních komunikací před zimní údržbou dle schváleného rozpočtu.
8/12 a doporučuje zastupitelstvu schválit opravu autobusové čekárny v Lázních
za nabízené ceny od fy MG Building, s.r.o., zahradnické práce fa Ing. Sanitrníková
Ludmila, Jafa beton – dodání betonových prvků a kácení stromů p. Labiš.
8/14 a souhlasí s úhradou nákladů na autobus pro podzimní zájezd seniorů.
8/16 a nesouhlasí s výjezdem motorkářů na Hostýn dne 26.09.2010.
8/17 a nedoporučuje zastupitelstvu odprodávat pozemky parc.č. 1163/16 a
1122/2, oba v k.ú. Chvalčov.
8/19 a na základě posouzení odborníka doporučuje sadbovou úpravu v okolí
kaple v Dědině.
RO bere na vědomí:

8/2 kontrolu usnesení ze zasedání RO ze dne 04.08.2010.
8/7 žádost budoucích stavebníků v ul. Javornické o prodloužení kanalizačního
sběrače po pravé straně domova pro zdravotně postižené.
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8/8 a doporučuje zastupitelstvu požádat Zlínský kraj o převod části pozemku parc.
č. 502/13 v k.ú. Chvalčova Lhota.
8/13 a doporučuje zastupitelstvu vyčištění jezírka na Pasekách včetně zbudování
jezírka nového z přijaté dotace ve výši 22 500,--Kč.
RO ukládá:

8/18 starostovi řešit majetkové poměry na pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Chvalčov,
kde majitel žádá o vypracování geometrického plánu z důvodu uložení stávající
místní komunikace přes soukromý pozemek.
8/20 místostarostce organizaci inventarizace obecního majetku k ukončení volebního období.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 9. září 2010

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo

a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 28.6.2010 do 09.09.2010.
a schvaluje dle předloženého položkového rozpočtu úhradu prací odvedených
firmou StaniOn, s.r.o., nad rámec projektu „Hasičská zbrojnice v novém“ ve výši
79 557,00 Kč „ na základě vystavené objednávky.
a schvaluje dodavatele projektu "Veřejné prostranství – Lázně" firmu MG Building,
s.r.o. , Bystřice p.H. s nabídkovou cenou 144 359,00 Kč, Jiří Labiš 320,00 Kč,
Jafa beton styl Pohánec za 8 460,00 Kč a Ing. Ludmila Sanitrníková, Chvalčov za
4 347,00 Kč.
a na základě doporučení výběrové komise schvaluje firmu Hlava stavby, s.r.o.,
Hlinsko pod Hostýnem jako dodavatele stavby „Kanalizace v ulici Javornická –
Chvalčov" za cenu nejvýhodnější nabídky z vypsané soutěže – 2 184 337,00 Kč
včetně DPH. Rovněž schvaluje Ing. Vítězslava Študenta jako koordinátora bezpečnosti práce a technický dozor investora na uvedenou akci za cenu 450,00 Kč
za skutečně odpracovanou hodinu plus cestovní výlohy.
a schvaluje nákup 5 pozemků dle GP č. 548-6/2010 v ul. Javornické, a to parc.č.
489/14 o výměře 13 m2 od pana Kletenského, parc.č. 479/16 o výměře 45 m2 od
manželů Kocfeldových, parc. č. 479/17 o výměře 12 m2 od manželů Drozdkových,
parc. č. 479/18 o výměře 9m2 od pana Němce a parc. č. 479/19 o výměře 4 m2
od manželů Kasalových, vše v k.ú. Chvalčova Lhota, za cenu 750,00 Kč za m2,
celkem za 62 250,00 Kč. Veškeré náklady převodu hradí firma INEX Kroměříž.
a rozhodlo požádat Zlínský kraj o bezúplatný převod části pozemku parc. č.
502/13 v k.ú. Chvalčova Lhota po východní straně areálu DZP až po katastrální
hranici s Bystřicí pod Hostýnem.
a schvaluje firmu MG Building, s.r.o., Bystřice p.H. jako dodavatele prací na projekt "Mokřad" nad OÚ ve Chvalčově za cenu dle dotačního projektu.
a) a nesouhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Chvalčov.
b) a nesouhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 1163/16 v k.ú. Chvalčov.
a schvaluje rozpočtové opatření č.3/2010 v projednaném znění.
a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč firmě IT Services – Petr
Kubaník na posílení konektivity obecního internetu.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí

kontrolu usnesení č.2/2010 ze zasedání ZO Chvalčov dne 28.6.2010.
nominaci 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ Chvalčov na ocenění u příležitosti 50. výročí
otevření školní budovy ve Chvalčově.
informaci o novém způsobu distribuce dvouměsíčníku „Obec Chvalčov oznamuje“.
informaci o neúspěšné žádosti na revitalizaci zeleně po kanalizaci v obci
Chvalčov.
plánovaný podzimní zájezd důchodců po okrese Kroměříž.
Zastupitelstvo obce ukládá

místostarostce zajistit inventarizaci obecního majetku k ukončení volebního období 2006-2010.
starostovi obce administrovat zakázku na dodavatele projektu "Veřejné prostranství – Lázně" firmu MG Building, s.r.o. , Bystřice p.H. s nabídkovou cenou
144 359,00 Kč, Jiří Labiš 320,00 Kč, Jafa beton styl Pohánec za 8 460,00 Kč a
Ing. Ludmila Sanitrníková, Chvalčov za 4 347,00.
starostovi obce podepsat smlouvu s fou Hlava stavby, s.r.o., Hlinsko pod
Hostýnem jako dodavatelem stavby „Kanalizace v ulici Javornická – Chvalčov" za
cenu nejvýhodnější nabídky z vypsané soutěže – 2 184 337,00 Kč včetně DPH.
Rovněž podepsat smlouvu s Ing. Vítězslavem Študentem jako koordinátorem
bezpečnosti práce a technickým dozorem investora na uvedenou akci za cenu
450,00 Kč za skutečně odpracovanou hodinu plus cestovní výlohy.
starostovi požádat Zlínský kraj o bezúplatný převod části pozemku parc.
č. 502/13 v k.ú. Chvalčova Lhota.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta obce

Vítáme mezi nás novou občanku:
FILDÁNOVÁ Anna

narozena

12.08.2010

Rodičům přejeme hodně radosti a maličké samé štěstí.

Uzavřené manželství:
RYŠKA Miroslav
PECHÁČKOVÁ Soňa

manželství uzavřeno

28.08.2010

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Řady chvalčovských občanů opustili:
ULČAROVÁ Anna
KADALA Stanislav
OLEJNÍK Oldřich
ADÁMKOVÁ Libuše
ZAPLETALOVÁ Helena

79
82
69
78
68

let
let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Naši významní jubilanti v roce 2010
Myslím, že do této kategorie nepochybně patří všichni, kteří mají u svého jména
datum narození do 31. 12. 1920. Takový je v naší obci jeden muž a tři ženy.
Nejstarší občankou je paní Ludmila Krejčí, která oslavila své 99. narozeniny,
pan RNDr. Ladislav David oslavil 96 let, dále paní Marie Nováková oslavila 92.
narozeniny (žije u dcery v Lázních) a konečně paní Emilie Kolaříková, ta oslaví
v nejbližších dnech své kulatiny poprvé začínající devítkou.
Všem jubilantům i jejich rodinám přejeme dobré zdraví, pohodu a životní optimismus.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Ve dnech 15. a 16. října 2010 budou také v naší obci probíhat volby do zastupitelstva obce. Kandidáty zastupitelů naší obce navrhují:
1. Chvalčovští nezávislí Pod Javorníkem,
2. Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí starostové a nezávislí,
3. KDU-ČSL Křesťansko demokratická unie-Československá strana lidová.
Nabízíme jmenný seznam kandidátů a hlavní myšlenkové cíle dotyčného hnutí.

Chvalčovští nezávislí Pod Javorníkem (sdružení nezávislých kandidátů)
Cílem je Chvalčov – dobré místo pro život.

Je jednoduché slibovat a potom od slibů odstoupit z objektivních příčin.
Ošidné je slibovat, co se v obci postaví nebo vybuduje. To záleží na mnoha,
často nahodilých okolnostech. V případě staveb je slušnější slíbit, oč budeme
usilovat, kterým směrem napřeme energii, protože to považujeme za své priority. Co lze ovšem slíbit a splnit bez problému, protože to záleží jenom na nás, je
to, jak se budeme chovat k občanům, jak budeme slyšet na jejich potřeby, jak
je budeme reprezentovat. Rovněž můžeme slíbit, jak budeme nakládat s finančními prostředky obce. Nejsme žádní nováčci. Program naší volební formace je
střízlivý, proveditelný a otevřený novým nápadům.
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Voleb n í p r o g r a m s l e d u j e r o z v o j o b c e n á s l e d ujícím směrem
1. Dotáhnout rozpracované projekty:
Stezka pro pěší – chodník od ZŠ po Kamenec
Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
Ozelenění obecních prostranství podél silnice
Projekt Amfiteátr – výletiště Pod Kozincem
Podpora projektu rekonstrukce silničního průtahu obcí v úseku od spodního mostu
v ul. Obřanské po vjezd do školy
Projekt sběrného místa za Kotasovou garáží
2. Zpracovat a připravit nové projekty:
Zateplení a výměna oken ve škole
Dostavba inženýrských sítí, Lázně, Dubina
Projekt záchytného parkoviště v prostoru bývalé pily na Říce
3. Udržet zdravé obecní finance, nezadlužovat obec pro další generace
4. Udržet a rozvíjet kulturní akce dle kulturního kalendáře
Podpora společenských organizací s důrazem na péči o mládež
Propagace obce včetně účasti na různých soutěžích
Udržet nebo zlepšit pozici obce v regionálních organizacích, jako je Podhostýnský
mikroregion, místní akční skupina, sdružení pro turistický ruch
5. Důraz na péči o seniory a sociálně potřebné občany
6. Slušnost, vstřícnost, nestrannost, informovanost vůči potřebám občanů a
zájmům obce
O vaše hlasy se budou ucházet:
1. Ing. Antonín Stodůlka
6. Jana Fürstová
2. PharmDr. Marie Vylíčilová 7. Jan Kurfürst
3. Milan Martínek st.
8. Jiří Spiegel
4. Jaroslav Maniš
9. Alexander Erker
5. Vojtěch Zapletal
10. Michal Sedlář

11. Milena Kynclová
12. Jaroslav Válek
13. Mgr. Jaroslava Adamcová
14. Ing. Jana Košárková
15. Josef Kužel

-----------------------------

Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí starostové a
nezávislí
Název volební strany „Pod Hostýnem“

