INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
OBCE CHVALNOV-LÍSKY
1/2017
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává 1. vydání zpravodaje, ve kterém Vás budeme informovat o
dění v naší obci. Přiblížil se konec roku a to je vždy příležitost ke krátkému zamyšlení
nad tím, co nám tento rok přinesl. Nastává zimní období, které nás zažene spíše do
tepla našich domovů. Na polích a zahrádkách už má každý dávno pooráno a poryto,
takže bude více času přečíst si pěknou knížku, třeba z místních knihoven, nebo se
setkat při plánovaných akcích, které se na zimní období chystají. Pořadatele jistě
potěší, když přijdete v hojném počtu a pobavíte se, protože to je ta největší odměna
pro každého pořádajícího.
Zároveň bych Vám všem popřál příjemné prožití adventní doby, aby naše domovy byly
prozářeny láskou a spokojeností po celý předvánoční čas. V novém roce 2018 pevné
zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jménem zastupitelstva obce Ing. Zdeněk Lehkoživ, starosta

Činnost současného vedení obce
Konec roku 2015 je spojen s rezignací bývalého starosty p. Jiřího Švagery na funkci starosty obce a
zároveň na funkci Zastupitele obce Chvalnov-Lísky. Rovněž rezignovala p. Jana Nováková na svou
funkci místostarosty. V tento den 28.12.2015 se dosavadní starosta a místostarostka zbavili
zodpovědnosti za vedení obce. Proto se dne 17.1.2016 konalo mimořádné veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky, kde byl starostou obce zvolen Ing. Zdeněk Lehkoživ a
místostarostou p. Karel Sobotka.
Akce, které se nám podařilo zrealizovat:
2016
 Zrušeny smlouvy na dodávku elektřiny a plynu se společností „ Energie pod kontrolou“ a
„Energií Pro“. Tyto společnosti byly vyhodnoceny jako nedůvěryhodné. Výsledek spolupráce
s těmito společnostmi je nenávratná ztráta cca 32 000 Kč. Byly uzavřeny nové smlouvy na
dodávku elektřiny se společností Ampér market a na dodávku plynu se společností Pražská
plynárenská. V této záležitosti nám výrazným způsobem pomohla Energetická agentura při
Zlínském kraji.
 Opraven kontejner na objemný komunální odpad a zajištěn vývoz kontejneru novým
dopravcem za přijatelné cenové podmínky. Kontejner byl přemístěn ze stanoviště pod
hřbitovem na stanoviště ve dvoře za obchodem s potravinami.
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 Uzavřeny nové smlouvy v rámci VPP „ Dělník pro úklid obce“. Přijati 3 noví pracovníci na dobu
6 měsíců: p. Jan Gottwald, p. Miroslav Zapletal a p. Bohuslav Herodek.
 Vozidla obce byla pojištěna do flotily, čímž se snížilo pojištění o cca 3 000 Kč ročně.
 Byla vytvořena kulturní komise ve složení: p. Jarmila Mlčochová, p. Vlasta Cupáková
a p. Jan Melichar.
 Zrušena pevná telefonní přípojka.
 Snížení cen za vývoz kontejnerů na tříděný odpad, zrušen vývoz kontejnerů na papír
(svozovou firmou).
 Prosazena změna značení a snížení rychlosti na křižovatce na „ Příhoně“.
 Zrušena nevýhodná smlouva se společností „Exteria“, která zde prováděla pravidelné roční
služby BOZP. Byla nahrazena firmou Panak, roční úspora činí cca 6 000 Kč.
 Schválení dotace SDH Chvalnov – Lísky ve výši 15 000 Kč na zhotovení dresů pro sportovní
družstvo, nákup sportovního nářadí, pořízení vycházkových stejnokrojů pro členy, kteří
reprezentují sbor.
 Uzavření nové smlouvy v rámci VPP „ Dělník pro úklid obce“. Přijetí nového pracovníka
p. Vladimíra Navrátila na dobu 12. měsíců.
 Zaměstnanec obce p. Jan Gottwald obnovil nátěr barvy kontejneru na objemný komunální
odpad, očistil a obnovil nátěr kašny ve Chvalnově. Obnovil nátěr střechy na vodojemu a nátěr
celého tenisového kurtu (železné i dřevěné prvky).
 Zaměstnanci obce p. Miroslav Zapletal a p. Bohuslav Herodek prováděli výkopové práce na
vodovodu. Zejména odvodnění vodovodní šachty pod vodojemem ve Chvalnově, výkopy při
opravách vodovodních přípojek (popsáno v kapitole vodovod).
 Odborně vyměněno 60 ks vodoměrných sestav, vodoměry Enbra byly nahrazeny vodoměry
Sensus.
 Obnoven kříž v Lískách, v rámci dotačního programu.
 Prodej železa z dob provozovny za 15 000 Kč a dřeva z obecních pozemků za 43 000 Kč.
 Vybrány poplatky za vodu a za odpady (Lísky-zaplatili všichni občané, Chvalnov jedna rodinauhrazeno částečně).
 Vykáceny vysoké, nebezpečné stromy na pozemcích veřejného prostranství obce a na
místním hřbitově.
2017
 Podána žádost na opravu hřbitovní zdi ve Chvalnově
 Bylo vyměněno dalších 50 ks vodoměrných sestav.
 Původní odpovědný zástupce za vodovod a kanalizaci Ing. Václav Rozehnal ukončil spolupráci
a novým se stal p. Aleš Zobaník . Následně opravil dlouhodobě chybnou materiálovou a
provozní evidenci.
 Vypracován projekt na obnovu zeleně na hřbitově.
 Schváleny smlouvy o umístění zařízení pro provoz internetu – Chvalnov-Lísky.
 Odstraněny dráty a kabely po satelitní televizi ve Chvalnově a Lískách.
 Podána žádost o dotaci na biokompostéry a štěpkovač. V první žádosti jsme neuspěli, byla
podána druhá a nyní čekáme na schválení.
 Prodej dřeva z obecního lesa – cca 112 m3 za celkovou částku 98 500 Kč. Náklady 36 000 Kč.
 Posíleno třídění odpadů o jedno sběrné místo. Dodány nové kontejnery na plast
s maximálním objemem. Zavedeno třídění odpadů na hřbitově (sklo a plasty). Odvezeno cca
20 tun odpadu z jámy za hřbitovem.
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 Podařilo se vyčistit 1. část potoka (úsek od RD p. Cvika, až po RD p. Morice), 2. část potoka
(úsek od RD p. Konečného, až po RD p. Hausnera), 3. část (úsek od p. Horáka až po RD
p. Zatloukalové). Dále se upravil „mokřad“ v Lískách pod rybníkem „Kletiny“
 Opraven mostek přes potok v obecní zahradě.
 Zaměstnanci obce p. Vladimír Navrátil, p. Pavel Revay a p. Čestmír Kusník obnovili nátěr
pergoly pro muzikanty a pergoly před vstupem do sklepa KD ve Chvalnově.
 V Lískách osazeny modrobílé tyče k hydrantům (viz. kapitola vodovod).
 V sále KD opraveno podium, zástěna mezi místností pro muzikanty a přísálím.
 Ve vestibulu KD obložen sokl, vyspraveny praskliny na WC, vymalováno. Tyto práce provedl
zaměstnanec obce p. Vladimír Navrátil
 Výměna el. zásuvek v hostinci. Výměnu zásuvek a vypínačů ve vestibulu KD zrealizoval
p. Pavel Moric.
 Chystáme bednění pro činnost hrobníka při výkopech hrobů na místním hřbitově.
 Úklid na dvoře za budovou obecního úřadu, osazeny 2 ks poklopů na septiku (budova
obecního úřadu), opravena kanalizační vpusť u zrcadla (RD p. Kyncla)
 Zaměstnanci obce p. Pavel Revay, p. Vladimír Navrátil a p. Čestmír Kusník, upravili koryto
potoka mezi RD č. 65 (p. S. Neubergerová) a RD č. 66 (p. A. Skotal).