Cílem našeho sdružení je, aby se nám pod Hostýnem žilo dobře. K tomu je
potřeba, aby fungovala veškerá materiální základna, jako jsou silnice, budovy,
doprava, obchody, úřady atd. Ale útulný a bezpečný domov dotváří teprve
dobré vztahy a srdečná atmosféra. V našem hnutí převažují především ženy
a ty by rády vtiskly Chvalčovu právě onu vůni domova , pocit tepla a blízkosti. Podporujeme lidskost, podporujeme soucit, morálku a vzájemné sdílení.
Uděláme všechno pro to, aby naši občané měli nejen vše, co potřebují, ale
zároveň se cítili i šťastní.
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NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM
• Podpoříme zbudování zpevněné přístupové komunikace z ul. Na Kamenci až po
ul. Svornosti, pro bezpečnost dětí a všech chodců.
• Nadále budeme naléhat na Zlínský kraj k opravě silnice ll/437, Chvalčov.
• Podpoříme činnost všech složek působících v naší obci, hlavně těch, které se
věnují mládeži a volnočasovým aktivitám.
• Prezentace a propagace obce v rámci různých soutěží, např.: vesnice roku, stavba roku.
• Zasadíme se o zbudování připraveného projektu výletiště Pod Kozincem.
• Budeme usilovat o sběrné místo tříděného odpadu včetně kompostování.
• Podpoříme další rozvoj školství v naší obci a jeho kvalitního fungování.
NAŠI KANDIDÁTI
Jiřina Hurtová
Mgr. Jitka Dostálová
Zdeněk Mikeška
Milan Martínek
Marie Bílá

Miroslav Jurášek
Miroslava Tvarůžková
Magdalena Dostálová
Michal Zicháček, Ph.D.
Helena Adámková

Milan Dostál
Ingrid Oprštěná
Helena Pavelcová
Ivana Zábranská
Mgr. Zdenka Bortníková

-----------------------------

KDU – ČSL Křesťansko demokratická unie – Československá strana
lidová

Jednoduše řečeno je naším cílem skloubit věci minulé a věci budoucí. KDU –
ČSL je stranou, která ctí tradice. Ať už jsou to tradice duchovní či tradice společenské a kulturní. Moderní svět bude úplný jen tehdy, pokud se postaví na pevných základech, které ověřil čas a které prokazatelně fungují. Přejeme si pro
naše občany, aby Chvalčov byl moderní obcí. Podporujeme rozvoj a svobodné
myšlení, podporujeme harmonii mezi duchovními a materiálními hodnotami.
Návrh programu KDU-ČSL
Hospodaření a správa obce:
• Úsporné a střízlivé hospodaření s finančními prostředky obce.
• Účinné využívání a čerpání fondů EU přidělených pro ČR pro další období.
Spolková činnost:
• Podpora sdružení a spolků pracujících s dětmi, mládeží, seniory.
• Finanční a morální podpora spolků jako hasiči, ochotníci, zahrádkáři, TJ Chvalčov,
včelaři atd.
Kultura, sport:
• Podpora kultury, která je nedílnou součástí duchovního a materiálního dědictví.
• Podpora možností neformálních setkání občanů (hody,“ kácání mája“, přednášky,
besedy apod.)
• Podpora aktivit, souvisejících s využitím volného času dětí, mládeže.
• Možnost sportovního vyžití občanům všech věkových kategorií (cvičení apod.).
Sociální oblast:
• Dostupnost a přehlednost sociálních služeb.
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Turistický ruch:
• Využití všech reálných možností výhodné polohy obce.
Ostatní:
• Pokračování v rekonstrukci místních komunikací.
• Posilování kulturních a rodinných hodnot ve všech oblastech života občanů naší
obce.
Kandidáti za KDU-ČSL
Mgr. Jan Kotas
Adámková Anna
Mgr. Matela Josef
Jakubec Jiří
Fojtíková Renata

Ohlédnutí

Mgr. Dvorský Michael
Dostálová Magdaléna
Ing. Telička Marek
Faicová Jana
Zábranský Stanislav

Dostálová Ludmila
Mgr. Vylíčil Martin
Šimarová Anna
Adámková Emílie
Ordáňová Markéta

Z naší obce

Vzpomínám si, že jsme se před dvaceti lety s panem Janováčem a s paní
Skýpalovou zamýšleli nad společenským životem obce a tradicemi vhodnými pro
naši obec. Mimo plesy, zábavy a pravidelné promítání filmů se v naší obci nedělo nic,
co by se dalo nazvat tradicí.
Začali jsme pravidelně vydávat zpravodaj obce. Byli jsme přesvědčeni, že nám
bude výdatně pomáhat při vytváření co nejvyšší úrovně života obce. Začal pomalu
vznikat Chvalčovský rok. Kostra roku vznikala v kulturních komisích, které po komunálních volbách měnily předsedu, ale ostatní členové většinou zůstávali. Některé
nápady přidaly a uvedly do života spolky, sdružení a kluby občanů. Začali jsme chvalčovskými hody, které organizují hasiči, obec a zahrádkáři. Následovalo perníkové
odpoledne, připravované klubem žen. Organizují se předvánoční koncerty. Ustálila
se nabídka plesů a dětských karnevalů.
Jaro přivítáme otvíráním studánek – rituálem u studánky Sklenářky. Josefy slavíme mší svatou a setkáním u sochy Josefa. K jaru patří velikonoční týden a šmigrust.
Toto období zahajuje prodejní výstava Chvalčovský šmigrust. Ta je určena celému
bystřickému mikroregionu. 30. dubna si užíváme díky obci, hasičům, ZŠ, MŠ a klubu
rodičů filipojakubské noci na výletišti pod Kozincem. Máj zatím jen stavíme, nemá ho
kdo skácet. Chtěli bychom, aby se toho ujali mladí sportovci. Zatím je to jen zbožné
přání. V den osvobození obce se kladou u památníků padlých v katastru obce věnce.
Možná by při této příležitosti stálo za to obnovit tradici lampionových průvodů dětí.
Den dětí organizují fotbalisté na svém hřišti. Na konci školního roku se učitelé a žáci
loučí s absolventy ZŠ a MŠ. O prázdninách hasiči a TJ Chvalčov organizují zábavy.
Představitelé obce přivítají 1. školní den prváky.
Vždy v září se uskuteční zájezd důchodců organizovaný místostarostkou obce. Na
chalupě zahrádkářů se moštuje a vaří se trnky (povidla). 28. října naše děti i dospělí
rozžíhají svíčky na pomníku padlých a uctí tak vznik republiky a všechny padlé spoluobčany. V listopadu týden před 1. adventní nedělí je v našem KD prodejní výstava
Adventní inspirace určená nejen našim občanům.
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Do kultury obce zahrnujeme také naše propagační materiály. O výtvarnou hodnotu veškerých tiskovin se starají malíř pan Karel Bubílek a grafik pan Zdeněk Pleha.
V obci je řezbářský kroužek vedený paní Evou Prázdnou. Vznikl pěvecký sbor
Paseky, ZŠ má pěvecký a taneční kroužek, oba kroužky vystupují při různých příležitostech. Výstav se pravidelně účastní DZP Javorník a RMC. DZP Javorník vystupuje s národopisnými programy na perníkovém odpoledni. V době hodů instalujeme
výstavy na různá témata. Nepravidelně se schází klub důchodců a příležitostně se
organizují besedy, nově křeslo pro hosta. Také naši sportovci vyvíjejí ve svých oddílech aktivitu po celý rok. Postupně se opravují sochy a kříže v obci. Naši mladí se
snaží vzkřísit divadelní soubor. Obec má na internetu své webové stránky.
Rozhodně kdo chce, tak se v naší obci nenudí. Dvacet let je čas vyměřený jedné
generaci. Donedávna jsme se obávali, že dobrovolnost nebude mít pokračování.
Objevili se noví schopní občané další generace. Náš starosta nás moudře upozornil:
„Komise je stará a unavená“. Má pravdu. Je nutné uvolnit cestu mladším a nebrzdit
je v rozletu. Věřím, že nová kulturní komise naváže na vytvořené tradice, bude je
vylepšovat a vymýšlet nové. Starým členům za jejich práci pro obec děkuji.
Mgr. Eva Bubílková

Bezdrátový internet a naše obecní síť

Internet je skutečným fenoménem dnešní doby.
Umožňuje nám přístup k informacím tak, jako žádná jiná technologie dnešní doby.
Internet je „sběrnicí“ dat a „řekou“, kudy tato data proudí.
Tyto informace nám umožňují lépe se orientovat a pomáhají nám (řečeno s nadsázkou) přežít v dnešním světě.
Možnosti jeho využití jsou různé, od pouhého čtení denních zpráv či sledování
televizních zpráv v živém streamovém vysílání přes možnosti využití online vzdělávacích kurzů, online nákupů přes e-shopy (kdy uživatel mnohdy ušetří nemalou
částku oproti nákupu v kamenných prodejnách) až po tolik diskutované sociální sítě a
messengery (programy pro psaní si s jinými lidmi interaktivně online) typu facebook.
Dle vynesení rozsudku Ústavního soudu ze dne 21.04.2010 patří dokonce připojení k internetu mezi základní lidská práva. O to je smutnější a zarážející, že internet
ještě stále není přístupný pro všechny obyvatele ČR stejnou měrou. Pominu-li obyvatele, kteří o něj nemají z nejrůznějších důvodů zájem, a zaměřím se na důvody, proč
tomu tak je, tak jeden z hlavních důvodů byla a je výše ceny za připojení internetu
ke koncovému uživateli.
To bylo i jedním z hlavních důvodů vzniku projektu "Chvalcov.NET":
- zpřístupnění internetu v rámci obce Chvalčov za podmínek cenově přijatelných
pro naše spoluobčany.
V době zprovoznění tohoto internetového připojení založeného na bezdrátové
technologii (tzv.wifi) byly ceny jiných zdrojů (poskytovatelů internetu) až čtyřikrát
vyšší než cena za připojení do naší obecní sítě.
V současnosti se cena podobného připojení pohybuje na hranici 400,-Kč za
1Mbps/256kbps za měsíc.
Pro srovnání, obecní internet při stejných technických parametrech je za 249,-Kč
za měsíc.
I nyní se tedy stále ukazuje, že hlavní cíl, kvůli kterému projekt vznikl, je stále
platný a obecní internet i nadále umožňuje přístup k jednomu z našich základních
lidských práv.
Martin Lučan
12

Na základě podnětů od občanů byla svolána schůzka s provozovatelem internetového připojení. Cílem schůzky bylo prodiskutovat negativní reakce ze strany
některých uživatelů. Internetové připojení bylo již od svého počátku navrhováno jako
dostupná alternativa připojení k internetu z každé domácnosti. Celé řešení je navrženo s ohledem na minimalizaci jak vstupních, tak i provozních nákladů při zachování
dostatečné spolehlivosti. Díky tomu není ale dané připojení vhodné například pro
trvalé sledování televizního vysílání on-line (přímo z internetu), stahování velkých
objemů dat (filmy) a podobně. Takový způsob využívání připojení vede ke zpomalování a v extrémním případě k dočasnému výpadku některého z hlavních vysílačů.
Dalším diskutovaným bodem byla nedostatečná dostupnost telefonické či jiné
technické podpory koncových uživatelů a informovanost o aktuálním stavu kreditního
konta uživatele. Při registraci obdržel každý účastník e-mailovou adresu, na kterou
jsou zasílány kontaktní informace telefonické podpory uživatelů. Pokud by kterýkoliv uživatel potřeboval pro komunikaci se správci používat jinou než přidělenou
e-mailovou adresu, prosím zašlete tuto informaci na adresu spravce@chvalcov.net.
Kontaktní e-mailová adresa je mimo jiné využívána k pravidelnému zasílání informací o stavu kreditního konta. Kontakt na telefonickou podporu je +420 777 626 741.
V případě nefunkčnosti připojení k internetu prosím nejprve vypněte vaše přípojné
zařízení (WiFi router, ke kterému je připojena anténa) na dobu cca 2 minut a pokud
se po zapojení připojení k internetu neobnoví, kontaktujte telefonickou podporu. Ta
je garantována v pracovní dny v době od 9:00 do 18:00, mimo tuto dobu je podpora
negarantována.
Petr Kubaník

Okénko nejen do školy

Víte, že
• 1. září začal v Základní škole a Mateřské škole ve Chvalčově jubilejní školní rok
2010/2011.
• Pedagogický sbor základní školy tvoří: Kristýna Pavlíčková, 1. ročník, Alena
Martínková, 2. ročník, Zdeněk Hnila, 3. ročník, Alena Konečná, 4. a 5. ročník,
Jiřina Loupancová, školní družina.
• V základní škole je celkem 51 žák.
• Žáci pěti ročníků jsou vyučováni ve čtyřech třídách, 4. a 5. ročník je vyučován
společně.
• Náš školní vzdělávací program má název Podhostýnská tvořivá škola a jsou podle
něj vyučováni žáci 1.- 4. ročníku.
• Žáci 5.ročníku jsou vyučováni podle osnov Obecné školy.
• Dětem nabídneme 8 zájmových kroužků: pohybové hry, počítačový, keramický,
řezbářský, taneční kroužek, flétnu, sbor, náboženství.
• Připravíme společně s klubem rodičů akce: noční přechod, tvořeníčka, čtení na
dobrou noc, ples, karneval atd.
• Naše internetová adresa je www.zschvalcov.cz
• .V sobotu 11.9.2010 proběhla oslava 50. výročí otevření budovy školy.
• Vydali jsme Almanach 2000-2010, vytvořili pamětní keramické plakety.
Máte-li zájem, můžete si jak almanach, tak i plakety zakoupit v ZŠ a v Potravinách
u paní Renaty Fojtíkové.
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•
•

Přivítáme jakoukoliv pomoc rodičů při organizaci akcí nebo vedení kroužků, budeme přemýšlet nad vašimi připomínkami, uvítáme i pochvalu, když se něco podaří.
Nejvíc budeme spokojeni, když budou děti do školy chodit rády a rodiče budou
mít aktivní zájem o dění ve škole.

Zahájení školního roku – prvňáčci

Oslavy 50 let od otevření nové budovy základní školy

Dne 11. září 1960 byla slavnostně otevřena nová budova základní školy ve
Chvalčově.
Přesně po padesáti letech, také 11. září, ale roku 2010 jsme se společně se
všemi zájemci, bývalými žáky a zaměstnanci sešli před budovou školy, abychom ve
14 hodin slavnostně zahájili Den otevřených dveří spojený s křtěním almanachu a
sázením lípy. Přítomnost asi dvou set lidí, a to navíc v deštivém odpoledni, nás pořadatele velmi mile překvapila. Na malém pódiu měl úvodní slovo pan ředitel Zdeněk
Hnila, svůj projev pronesl poté pan starosta obce Ing.Antonín Stodůlka. O kulturní
program se postaraly naše děti z mateřské školy, sbor pod vedením paní učitelky
Aleny Konečné a taneční kroužek pod vedením Aleny Zabloudilové. Představitelé
obce, pan starosta Ing.Antonín Stodůlka a paní místostarostka Jiřina Hurtová, vyjádřili současným pracovníkům školy poděkování za dlouholetou práci a významný
přínos pro ZŠ.
Za padesát let se ve škole spousta věcí změní a vystřídá se zde řada zaměstnanců. Proto jsme si i my, současní pracovníci,vzpomněli na své starší kolegy,
kteří škole zasvětili část svého života a věnovali jsme jim pamětní list a dárkové
předměty. Poděkování obdrželi paní Svatoslava Benešová, paní Anna Fabiánová,
paní Marie Gregorová, paní Anna Kaplytová, paní Ludmila Kovářová, paní Marie
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Loupancová, pan Miroslav Loupanec, paní
Anna Nováková, paní Jarmila Olejníková,
paní Božena Pávková, paní Ludmila
Růžičková, paní Eva Prázdná, paní Anna
Salvetová, paní Jaroslava Švehlová, paní
Marie Wachtarzová.
Křest almanachu školy za období let
2000-2010, sázení jubilejní lípy, prohlídka
školní budovy (výzdobu spolu s dětmi připravily učitelky základní a mateřské školy)
a celého sportovního areálu (poděkování
patří manželům Kotasovým), skvělé občerstvení, za které děkujeme zaměstnankyním
kuchyně, to vše patřilo k slavnostnímu dni.
Snad se vám v naší školičce líbilo, ze
zápisů z knihy návštěv je to znát. Moc vám
za vaše poděkování a přání děkujeme a za
všechny alespoň jeden:
„Při prohlížení budovy se mi vybavují
léta ve „staré“ škole a zde, v té nové i po
padesáti letech mne napadají slova krásná,
milá, úžasná, plná lásky k dětem.“
Eva Bubílková
Tak ještě jednou děkujeme a zase příště v NAŠÍ škole na shledanou!
Alena Martínková, učitelka ZŠ
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50 let je pro člověka
velmi podstatná část života. V tomto období prožil
snad to nejvýznamnější a
nejdůležitější. Prožil dětství, založil rodinu, uplatnil
se v zaměstnání, věnoval
se koníčkům a mnohdy
i postavil dům. Tak byl i
před padesáti lety postaven tento dům, naše obecní škola. Slavnostně byla
otevřena v neděli 11. září
1960 a od začátku byl
jejím ředitelem p. Jaroslav
Langer, významná osobnost chvalčovského základního školství. Brzy jí
přibyly sestřičky – pavilony mateřské školy a školní jídelny. Za tu dobu prošly jejími
chodbami stovky žáků, učitelů, zaměstnanců. Dnes je stále významnou dominantou
obce, i když o jednu sestřičku přišla, či spíše přijala ji zpět do svých útrob. Stalo
se tak počátkem devadesátých let minulého století. Nové období života školy – to
je plynové topení, nový nábytek a šatny pro žáky, vybudování počítačové učebny,
zkrášlení jejího okolí, vybudování sportovního areálu, chodníku, parkoviště. Přesto,
že věk naší oslavenkyně není nikterak vysoký, potřebuje tak jako člověk stálou péči.
Tu vymalovat, tu opravit okopané rohy, udržovat okolní zeleň či vyměnit vadné části.
Ano, ve škole byly vzdělány a vychovány v různých vzdělávacích programech stovky
dětí, pečovaly o ně desítky učitelů i ostatních zaměstnanců, ale na její obnovu se
přes vytrvalou snahu zastupitelů obce stále nedostává potřebné množství finančních
prostředků.
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Proto bych jí rád popřál, aby následující desetiletí jejího života přineslo tolik
potřebnou výměnu oken, topného systému a zateplení, aby mohla dál být ozdobou
a chloubou obce. A samozřejmě jí přeji dostatek dětí a dobrých kantorů, protože bez
nich by byla jen domem o čtyřech zdech a jedné střeše. Bez ducha, bez smyslu,
nenaplněná, prostě hezká, ale prázdná. Tak na tebe!
Zdeněk Hnila, ředitel školy
Milá školičko,
zjistila jsem, že máš 50 roků. To je už půl století, ale ty se ještě dožiješ aspoň 3000
roků.
Máš tu hodně dětí, to jsi určitě ráda. Máš tu čisto, útulno,pořádek, jsi hezká, milá,
máš hodné učitele. Máš tu teď vymalované a děti Ti malují nové a nové obrázky. Jsi
hodně veselá, myslím tím hodně barevná, a vejde se do Tebe 5 tříd a 2 třídy školky.
To je na Tebe dost. Ale ty to zvládneš, když jsi to zvládla do teď. Loni ti přistavěli
novou kamarádku tělocvičnu, kde děti i já cvičíme. Doufám, že si s ní rozumíš.
V sobotu bude den otevřených dveří, tak ať tu máš pořádek. Přeji Ti, abys byla šťastná, stále mladá a hezká.
Aneta Luhanová, žákyně V. třídy

Vzpomínka

Oslavy padesátého výročí založení Základní školy ve Chvalčově vnímám jako
významnou událost v životě naší obce.
Ráda vzpomínám na položení základního kamene této školy, kdy i já, tehdy jako
studentka, byla jsem poctěna poklepnout na základní kámen školy. Už tehdy jsem si
přála, abych jednou na této škole mohla učit. Moje přání se mi splnilo velmi brzy po
otevření školy. Jako učitelka jsem strávila za katedrou chvalčovské školy plných 26
let. Žáci přicházejí i odcházejí, pedagogický sbor neustále mládne, ale škola zůstává. Zůstává i dnes, po polovině století, stále krásná, jako nová a můžeme být na ni
právem hrdi.
K významnému jubileu přeji naší škole především dobré žáky, hodné a trpělivé
učitele a nadále spokojené rodiče.
Jaroslava Švehlová

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Čas prázdnin, odpočinku a dovolených je nenávratně pryč a školní rok je v plném
proudu. Děti si zvykají na nové prostředí, kamarády a paní učitelky. Ve dvou třídách
naší mateřské školy máme zapsáno 40 dětí, to je maximální počet kapacity MŠ. Ve
třídě Berušek je 18 dětí ve věku 2,5 – 3 let, třídu Sluníček navštěvuje 22 dětí ve věku
3,5 – 7 let.
Složení pedagogického sboru zůstává stejné. S dětmi pracují Jiřina Tillerová,
Stanislava Jurásková a Ludmila Holáňová.
Opět pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu „Rok v MŠ“, který
jsme vytvořily tak, aby odpovídal zájmům a potřebám dětí a aby se rozvíjela celá
osobnost dítěte.
V průběhu prázdnin byla vymalována třída Berušek a byl v ní přestavěn nábytek.
Drobně vylepšeny byly i ostatní prostory. Vy sami jste se o tom mohli přesvědčit
v sobotu 11. září na Dni otevřených dveří, kdy chvalčovská škola slavila 50 let od
otevření nové budovy.
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Naše děti však žijí dneškem a svými radostmi. Máme již za sebou maňáskové
představení, třídní informativní schůzku a před sebou spoustu zajímavých akcí, na
které se všichni těšíme. A stejně jako každý rok jedno velké přání na konec: Ať se
dětem v naší školičce líbí a rády ji navštěvují.
Kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky
1. Sudoku

5 6
3 9 5
7
4 1
9
2
3

4 9 1 8
6
4 7
3

8 4
7
9 5 7 4

5
9
6
8 7
4
5 3 9
2 1

2. Zkus doplnit správná čísla do prázdných políček v tabulce:
8
5
3
2
10

13 18 23
8 11
5
9
4 5
2 3 4

17
11
6
5

3. Dokážeš správně doplnit chybějící části následujících vět?
Kamarád Kryštůfka Robina se jmenuje …………
Králíci Bob a Bobek bydlí v ………….
Trautenberkovými poddanými jsou ………………………………
Skřítci Křemílek a Vochomůrka přebývají v ………………
Rákosníček žije v …………….. za mlhou hustou, že by se dala krájet.
Pat a Mat jsou veselí popletové z večerníčku …………….
Hajný Robátko měl jelena ……………..
Loupežník Rumcajs bydlel v lese…………………
Hurvínkův pes se jmenuje……………….
Panička maxipsa Fíka se jmenuje……………….
4. Přesmyčky
Uvedená slova v sobě ukrývají jiná slova:
Host, nijak, rota, volit, vlasy, trasa, koks, ropa, brak, rady, role, hony, kolos,
oteplovat, sako, osma, lodě, šok.
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Dokážeš najít jiná taková slova?