Fotodokumentace z prováděných akcí bude zveřejněna na webových stránkách obce.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat, všem výše uvedeným občanům a pracovníkům obce, kteří se
podílí na udržování a zvelebování naší obce a obecního majetku. Zároveň prosíme občany o
trpělivost. Ne všechno se nám podařilo zrealizovat a splnit, dle našich představ. Věříme, že se nám
podaří dotáhnout do zdárného konce projekty a dotace, které jsou v současné době
v rozpracovanosti. Máme před sebou nemalé akce, a mnohdy je to běh na dlouhou trať.
Přejeme si, aby se občanům v naší obci dobře žilo a byli spokojeni.
Děkujeme všem za podporu, pomoc a spolupráci.
starosta a místostarosta obce

„Teče voda teče“, aneb jak jsme na tom s vodovodem ve Chvalnově-Lískách.
Podle provozního řádu byl vodovod Chvalnov dokončen 30.6.1986. Bylo vydáno rozhodnutí o
povolení k užívání vodohospodářského díla. Vodovod Lísky byl dokončen 28.12.1989. Prameniště
pitné vody jsou v katastrálním území obce Cetechovice, oblasti zvané „Pláňava“. Jsou zde tři jímací
zářezy, které vyúsťují do sběrné jímky. Potrubí v délce 2380 m z materiálu polyetylén spojuje
sběrnou jímku s vodojemem ve Chvalnově. Vodojem je jednokomorový prefabrikovaný o obsahu
250m3 vody s armaturní komorou. Zajišťuje akumulaci vody pro špičkové odběry a požární zásobu.
Gravitační řád spojuje vodojem se stávajícími rozvody v obci. Část je z materiálu litina, část z PVC a
část z polyetylénu. Přívod vody do Lísek je za materiálu PVC v délce 1897 m. Rozvod potrubí v Lískách
je opět z materiálu PVC v celkové délce 1994 m. Vodovod byl postaven v akci „Z“ a dokončen
provozovnou MNV. Vydatnost pramenišť z roku 1986 se uvádí 1,5 litru/s. Klimatické podmínky se za
poslední roky výrazně mění, ubývá srážek, a vydatnost pramenů je mnohem nižší.
V letošním roce jsme spotřebovali za 10 měsíců tolik vody, jako za celý rok 2016.
Tak jako vodovod je nejdůležitější infrastrukturou v obci, tak voda je nejdůležitější surovinou, kterou
máme. Za rok 2016 je spotřeba vody měřena vodoměrem ve vodojemu 10 955 m3, zatímco spotřeba
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vody naměřena součtem odečtů na stavu vodoměrů ve vodovodní síti je pouze 9 032 m3. Rozdíl je
tedy 1 923 m3. Rozdíl v těchto číslech vyjádřený je cca 18 %. Velkou výhodou vodovodu je gravitační
samospád. Energetická náročnost prakticky „0“. Jediné zařízení, které je třeba obsluhovat je
dávkovací čerpadlo DK – 11 ve vodojemu. Toto čerpadlo dávkuje na hladinu vody preventivní
dezinfekci – chlornan sodný. Dávkovací čerpadlo je napájeno bateriemi. Máme celkem 2 dávkovací
čerpadla (jedno v záloze pro případ poruchy). Ve spotřební síti máme 120 vodovodních přípojek. Při
odečtu stavu na vodoměrech na jaře roku 2016 bylo zjištěno, že se některé vodoměry netočí, ale byl
zjištěn i špatný technický stav vodovodních přípojek. Některým odběratelům pitné vody se vodoměry
netočily několik let, tudíž za odběr vody neplatili. Snahou každého provozovatele vodovodu by měl
být stav, kdy spotřeba vody měřená vodoměrem ve vodojemu se rovná součtu odečtů na
vodoměrech u odběratelů. Pokud je zde rozdíl, je třeba zjistit možné vlivy, které tuto odchylku
způsobují.