4. Přesmyčky
Uvedená slova v sobě ukrývají jiná slova:
Host, nijak, rota, volit, vlasy, trasa, koks, ropa, brak, rady, role, hony, kolos,
oteplovat, sako, osma, lodě, šok.
Dokážeš najít jiná taková slova?
Řešení z minulého vydání:
1. Karkulka
2. dva
3. Rusalka

4.

4
2
2
1

18
6
3
2

27 16
9 8
3 2
3 4

Zprávy z KCR DOMINO

Začátek září byl ve znamení zápisů do kroužků, aktivit a kurzů. Někteří lidé
se vracejí znovu a další přišli poprvé. Z nabídky našich aktivit je velký zájem
o VŠEZNÁLKOVU MINIŠKOLKU. Školička je určena dětem od 1 do 3 let. Děti prožívají dopoledne v kolektivu svých vrstevníků. Vždy je připraven pestrý program – cvičení, zpívání, pohybové hry, malování, volné hraní, divadlo, čtení pohádek, říkanky,
vycházky apod. Děti mohou pracovat společně, ve skupinkách nebo samostatně.
KLUBÍČKO je motorické cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let. Cílem tohoto
cvičení je rozvoj hrubé a jemné motoriky. Program je složen z mnoha činností, jako
je cvičení, ukazovací říkadla, pohybové aktivity, zpívání, tanečky a používáme různé
pomůcky a veselé hry. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku.
Pro rodiče a děti od 2 let nabízíme výtvarný kroužek ŠIKULKA. Děti zkouší a
poznávají různé výtvarné techniky. Učí se malovat, modelovat, stříhat a lepit, čímž
se u nich podporuje jemná motorika, tvořivost a fantazie.
Pro děti od 3 let nabízíme dva kroužky – výtvarný TVOŘÍNEK a pohybový
ČIPERKY. Čiperky je kroužek pro děti, které chtějí cvičit, běhat, tančit, hrát pohybové
hry a dovádět.
Pro rodiče je opět v nabídce ANGLIČTINA pro začátečníky i pokročilé.
Bližší informace vám rádi podáme osobně, nebo na tel. 604 30 50 55.
Krásně barevný podzim plný sluníčka, vůní a pohody přeje všem
Elen Egerová

Z SOS dětské vesničky

Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro nás jubilejní. Před 40 roky, 4. října 1970,byl položen základní
kámen ke stavbě druhé SOS dětské vesničky, a to ve Chvalčově. Zároveň před 40
roky zahájila činnost nejstarší SOS dětská vesnička v Doubí u Karlových Varů a letos
také uplynulo 20 let od obnovení činnosti Sdružení SOS dětských vesniček, které
převzalo zpět od státu tyto dvě vesničky a vystavělo SOS dětskou vesničku třetí, a
to v Brně Medlánkách.
Jak to vlastně všechno začalo? V roce 1967 přijel do Prahy zakladatel SOS dětských vesniček Rakušan Hermann Gmeiner, jehož projekt rodinné péče o opuštěné
19

Irena Svobodová, manželka prezidenta Ludvíka Svobody, slavnostně poklepává
na základní kámen.

11. únor 1973
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děti zaujal pediatrickou společnost a ta inspirovaná Gmeinerovou návštěvou založila
v čele s Jiřím Dunovským a Zdeňkem Matějíčkem Sdružení SOS dětských vesniček.
Začala výstavba první SOS vesničky v Doubí, kde bylo postaveno 12 domků a pak
v roce 1970 se začalo s výstavbou SOS vesničky na Chvalčově.
Tehdy, 4. října 1970, přijela do Chvalčova paní Irena Svobodová, manželka prezidenta Ludvíka Svobody, aby slavnostně položila základní kámen pro budoucí domov
dalších opuštěných dětí.
Bylo postaveno 9 rodinných domků. Do prvního z nich se na Vánoce 1973 stěhovala první rodina, maminka Terezka Tomanová a šest sourozenců Krausových.
Postupně se obsazovaly další domky. V roce 1975 bydlely už ve všech maminky
a více než 50 dětí.
S výstavbou třetí vesničky, v Brně, se začalo v roce 2002. Bylo postaveno 10 rod.
domků. V srpnu 2003 se stěhovala první rodina. V současné době jsou všechny
domky obsazené maminkami a dětmi.
Ještě k historii chvalčovské vesničky: Během doby se ve vesničce vystřídalo 32
maminek pěstounek, z toho 5 z manželských párů. Počet dětí dosáhl 208.
Z některých dětí jsou už maminky a tatínkové a z některých, těch starších, jsou už
babičky a dědečci, ale do vesničky se rádi vrací.
V současné době máme obsazeno 8 domků maminkami a jedním manželským
párem a žije tady 38 dětí.
Tak to jen v krátkosti z historie a současnosti.
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.sos-vesnicky.
cz nebo přímo v SOS dětské vesničce. Navštívit areál a prohlédnout si ho můžete
kdykoliv.
Jaroslava Procházková

Různé

Povinná výměna řidičských průkazů

Městský úřad Bystřice p/H, odbor dopravně správní, registr řidičů, upozorňuje držitele řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 k povinné výměně
těchto dokladů. Výměnu, která se provádí na Městském úřadu Bystřice p/H, odboru
dopravně správním, a je bezplatná, jsou držitelé těchto dokladů povinni provést do
31.12. 2010. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají
platnosti.
Vydat nový řidičský průkaz je možné do 20 dnů ode dne podání žádosti na odboru
dopravně správním, a to pondělí, středa, v době od 07.30-12.00 hodin, 12.45-17.00
hodin, úterý, čtvrtek a pátek v době od 07.30-12.00 hodin, 12.45-15.00 hodin.
Případné dotazy zodpoví pracovníci registru řidičů na tel. č. 573 501 963.
S sebou přineste: platný doklad totožnosti, 1 ks průkazové fotografie, stávající ŘP.
Pokud je požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do
5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek
500,-Kč.
Doporučujeme vám výměnu ŘP neodkládat. S blížícím se koncem stanoveného
termínu pro výměnu řidičských průkazů lze očekávat na odboru dopravně správním
zvýšenou kumulaci osob.
Vedoucí odboru dopravně správního Bc. Jaroslav Šenkyřík
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v 6. 10. 2010 pořádá denní stacionář ve Chvalčově Den otevřených dveří. Všichni
se těší na vaši účast.
v 15. 10.–16. 10. 2010 proběhnou v kulturním domě ve Chvalčově volby do zastupitelstva naší obce. Předpokládáme hojnou účast.
v 15. 10. 2010 se uskuteční Křeslo pro hosta s manžely Moravetzovými v salonku hotelu Říka. Začátek v 18.hod, těšíme se na vaši účast.
v 26. 11.–28. 11. 2010 se uskuteční Adventní inspirace v kulturním domě. Tato
tradiční akce je ve velké oblibě občanů a doufáme, že to tak i zůstane.
Není tomu ani rok, co se na obecní náklady zřídilo v naší obci několik příjemných
posezení pro místní i turisty, cyklisty apod. Jedno z nich Na Říce už je zničené, někdo
polil lavičky motorovým olejem. Tady rozum zůstává stát. Prosíme občany, pokud
přistihnou vandaly, aby zasáhli, popřípadě incident hlásili na obci. Chraňme
prostředí a majetek, který patří nám všem.

Vaše příspěvky

Oslava krás podzimu v Zahradnictví Stella
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Holešovské zámecké Zahradnictví
Stella, (majitel pan Stella je původem
z Chvalčova) se mezi 17. a 20. zářím
stalo již podruhé dějištěm výstavy květin a místem radosti sdílené s ostatními
obdivovateli půvabu výtvorů přírody a
umu pěstitelů.
Na ploše přes dvě stě metrů čtverečních bylo možno se setkat se vzorky sto
devadesáti dvou druhů a odrůd ovoce,
a to nejen klasických, ale i netradičních
a neprávem opomíjených. K přivonění
a potěžkání lákaly nejen odrůdy kdoulí
(vhodných do kvasu) a asijských hrušek, ale i takzvané „valašské banány“
(Asimna triloba) – ovoce pěstovatelné
v našich teplejších oblastech a chutí
připomínající ananas a banány. Vedle
sebe ležely ke srovnání jak mišpule, tak oskeruše – ovoce, o nějž narůstá zájem a
které je u Stellů k pořízení. Ovoce a ovocné rostliny nebyly jen k vidění, ale zakoupit
bylo a nadále je možno drobné ovoce (maliníky, ostružiníky, borůvky) i ovocné stromy
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v květináčích pro nedočkavce a celkově zvážit, podle vystavených vzorků, výběr té
pravé odrůdy při koupi prostokořenných sazenic prodávaných od 15. října. Přivonět
si lákaly vystavené odrůdy růží vlastní produkce.
Nejkrásnějšími rostlinami pozdního léta jsou vřesy a okrasné trávy – jejich křehký
a rozevlátý půvab působí dlouho do podzimu a jinovatkou obalené vypadají dobře
i v zimě.
Celou expozici krášlily výtvory dětí z naší školy. Jejich draci „létali“ nad expozicí
a dodávali celé výstavě hravý ráz. Strašidýlka od dětí byla okamžitým cílem jejich
vrstevníků a vyvolávala radost a úsměv nejen u nich, ale též u rodičů.
Výstava konaná v Zahradnictví Stella v Holešově nabídla dětem možnost se
naučit, jak si postavit opravdového draka, potěšit se pohledem na spousty pěkného
ovoce, rostlin a oddechnout si u trochy dobrého burčáku od ostatních věcí mezi lidmi
podobných zájmů.
Ing. et Ing. Martin Fokt

Koncert pro Hostýn

Řekne-li se barokní, klasicistní či romantický koncert, člověk neznalý, či záměrně
ignorující vážnou hudbu si okamžitě představí rozlehlé kostelní prostory, okázalé
ticho a soustředěný přednes (té nejnáramnější hudby, vnášející do chmurných dnů
dneška alespoň nějaké světlo). Jakkoli se právě já řadím k lidem, kteří za žádných
okolností netají svůj bezmezný obdiv k velkým hudebním mistrům, dnes již velikánům, jejichž umění doznává věčnosti, musím dát za pravdu také člověku, o němž se
zmiňuji v předchozí větě, tedy člověku, jehož názor je dost možná zkreslen pouhými
domněnkami, v duchu mnou rozvíjené myšlenky však oprávněnými. Ani v pořadí třetí
závěrečný koncert Letní školy barokní hudby, konaný čtrnáctého srpna na Svatém
Hostýně, totiž nebyl na poli vážné hudby žádnou převratnou událostí (ať už v negativním či pozitivním smyslu), těšil se plně profesionální a zcela bezproblémové realizaci,
tematicky dobře zvládnutému výběru děl a přinesl přesně to, co se od něj očekávalo,
a přece ona nabubřelá vážnost, která ke klasické hudbě do značné míry patří, tentokrát relativně ustoupila přátelské a velmi familiární atmosféře, vypovídající o regionální výjimečnosti této akce. Na programu byly drobné kompozice G. P. Telemanna,
G. F. Händela a J. Guretzkyho pro sólový nástroj, jejichž interpretace se zhostili
vítězové interpretační soutěže LŠBH 2010 (Michaela Koudelková, Lucie Hilscherová
a Petra Machková Čadová). Hlavním bodem večera potom bylo jedno z vrcholných
oratorií G. F. Händela a barokní hudby vůbec, nebývale rozsáhlá skladba Izrael in
Egypt pod taktovkou dirigenta Romana Válka. Dílo je to i přes svoji velikost a nezpochybnitelný dobový přesah značně přehlížené a mnohdy zůstává spíše ve stínu známějších opusů tohoto typu. O to vzácněji a významněji se jeho provedení právě na
Hostýně jeví a určitě by stálo za zvážení, zda nevěnovat organizaci koncertů vážné
hudby na tomto místě - k poslechu živé vážné hudby více než vhodném - ještě o něco
více pozornosti než doposud.
Není vám nejspíš úplně jasné, komu jsem toto drobné pojednání vlastně adresoval, zda lidem, kteří se koncertu osobně zúčastnili, nebo těm, kteří si o něm pouze
přečtou. Abych byl zcela upřímný, sám si tím nejsem jistý a vlastně mi na tom ani
nezáleží. Hudba by měla v první řadě spojovat a promlouvat ke všem jejím posluchačům hlasem natolik líbezným a natolik jímavým, že zbude ze všech slov o ní vyřčených jenom povrchní zástěrka slova jediného s ní slučitelného, a sice slova KRÁSA.
Michal Kadlec
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Zamyšlení na téma šikanování

K největším problémům současné lidské společnosti patří vzájemné agresivní chování jednotlivců a skupin. Každý člověk je ovlivněn svým okolím, zejména
bezmocné, manipulovatelné dítě. Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální
nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem je poškozování zdraví jednotlivce a skupin.
Mocnější zneužívá slabšího a pošlapává jeho práva. Tolik trocha teorie na úvod
k problematice šikanování. A jak to vypadá v praxi v našem nejbližším okolí? Třeba
právě u nás na Chvalčově. Dětí a mládeže je zde docela dost. Menší děti navštěvují
mateřskou a základní školu, v obci máme umístěn ústav sociální péče, výchovný
ústav, SOS vesničku. Tam všude jsou skupiny žáků a klientů, kteří mezi sebou určitým způsobem fungují. Většinou jsou pod dohledem pedagodů, kde příliš prostoru
pro takové chování není. Co však, když probíhá přestávka, chůze do školy a zpět,
přesuny do jídelen. Tam všude se šikanování může realizovat. Zprvu je to jen nenápadné odstrkování ze společných her, pochůzek, činností. Jak se asi takové dítě má
cítit, když ho ostatní „nechtějí“, nestojí o něj. Neví, kde – jak si myslí – dělá chybu.
Většinou jde o tiché neprůbojné jedince, které si vyhlídli „kápa“ skupiny a tropí mu
naschvály. Po určitém čase do této „hry“ zatahují i ostatní, chovající se dosud neutrálně. A agrese narůstá, narůstají její projevy, třeba i na veřejnosti. A to už by měl být
signál i pro nás – dospělé. Mějme oči otevřené, nebuďme lhostejní a myslíme-li, že
je nutné zasáhnout, udělejme to. Nemusí to být zrovna v naší obci, můžeme být prospěšní v dopravních prostředcích, při cestování, kdekoliv. Možná je obtížné odhadnout ten správný okamžik, ale pokud cítíme, že tohle bychom i my pro své nejbližší
nechtěli, zasáhněme. Ochraňujme hlavně ty nejmenší, každý si dokáže vzpomenout
na své dětství, jak se nám zdálo vše složité a jak jsme neúspěchy u kamarádů a ve
škole prožívali, ne tak, když by nám okolí ještě cíleně škodilo. S takovými šrámy na
duši se vyrovnáváme obtížněji než s lecjakou zlomeninou či sraženinou. Výstižně
tuto problematiku vystihuje následující citát.
„Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost.“
Georgie Bernard Shaw
Libuše Zapletalová
vychovatelka dětí a mládeže

Historie
Chvalčovské obchody

2 díl
Obec Chvalčov byla asi stejně velká jako Lhotka. Zatímco ve třicátých letech
ve Lhotce prosperovaly tři obchody se smíšeným zbožím, ve Chvalčově byl jenom
jeden.
Uprostřed obce Chvalčov měl obchod pan Štěpán Krbel. Obchod byl založen
někdy před první světovou válkou, počátek obchodní činnosti se mi zjistit nepodařilo.
Pokud si pamatuji, tak ve třicátých letech v obchodě prodával syn pana Krbla Eduard.
Byl to šikovný, svobodný mladý muž. V obchodě si vedl velmi dobře. Jednou ráno
se neprobudil, podlehl mozkové příhodě. Nebylo mu ještě ani třicet let. Pan Krbel
přestěhoval obchod do svého druhého domu na protější straně ulice /nyní dům u
Sedlářů/. Obchodu se ujala mladá, hezká, asi osmnáctiletá Marie, dcera pana Krbla
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z druhého manželství. Později se provdala za Oldřicha Lacinu. Ten však musel brzy
nastoupit na práci v Německu. Teprve po návratu z totálního nasazení v roce 1945
se společně s manželkou začali starat o rozvoj obchodu. Poválečná bída ještě nebyla
překonaná a nastal totalitní režim. Ten malé podniky a řemeslníky, tedy jejich živnosti, rušil nebo převáděl do družstev. V roce 1951 zabrala Krblův obchod Jednota.
Převzala zařízení obchodu, ale provoz už zde neobnovila.
Jak jsem už uvedl, byl ve třicátých letech ve Chvalčově obchod se smíšeným zbožím jen jeden. Této příhodné situace využil přerovský rodák pan František Horsák a
se svojí manželkou Miroslavou, pocházející z Bystřice pod Hostýnem, postavil v roce
1931 na Říce dům a zavedl tam obchod se smíšeným zbožím. V tehdejší době byl
na protější straně ulice stavěn nový hotel Říka. Na druhé straně potoka narůstala
řada nových domků. Horsákův obchod byl na výhodném místě, se vzornou obsluhou
se mu tak dařilo. Pan Horsák se však ze svého úspěšného podnikání dlouho těšit
nemohl. V roce 1939 ho stihla těžká nemoc a do své smrti v roce 1954 byl většinu
života hospitalizován. Obchod nadále vedla paní Horsáková, i v době války. V roce
1949 byla její soukromá živnost zrušena a prodejní místnosti převzalo DSD /dělnické spotřební družstvo/ Bystřice p.H. Paní Horsáková byla v obchodě dále vedoucí.
Teprve když obchod v roce 1952 převzala Jednota, paní Horsákovou vystřídala paní
Františka Krajcarová / rozená Měsícová/. Prodejna fungovala až do roku 1974, kdy
byla přestěhována do nové budovy, kterou na počátku sedmdesátých let postavila
chvalčovská obec na pozemku vedle domu pana Sklenáře. Byla vybudována v akci
„Z“, kde se využívalo ochotné, neplacené práce občanů. Obec platila jenom stavební
materiál. Byl to způsob v té době velmi prosazovaný. A právě sem, do prostorné
moderní budovy, byl přestěhován obchod Jednoty. Tím skončila éra obchodu smíšeným zbožím u Horsáků. S obchodem do nové budovy přešla také vedoucí paní
Krajcarová. Pod jejím vedením obchod velmi dobře prosperoval.
V devadesátých letech, po skončení totalitního režimu, byly uvolněny možnosti
soukromého podnikání. To zasáhlo celé národní hospodářství. Všechno bylo přijato jako velmi slibné. Několik let následné praxe však ukazuje, že ne všechno bylo
vyřešeno nejlepším způsobem. O přeorganizování státní ekonomiky, zemědělství i
průmyslu by se dalo diskutovat. Ale jak se říká: „ Po vojně je každý generálem“… My
se však přidržme našeho tématu – zásobování smíšeným zbožím v naší obci.
Vzhledem ke změnám, které v ekonomice nastaly, se ukázalo, že prodejny Jednoty
mnohde neobstojí v konkurenci se soukromými podnikateli a vedení Jednoty začalo
obchody rozprodávat. Tak se
stala prodejna na Říce opět
majetkem obce Chvalčov, která
ji začala pronajímat. Nejdříve
jako prodejnu potravin /působily zde paní J. Krajcarová,
I. Janováčová, M. Šimarová,
D.Němcová, O. Kotasová/,
později jako výrobnu a sklady
různým firmám. Dnes slouží
budova technickým službám
obce. Je to dobře, že budova,
na které odpracovali zdarma
mnoho hodin Chvalčováci,
slouží občanům.
Obchod pana Štěpána Krbela z r. 1930.
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Obchod pana Františka Horsáka z r. 1934.

V roce 1992 zahájila obchodní činnost paní Marie Tomanová. Nejdříve v malém
obchůdku bývalé kanceláře JZD v budově obecního úřadu, po výměně za větší
místnost iniciativně rozšířila prodej potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, uzenin.
K obchodu byla velmi šikovná a občané její iniciativu oceňovali. Obchod prosperoval. V roce 2000 přestěhovala obchod do dřívější prodejny Jednoty, to už byl majitelem pan Filip. Prodejna Jednoty byla zřízena v roce 1962. První vedoucí paní A.
Loupancová v ní působila jako vedoucí dvacet let. Vystřídaly se zde další pracovnice
– paní J.Válková, A . Kuželová, P. Gajová, M. Trnčáková.
V roce 2000, kdy si prodejnu pronajala p. Tomanová, fungovalo vedle její prodejny
také řeznictví a uzenářství pana Filipa. Asi nevhodným osobním obsazením později
řeznictví příliš neprosperovalo. Po určité době, to už šlo asi o konkurenční boj, prodejna potravin i masa zanikly.
V blízkosti zmíněných prodejen byl obchod Jednoty – ovoce a zelenina. Dlouhá
léta jej vedla paní J. Blažková, která obor zelenina-ovoce měla v krvi po své matce a
možná i babičce / obě dvě zeleninu prodávaly/. Obchod s vitamíny pod jejím vedením
velmi dobře prosperoval. Od Jednoty prodejnu potom koupil pan J. Kužel, který už
takový poměr ke svému zboží neměl, proto se brzy obchodu vzdal. Koupila jej paní J.
Křivánková, zkušená a dobrá obchodnice. Prodejní místnost upravila na samoobsluhu se smíšeným zbožím. Vedla si úspěšně, ale prostory obchodu asi neodpovídaly
jejím představám, zdály se nevhodné, málo prostorné. Když se naskytla příležitost,
na sklonku roku 2008 samoobsluhu prodala.
Novou majitelkou se stala paní R. Fojtíková. Dříve měla prodejnu v budově
obecního úřadu, potom po paní Tomanové. Paní Fojtíková se dvěma prodavačkami
už asi jedenáct let svým zbožím úspěšně zásobuje střed obce Chvalčova. Obchod
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s ovocem a zeleninou už ve Chvalčově není. Nejnutnější zboží, obsahující vitamíny,
se však u paní Fojtíkové koupí.
O obchodu Jednoty na Papežovém jsem se už dříve zmínil. Je to na místě starého
hostince, kde byl po zboření vystavěn nový, moderní obchod, také ve známé akci
„Z“. V roce 1975 jej do provozu uvedla Jednota. Jako ve všech Jednotách se i tady
vystřídala řada vedoucích. Byly to: A. Trňáková, A. Skýpalová,D. Kuželová. Později
prodejnu vedl už jako soukromou firmu Rival pan Zdeněk Němec. V obchodě byla
poslední vedoucí paní J. Němcová, která si v roce 1999 obchod koupila a je v jejím
osobním vlastnictví doposud. Ještě poznámka. Pan Zdeněk Němec a Jana Němcová
nejsou v příbuzenském poměru. Šlo jen o shodu jmen, která přinesla řadu nedorozumění. Dnes paní Němcová vede úspěšně vlastní obchod už jedenáctý rok. Jako
všechny vedoucí si stěžuje na vliv bystřických supermarketů, které samozřejmě
snižují tržby obchodů v obci.
Dalším menším obchodem je prodejna A. Zemánkové v dolní části Kroužek.
Obchod je sice malý, ale velmi pěkně uspořádaný, pečlivě udržovaný a čistý. Rovněž
paní Zemánkovou tisknou supermarkety. Říká, že kdyby neměla obchod ve vlastním
domě a musela platit nájem, musela by činnost ukončit.
Dnes již zrušeným obchodem, o kterém se chci ještě zmínit, byl obchod se smíšený zbožím s velmi sympatickým názvem „ U Josefa“. Obchod se nacházel u hlavní
silnice jako poslední dům Chvalčova. Zařídili si jej manželé Michlíčkovi v devadesátých letech. Existence bystřických supermarketů je dovedla po desetileté praxi
k zjištění, že je podnikání v jejich blízkosti stále těžší. Tolik pohled na obchody ve
Chvalčově dříve a dnes.
Protože se všechno velmi rychle vyvíjí, zajímalo by mne, jaká bude situace po
několika desítkách let.
Zdrojem informací k článku o obchodech bylo vzpomínání pamětníků. Všem, kteří
k jeho napsání přispěli, srdečné díky. Pokud došlo k drobným nepřesnostem, prosíme čtenáře, ať nám prominou.
Jiřina a Josef Skýpalovi

Chvalčovští zahrádkáři

„Žití je hoden jen ten, kdo rve se o něj den co den“ J. W. Goethe
Dobrá zpráva pro všechny však je, že přichází září a s ním je možnost rozvinout
zahrádkářskou vášeň naplno. V tomto měsíci totiž můžete dát zahradě novou tvář.
To nemluvíme o sklizni a výsledku našeho hospodaření. Tak se nebojme, protože čas
na změnu je právě tu.
Letos jsme měli nadúrodu cuket. U rajčat se projevil osmotický tlak tím, že popraskaly.
U brambor úroda byla velmi slabá vlivem májových dešťů a tím nedostatku vzduchu v půdě. Pouze kypření nám částečně vylepšilo tento deficit.
Budeme objednávat sadbové brambory do 10.října 2010, prodej po 28. říjnu, a
to odrůdy VR (velmi rané) Magda, Monika, Rosara červená; R (rané) Adéla, Belana,
Marabel, pozdně rané Natascha; PR (polorané) Laura červená, Red Anna červená.
Do 15. září bychom měli zasázet jahodník.
V srpnu jsme měli 5 tropických nocí, což je o dvě více než v roce 2009.
Od 27. – 29.8.2010 se konal na zahradnické fakultě v Lednici seminář pro OOI,
kterého jsme se zúčastnili. Nosné téma bylo slivoně – stanoviště, podnože, odrůdy,
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agrotechnika, choroby a škůdci. Ale komáři nám byli velkými nepřáteli, bodali a bodali
a bylo jich požehnaně, hlavně v sadu.
Super novinka z Lednice – byl vyvinut automat na prodej burčáku, který má
chlazení na 4-8°C – to jsou věci!!!
Vařit povidla jsme začali již koncem srpna. Ale úroda je slabá, a tudíž povidel
bude málo, jako medu. Již loni jsme oznámili, že máme i malý kotel, kde min. množství pro vaření je 45kg= 2 zelené přepravky plné, vyloupané, max. 100kg= 5 zelených
přepravek. Termíny vaření a moštování se zapisuje do sešitu.
Na naší výstavě na chalupě budeme mít pár sklenic /0,7l/ povidel a medu.
Výstava se koná v době 2.-4.10.2010, v sobotu a neděli od 9.oo-18.oohod. V pondělí
od 8.oo-14.oohod. Příjem vzorků 1. října od 15.oo -18.oohod. na chalupě.
Burčákové odpoledne proběhne tradičně v pátek 8.10.2010 od 17.oo hod. na
chalupě.
Objednávky budeme brát do 30.září 2010 jak na burčák, tak i na víno.
Bakteriální skvrnitost ořešáku
Příčina: bakterie Xanthomonas arboricola pv. Juglandis
Ochrana: nepěstovat v uzavřených a vlhkých lokalitách, ošetření fungicidy
Cuprocaffaro, Champion 50 WP, Funguran-OH 50 WP, Kuprikol 50 před nebo po
květu.
Obaleč jablečný – II. generace
Ve feromonových lapačích byl zjištěn dne 5.7.2010 vrchol náletu obaleče jablečného. Chemická ochrana se provádí 7.-8. den po vrcholu náletu registrovanými
přípravky.

Vaření povidel.
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Tento významný škůdce jabloní způsobuje červivost jablek a tím zničení a znehodnocení části úrody. Dospělec je drobný motýl o rozpětí křídel 2 cm. Jeho housenky
jsou zpočátku bělavé, později růžové s hnědou hlavou. Po vylíhnutí z vajíček se vžírají do plodů, které za 3 – 5 týdnů opouštějí, v úkrytech se kuklí, poté vzniká druhá
generace, která škodí na dozrávajících plodech.
Proti tomuto škůdci je nejvhodnější použít přípravky, které neničí užitečný hmyz,
jako jsou např. Mospilan 20 SP (0,025%), Karate Zeon 5 CS (0,01%), Dimilin 48 SC
0,025%).
Použít lze také i dalších registrovaných přípravků, jako např. Calypso 480 SC
(0,2 – 0,25%), Decis Flow 2,5 (0,04%), Nurelle D (0,06%), Vaztak 10 EC (0,015%),
Cyper 10 EM (0,01%), Integro (0,04-0,05%), Reldan 40 EC (0,125%), Talstar 10 EC
(0,02%), Steward 0,0170 kg/ha) aj.
Obaleč švestkový-II. generace
Chemické ošetření zahajte 13.7.2010.
Podobně jako u obaleče jablečného přišla výrazná letová vlna – nálet do feromonových lapačů 5.7.2010.
Obaleč švestkový je původcem červivosti plodů. Postižené plody se obyčejně
dříve zbarvují a dozrávají, často mívají na povrchu kapičky kleje. Jsou měkčí než
zdravé plody, v plodu je možno nalézt růžovou housenku s hnědými kousky trusu.
Z registrovaných přípravků lze např. použít: Calypso 480 SC (0,2-0,25 l/ha), Dimilin
48 SC (0,025 %), Insegar 24 WP (0,03 %).
Slimáci na zahradních plodinách
V posledních letech se na území České republiky značně rozmnožili slimáci, kteří
způsobují značné škody na zahradních plodinách. Tito plži okusují klíčky i klíčící
semena. Okusují rovněž listy a do listů vykusují jamky nebo otvory. Nejčastěji škodí
slimáček síťkovaný a slimáček polní.
Plži kladou bělavá vajíčka, až 3 mm velká, na vlhká skrytá místa - pod kameny
a hroudy, pod rostlinné zbytky apod. Z vajíček se mohou, podle povětrnostních
podmínek, líhnout za 3 týdny dospělci. Plži jsou aktivní v noci. Nejaktivnější jsou při
teplotách 13-18 st.C.
Jako chemickou ochranu lze použít např.: MESUROL SCHNECKENKORN 3,57,5 kg/ha, to je 0,35-075 g na 1 metr čtvereční, VANISH SLUG PELLETS 15-30 kg/
ha, to je 1,5-3 gramy na 1 metr čtvereční, FERAMOL 5g/ na 1 metr čtvereční.
Moniliová hniloba plodů jádrovin
Příznaky napadení: Na zralých plodech vznikají hnilobná místa s okrouhlými světlými polštářky houby. K infekci dochází po poranění ovoce, např. kroupami, vosami,
obalečem jablečným nebo ochořením strupovitostí. Napadené plody se scvrkávají,
některé zůstávají na stromech a slouží jako zimní úkryt pro škůdce.
Ošetření: Napadené a mumifikované plody posbírat a zlikvidovat. Stromy ošetřovat před obalečem jablečným a strupovitostí.
Napadení je možno omezit, pokud použijeme k pozdnímu ošetření proti strupovitosti fungicidy, které současně působí na moniliovou hnilobu, např.: Captan 50 WP
(3,5 – 6 kg/ha), Delan 700 WDG (0,07%), Discus (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,015%),
Hattrick (1,125 kg/ha), Merpan 50 WP (0,3 %), Topas 100 EC (0,045 %). Dodržujte
ochr. lhůtu.
Zahájili jsme rovněž provoz v moštárně. Od 4.9.2010 každou sobotu jsme tu
pro vás od 13.oohod. do zámrazu vody. V případě, že nebude nikdo zapsán v sešitu
na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ, v 14.oo hod. odchází služba domů, po–pá pouze po
telefonické dohodě a při min. množství 500kg.
30

Začínáme s výstavami, a to 25.-26.9.2010 oblastní v Kroměříži spolu s včelaři. 2.-4.10.2010 chvalčovská výstava. Flora Olomouc podzim 7.-10.10.2010
Všech výstav se můžete zúčastnit i vy se svými výpěstky. Bližší informace na
telefonu 602554403 -Jiří Pecháček.
Zahrádkáři děkují všem příznivcům za účast na akcích, které pořádají.
Pár tradičních pranostik:
Začátek toho měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Když v říjnu dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Výbor ZO ČZS

Žijí mezi námi

Pana Jindřicha Klímu většině z nás není třeba představovat. Nelze ho přehlédnout. Je živou reklamou lesníka a myslivce. Člověk obdařený energií, mužným
zjevem, jasným hlasem, svými historkami baví celou společnost, nezkazí žádnou legraci. Letos slavil osmdesátiny. Jeho život je bohatý, ale není jednoduchý. Dosvědčí
to následující text.
Pane Klímo, pokud nemáte námitky, uděláme aspoň malou procházku vaším
životem. Začneme dnem a místem vašeho narození, vaším dětstvím, školními
léty. Vyprávějte.
Narodil jsem se 3. srpna 1930 v malé osadě Studenec, patřící pod městečko
Svojanov. Ve Svojanově jsem chodil do základní školy. Matka pracovala jako dělnice.
Měl jsem sestru provdanou za lesníka. V roce 2009 zemřela. Otec pracoval v lese
a později byl ustanoven mysliveckým přísežným hajným v několika soukromých
honitbách až do roku 1945. Po roce 1945 se stal obecním lesním hajným. Byl velký
myslivec a lesák. Hlavně on formoval můj vztah k přírodě, k lesu. Prostředí, v němž
jsem vyrůstal, způsobilo, že od útlého dětství jsem svůj život spojoval jen s lesnictvím
a životem v přírodě.
Takže po ukončení ZŠ jste měl jasno a šel jste na lesnickou školu.
Ale kdepak. Nešlo to tak rychle, následovala velmi dlouhá vzdělávací anabáze,
než jsem si splnil svůj sen. Od roku 1944 jsem pracoval jako lesní praktikant a absolvoval jsem téměř všechny odborné kurzy jako dřevorubecký, semenářský, pěstební
práce, přibližování a svážení dříví na saních a další. Krajským podnikem státních
lesů v Brně jsem byl vyslán do podnikové školy ministerstva lesů na Konopišti. Po
jejím absolvování jsem se stal instruktorem pro výcvik nastávajících lesních pracovníků. Přál jsem si vzdělávat se dál. Pokračoval jsem dálkovým studiem na Lesnické
škole v Hranicích. Maturoval jsem v roce 1960. Lákala mne vysoká škola. Podal jsem
přihlášku. Již v roce 1961 jsem byl přijat na lesnickou fakultu. Absolvoval jsem všechny předepsané zkoušky a v roce 1965 jsem vypracoval závěrečnou práci a úspěšně
ji obhájil na výbornou. Teprve po letech byl tehdejším absolventům na požádání
přiznán titul Bc. (bakalář). Chtěl jsem učit. Pedagogické vzdělání jsem ukončil na
Krajském pedagogickém ústavu v Brně v roce 1967. Tím skončila moje „školní léta“.
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Během „školních let“ jste musel
pracovat, studoval jste přece
dálkově? Kdy jste přišel na
Chvalčov?
To ano. Po ukončení školy
v Konopišti jsem byl přidělen jako
odborný instruktor na začínající
lesnickou učňovskou školu u LZ
Hodonín. Už po jednom roce jsme
se rozhodnutím Krajské správy lesů
stěhovali do Chvalčova. To bylo
v roce 1950. Od té doby zde žiji,
stal se ze mne Chvalčovák. Ale
vrátím se k přestěhovanému učilišti. V krásné budově revíru na
Říce nebyly podmínky pro školní výuku ani pro ubytování učňů.
Začalo velké budování. Školu a
okolní přírodu jsem si zamiloval,
práce s učni se mi stávala koníčkem. Postupně jsem byl jmenován vedoucím instruktorem, později
vedoucím odborného výcviku, učitelem odborných předmětů. V roce
1958 jsem byl jmenován ředitelem
učiliště. Naše učiliště dělalo slávu obci Chvalčov po celé Československé republice.
Na soutěžích jsme patřili vždycky k nejlepším. Absolventi učiliště se do naší obce na
své učiliště rádi vracejí , organizují každým rokem „scuky“ často i více jak po padesáti
letech. Jsou to již letití kmeti různého vzdělání a společenského postavení. Nešetří
chválou na učňovská léta, na úroveň výuky na lesní škole v naší obci. Dojímá mne
to a těší zároveň. Co víc si může pedagog přát? Měl jsem s učilištěm velké plány.
Jeho poloha uprostřed lesů přímo vybízela přeměnit je na školu s maturitou a vychovávat zde kvalitní lesnický personál. Přišel rok 1968 a s ním vstup vojsk Varšavské
smlouvy. Tato doba byla prověrkou charakterů. Pro moje nežádoucí politické postoje
jsem byl školským odborem odvolán z funkce ředitele. Byl konec plánů. Školským
odborem KNV v Brně jsem byl přeložen jako učitel na střední lesnickou školu pro
lesní hajné – techniky do Bzence. Profesorským sborem jsem byl velice vlídně
přijat a velmi rád kantorská léta zde prožitá vzpomínám. Ale to ještě nebyl konec.
Lesnická střední škola se rušila a já se svým špatným kádrovým profilem jsem byl
první na řadě. Skončilo moje kantoření a já se octnul u lesního závodu v Bystřici p.H.
jako samostatný technik až do důchodu! Po revoluci mě odbor školství KNV v Brně
rehabilitoval a mohl jsem ještě jako důchodce na plný úvazek učit. Využil jsem této
možnosti a několik roků jsem učil odborné předměty na učilišti při Výchovném ústavu
na Říce. O této části života pomlčím.
Přesto jste nezatrpkl. Byl jste vždy vítán mezi lesáky a myslivci jako organizátor a dobrý společník, stýkal jste se s jejich elitou. Přijímali vás s respektem,
měl jste a máte mezi nimi mnoho přátel. Pracoval jste řadu let jako předseda
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Okresního mysliveckého svazu.
Máte řadu funkcí. Vím, že máte
několik koníčků.
Máte pravdu. Množství přátel
mi dodávalo sílu i radost ze života.
Koníčků, či spíše koňů mám na
několik životů. Velmi těžké je mezi
nimi udělat nějaké pořadí. Všechny
jsou celoživotní a mám je rád. A
přece jeden koníček je pro mne
hlavní. Velice rád učím. Těšil jsem
se na každou vyučovací hodinu a
společnost žáků. Učím ještě dnes a
rád v mysliveckých kurzech. Jsem
lektorem, zkušebním komisařem
i na vyšších mysliveckých zkouškách. Jsem kynologem a zkušebním komisařem v hodnotitelské
komisi psů, vychoval jsem mnoho
hrubosrstých jezevčíků a na svého
posledního jezevčíka Ferdu nedám
dopustit. Máme se rádi a přál bych
si, abychom spolu ještě pár let
pobyli. Mým velkým koníčkem je
myslivost, jsem v hodnotitelské komisi pro chovnost spárkaté zvěře a… raději dost!!
To opravdu stačí. Jste vůbec někdy doma? Jaký máte vztah k Chvalčovu? A co
vaše rodina? Neměl jste na ni asi moc času.
Odpověď na vztah k obci je jednoznačná. Mám Chvalčov rád. Oženil jsem se
zde, bydlím skoro v lese. Rozšířil jsem počet Chvalčováků o dva občany. Starší syn
se vyučil kuchařem-číšníkem a bohužel už není mezi živými. Mladší syn je automechanikem, zůstal však přírodě a myslivosti věrný, udělal vyšší myslivecké zkoušky a
nyní je mysliveckým hospodářem MS Rusava. I když jsem býval často málo doma,
manželka domácnost zvládala a umožnila mi tak rozsáhlou činnost. V naší obci jsem
pracoval řadu let v předsednictvu MNV a jedno volební období jsem byl místostarostou. Prožil jsem na Chvalčově mnoho krásných let naplněných spoustou veselých
i vážných zážitků a příběhů. Stačily by na knihu. Můj sen sloužit lesu a přírodě se
splnil.
Panu Jindřichu Klímovi přeji i za vás zdraví, sílu, mnoho potěšení z koníčků a
štěstí v kruhu rodiny a přátel.
Rozhovor zapsala Eva Bubílková

Pomoc při povodních

Neznám mnoho lidí, kteří by se osobně zúčastnili pomoci v oblastech postižených
povodněmi. A když jsem se dozvěděla, že jeden člověk bydlí přímo na Říce v mém
okolí, dovolila jsem si Jaroslava Zapletala oslovit. Jarda / mezi známými zvaný
Zappa/ souhlasil, a tak vznikl rozhovor o této výjimečné zkušenosti, kterou jako profesionální voják při pomocných a záchranných akcích prožil.
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Jardo, kolikrát už jsi letos vyjel
na povodně?
„Třikrát, teď naposledy jsme byli
v Chrastavě u Liberce a tam to bylo
nejhorší. To mi domů přišla SMS ve
čtyři ráno, s tím už člověk počítá,
musí být pořád připravený. Nikdy
nevíš, kdy a na jak dlouho odjíždíš.
Konkrétně v Chrastavě jsem byl
11 dní.“
Tak nám to trochu popiš, normální člověk si to asi neumí dost
dobře představit.
„První den je to vždycky totální
chaos. Přijedete na místo a nikdo
pořádně neví, kam vás poslat, kam
jít, co dělat. Všude se motá plno lidí a povodňový štáb řeší organizační zmatky. V
Chrastavě, na to jaká to byla katastrofa, na tom byli organizačně určitě nejlíp. Uklízeli
jsme zahrady, sklady, vynášeli nábytek atd. Ono si to jde doma v teple obyváku těžko
představit, jak obrovská zkáza to je. I když běží záběry v televizi, po každém šotu
přijde jiná informace a za pár minut to neřešíš. Člověk si jen řekne: „To je hrůza!“ a
přepne na zápas Sparty a Slavie“.
To máš pravdu. Zčásti je to asi pud sebezáchovy, aby se z toho člověk nezbláznil, zčásti pak postoj, že co je za humny nebo u souseda, mě nemusí pálit.
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„Jo, přesně to bylo vidět i tam. Nejhůře postižený bylo centrum, náměstí položený
v údolí. A po okrajích silnice v kopci, kam už se ta vlna nedostala, si lidi v klídku
okopávali svoje zahrádky. Ale samozřejmě více zkušeností mám s tím, že extrémní
vypětí lidi sbližuje.“
A co rabování?
„Jo, to víš, že darebáci se našli. Tam totiž vůbec nepoznáš, kdo je kdo. Lidi přichází, odchází, nevyznáš se v nich. Jeden „chlápek“ se vydával za pomoc od ADRY
a nakonec ukradl z baráku 40 000 Kč. A nebo si někteří pro zásoby třeba košťat a
toaleťáků jezdili i desetkrát. Prostě na to nemá kdo dohlížet.“
Myslíš, že má smysl posílat peníze, občané obecně dost pochybují, že se peníze dostávají na ta správná místa.
„O penězích já nic nevím, ty se rozdělují až po vyčíslení škod a to my už tam
nejsme. Ale věci, hmotný zásoby, to určitě má smysl, byť se může leccos ztratit,
pořád se bez této pomoci neobejde spousta lidí, kterým zůstane opravdu jen ta košile, kterou mají zrovna na sobě. Není to legrace.“
Myslíš, že se dá na takové zkušenosti najít i něco pozitivního?
„Z mého pohledu je to názor na armádu. Lidem, kterým jsme pomohli, se už určitě
armáda nezdá zbytečná.“
A co bylo pro tebe to úplně nejhorší?
„Úplně nejhorší? Když jsem viděl, co všechno ta voda dokáže. Když mi došlo,
jakou má sílu. Taky když jsem přijel domů, okamžitě jsem řešil pojištění. V Chrastavě
jsem pochopil, jak je naivní si myslet, že mně se to nemůže stát. Člověk na to pořád
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tak nějak spoléhá, že jemu se to nestane. Chrastava v podstatě nebyla ani povodňová oblast. Nebyla tam žádná pravděpodobnost takové katastrofy. Někdy i malá
rozvodněná říčka dokáže divy a nic ji nezastaví.“
Prosím tě, jak jsi to zvládal psychicky? Tolik neštěstí.
„Já dobře, protože jsme pořád něco dělali. Nebyl čas na přemýšlení, únava a
vyčerpání udělaly taky své. A podle psycholožky se místní lidi hroutí až tak po dvou
měsících, až to všechno opadne, přijde deprese. Zajímavé je, jak neskutečně ovlivňuje celou situaci mediální zájem. První dny se pořád natáčí, je to aktuální a je to
znát i na sponzorských darech. Pak se zájem začne vytrácet a spolu s ním se vytrácí
i sponzoři. Ale ti lidi jsou na tom pořád stejně. Pořád nemají nic. Ale už se to moc
neřeší.“
Nedávno jsem viděla na ČT2 dokument o povodních. Trochu mě zarazila jedna
žena z povodňové komise, která z teplé útulné kanceláře mluvila o tom, jak
nechápe, že jsou lidi tak hloupí a staví si domy znovu v povodňových oblastech. Co si o tom myslíš ty?
„To přece není tak jednoduchý. Když někde máte domov, tak nemůžete jen tak
zabodnout prst do mapy a říct, tak a teď budu bydlet tady, tady se mi nic nestane.
Za prvé, nikdy nevíte, co se může stát, ať jste kdekoliv, a pak, kde byste na to pořád
brali? Lidi jsou zadlužení, splácí úvěry, mají malé děti nebo jsou naopak starší.
A kde by brali další peníze na nové bydlení? Viděl jsem jednoho stařečka, jak obchází s čakánkem kolem půlky svého baráku, ta druhá půlka byla nenávratně „v čudu“,
jako když ji někdo usekne. Jeho skalka, zahrada i dvůr se proměnil ve vesmírnou krajinu. Stařeček se brodil vodou, vším tím blátem a nechápal, co se to stalo. Takových
lidí je mi moc líto. Nemůžete jim přece říct, ať si nestaví v povodňové oblasti. Jak už
jsem říkal, Chrastava navíc ani vyloženě povodňová oblast nebyla.“
V souvislosti s vesmírnou krajinou mě napadá: Co se dělá s tím odpadem?
Vždyť to musí být obrovské hory nábytku, dřeva, desek, různého zboží, poničená auta, lednice, kola, sutě, písek atd.
„Jo, všechno se vozí na smetiště, to se za dva dny zvětšilo 20krát. Ale co se s tou
horou děje pak, to nevím. My měli za úkol odklidit všechno na smetiště. To je prostě
pohled na totální zkázu. Představte si, jak vlna vody vyplavila obrovský sklad dětských plen. Majitel jich tam měl za 17 a půl milionu. Umíte si představit to množství?
A teď to všude plave. Špinavé, nafouknuté pleny visí i na stromech, všude samé
pleny… a všude neskutečný smrad. Ten v teplém obýváčku u televize taky necítíte.“
To ses asi těšil domů, co?
„To se ani říct nedá. Ale zároveň jsem měl hrozný strach, jestli se něco neděje
i tady. Někteří lidi to opravdu zažili. Pomáhali na jednom místě, a než přijeli domů,
čekal je vyplavený dům taky.“
A poslední otázka, i když je asi jasné, co odpovíš. Váží si člověk po takové
zkušenosti více svého „dobrého bydla?“
„Normální, běžné starosti to zase převálcují. Nicméně ten zážitek už nikdo nevymaže.“
Jardo, děkuji za rozhovor, přeji tobě i nám všem, aby podobných výjezdů bylo
v budoucnu potřeba co nejméně.
Mgr. Jitka Dostálová
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Senátní volby 15. a 16. října 2010
V komunálních volbách kandiduje Zdeněk Pánek společně s dalšími 20 občany Bystřice p. H. jako nezávislý na kandidátce ZHN. Zároveň ale jeho jméno najdete mezi devíti kandidáty za kroměřížský obvod do
Senátu, a to na kandidátce KDU-ČSL opět jako nezávislého kandidáta. Chce být senátorem, nebo
starostou? Zvládne obojí? Proč ho volit a jakým způsobem? Na to jsme se zeptali Zdeňka Pánka osobně:
ným tokem peněz z daňových výnosů do jednotlivých
obcí a měst a chybějící motivací pro rozvoj podnikání
například v cestovním ruchu, pro který má region velké
předpoklady. Aktuální problémy regionu je třeba
tlumočit v parlamentu, na ministerstvech a snažit se
najít řešení. Náš hlas musí být v Praze slyšet.

Proč jít volit do Senátu?
Považuji Senát za jakousi pojistku v některých
politických rozhodnutích Poslanecké sněmovny a měl
by vyrovnávat její stranickost. Pokud bude v obou
parlamentních komorách nadvláda velkých stran,
nebude žádný prostor pro vyjednávání či diskuse.
Odhlasují prostou většinou hlasů své vlastní návrhy a
my budeme jen přihlížet. Věková hranice senátorů (40
let) zaručuje, že již mají určité životní zkušenosti.
Vzhledem k ambicím některých mladých a nezkušených politiků v tom vidím jistou naději.

Proč kandidujete jako nezávislý právě za KDU-ČSL?
To je jednoduchá odpověď. Protože o mne stáli,
kandidaturu mi nabídli bez dalších postranních úmyslů
a nechali mi prostor pro vlastní rozhodnutí. Kandiduji
za KDU-ČSL jako nezávislý kandidát, ale sdílím s
nimi smysl pro stejné tradiční hodnoty. Naše životy je
třeba naplnit smyslem a klást důraz nejen na materiální
hodnoty, ale i občanskou společnost, rodinu, sounáležitost a kulturní tradice.

Proč volit právě Zdeňka Pánka?
Náš region nemá žádného zástupce ve vrcholové
politice. Chtěl bych hájit zájmy nejen Podhostýnska,
ale i dalších dosud přehlížených oblastí. Mám
mnohaleté zkušenosti z komunální politiky, znám kraj i
díky přátelství s mnoha starosty dalších měst a obcí.
Zároveň ale beru svou práci pro občany jako poslání,
mé úsilí má určitý vývoj a směr. Jako senátor bych
mohl změnit více věcí a podílet se na řešení více
problémů, které lidi trápí.

Jakým způsobem volit?
Pozor! Na rozdíl od komunálních voleb se do Senátu
volí jiným způsobem. Budete vybírat z devíti
kandidátů jediného, jehož lístek se jménem vložíte do
obálky a vhodíte do hlasovací schránky. Obálka bude
mít jinou barvu než obálka pro komunální volby. Je
důležité se na způsob hlasování informovat a připravit,
protože neplatné hlasy mohou zásadně ovlivnit
výsledky voleb. Děkujeme za pochopení!

Jaká jsou vaše hlavní volební témata?
Kroměřížský volební obvod se potýká s chybějící
infrastrukturou v okrajových regionech, nevyrovna-
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Ve čtvrtek 23.září 2010
se uskutečnil podzimní
zájezd seniorů do Morkovic, Střílek a Kroměříže.
První podzimní den
byl hezký svým počasím,
které dotvářelo celou
atmosféru zájezdu.
Návštěva nově otevřeného košíkářského muzea
v Morkovicích určitě nikoho nezklamala, tak jako
barokní hřbitov ve Sřílkách, odkud je fotografie.
Kroměříž jako „hanácké Athény“ jsou zdrojem bohaté nabídky historie i kultury. Bylo hezké slyšet „Tady
jsem byl před padesáti lety.“ „Do Kroměříže jezdíme jen do nemocnice“, povzdechlo
si mnoho z účastníků zájezdu. Všichni si dopřáli návštěvu arcibiskupského zámku,
Jánského i Mořického kostela, včetně procházky náměstím.
Atraktivní tečkou za celodenním putováním po našem okrese byla návštěva arcibiskupských sklepů s ochutnávkou mešních vín. Všechna byla skvělá.
Domů jsme se vrátili spokojeni a s dobrou náladou.Vždyť nejkrásněji je u nás
doma pod Hostýnem.
Jiřina Hurtová

Než zavřete zpravodaj

Jak jistě všichni víte, fungovalo na Chvalčově několik let ochotnické divadlo.
Představení Jánošíka, stejně jako Dívčí války bylo velmi úspěšné. Soubor ochotnického divadla se rozpadl a je to škoda. Vesnické divadlo má tradici a je smutné, že
v naší obci z velkého počtu obyvatel 1700 se nenajde 10-15 nadšenců, kteří by to
byli schopni a ochotni znovu rozjet. Přitom jsou k dispozici prostory a obec se k této
aktivitě staví velmi vstřícně. Nadšení a obdiv k divadlu, tvůrčí přístup a chuť něco
dělat, to stojí na samém začátku. Samotné nadšení ovšem nestačí. Samozřejmě
že dělat divadlo není žádná legrace, pokud se má brát vážně. Stojí spoustu času.
Zkoordinovat zkoušky, aby měli čas všichni najednou, co si budeme povídat, není
jednoduché. A protože je to společný projekt, ve kterém jsou na sobě všichni vzájemně závislí, je nutná určitá zodpovědnost. Nelze v půlce říct: „mě už to nebaví“ a
nebo se pohádat, urazit a nepřijít. Chce to také pevné nervy. Já ale věřím, že pocit
z povedeného představení je natolik okouzlující, že to prostě stojí za to. Zkrátka a
dobře, pokud se dá ochotnický spolek dohromady, ať už z bývalých chvalčovských
„hereckých bardů“, nebo z úplně nových nadšenců, bude to dobře pro nás všechny.
Bude se tu něco dít a budeme se mít nač těšit.
Mgr. Jitka Dostálová
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Z průběhu oslav 50 let od otevření nové budovy základní školy
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Slovo na konec:
Konflikty nezpůsobuje rozdílnost, ale nedostatek lásky.
Wilfrid Stinissen

Obsah

Úvodník............................................................................................................ 1
Zprávy z obecního úřadu.................................................................................. 2
Matrika.............................................................................................................. 5
Volby 2010........................................................................................................ 6
Z naší obce....................................................................................................... 9
Okénko nejen do školy................................................................................... 11
Něco pro bystré hlavičky................................................................................ 16
Zprávy z KCR Domino.................................................................................... 17
Z SOS dětské vesničky.................................................................................. 17
Různé............................................................................................................. 19
Vaše příspěvky............................................................................................... 20
Historie........................................................................................................... 23
Chvalčovští zahrádkáři................................................................................... 26
Žijí mezi námi................................................................................................. 29
Než zavřete zpravodaj.................................................................................... 36
Lavírovaná kresba od Karla Bubílka je základní škola.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje je 15. listopadu 2010. Za obsah článků
zodpovídají autoři.
CHVALČOV OZNAMUJE - dvouměsíčník obce Chvalčov. Vychází šestkrát ročně. Redakční rada: Jitka
Dostálová, Eva Bubílková, Jiřina Skýpalová, Milena Hašková, Karel Bubílek,  Alžběta Fürstová, Jarmila
Olejníková. Vytiskl KaS Bystřice pod Hostýnem. Vydavatel: obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov.
Redakce: ludoisova@seznam.cz, tel.: 739 208 969. Ev. číslo: MK ČR E 19521

40