Začátkem léta 2016 jsme nakoupili prvních 30 ks vodoměrů typ Sensus MN Qn 2,5, stavební délka
165 mm. Jedná se o vodoběžný vodoměr určený do vlhkého prostředí (šachty, sklepy) a nahrazuje
tak vodoměry suchoběžné Enbra typ EV, které byly montovány dříve. Tento typ vodoměru je určen
do bytových jader, tedy do suchého prostředí. Pro naše účely naprosto nevhodný. V mnohých
případech se stávalo, že údaje na vodoměru byly nečitelné.
Do konce roku 2016 bylo vyměněno 60 ks vodoměrů včetně ventilů před a za vodoměrem. V případě,
že vodoměr nešlo vyměnit, byl vyměněn i uzávěr vody na odbočce vodovodní přípojky. Výkopové
práce v roce 2016 prováděli pracovníci obce p. Jan Gottwald, p. Bohuslav Herodek a p. Miroslav
Zapletal. V Lískách byly v roce 2016 provedeny výkopové práce u RD č. 28 – p. Marie Šušlíková, RD č.
11 p. Jiří Šidliák , RD č. 37 p. Jaroslava Pátiková a RD č. 16 p. Marie Podstatzká (p. Oldřich
Wohlgemunth). Dále byly v Lískách opraveny tyče u vodovodních hydrantů. Zámečnické práce
provedl p. Stanislav Cupák, natěračské práce p. Vladimír Navrátil. Tyče byly v letošním roce osazeny
do silničních hliníkových patek. Každá tyč má dobře viditelnou smaltovanou cedulku s nápisem „H“,
popřípadě „Hlavní uzávěr“. Je třeba ještě posunout 2 ks hydrantů, které jsou umístěny v korytě
potoka. Ve Chvalnově byly v roce 2016 provedeny výkopové práce: RD č. 89 p. Antonín Bojko, RD č.
101 p. Stanislav Astaloš , RD č. 63 Ivo Panajotidu, dále pracovníci obce p. Bohuslav Herodek a p.
Miroslav Zapletal provedli výkopové práce za účelem odvodnění vodovodní šachty pod vodojemem.
V pracích na opravách vodovodu jsme pokračovali i v letošním roce. Doposud bylo letos vyměněno
50 ks vodoměrů (vodoměrných sestav). Výkopové práce v letošním roce prováděli opět zaměstnanci
obce p. Vladimír Navrátil, p. Pavel Revay a posila ze Střílek p. Čestmír Kusník. Výkopové práce byly
provedeny u RD č. 8 p. Julie Gottwaldové (vyměněno nefunkční vodovodní šoupě na odbočce ve
směru od RD p. Stanislava Cupáka až k RD p. Antonína Bojky z hlavní vod. tratě) , RD č. 22 p. Alois
Hůlka a RD č. 23 p. Jiří Švagera ( nová šachta), RD č. 103 p. Dušan Cvik ( nová šachta), RD č. 83 p.
Alois Liška st., RD č. 45 p. Jan Gottwald, RD č. 42 p. Miloš Vít a RD č. 43 p. Petr Konečný (nová
šachta), RD č. 16 p. Petr Mikulášek (nová šachta), RD č. 38 p. Václav Koláček, RD č. 6 p. Viliam Ertl
(nová šachta), RD č. 82 p. Dalibor Janiš, RD č. 35 p. Hynek Hajler, RD č. 92 p. Vlastimil Štětkář, RD č.
97 p. Jan Melichar, RD č. 99 p. Anna Zatloukalová, RD č. 107 p. Alois Liška st., RD č. 106 p. Jaroslav
Žůrek , RD č. 104 p. Josef Horák a RD č. 105 p. Milan Juráň (nová šachta). V roce 2018 zbývá vyměnit
10 ks vodoměrů. Vodoměry dáme i tam, kde doposud nejsou (hřbitov, budovy hasičské zbrojnice,
obecní úřad…). Při výměnách vodoměrů byly odhaleny 3 vodovodní přípojky s černým odběrem
pitné vody. Vodoměrné šachty se před domem instalují hlavně proto, že vodoměr v domě je složité
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vyměnit, ale také proto, že někteří odběratelé úmyslně znemožňují vyměnění vodoměru, popřípadě
kontrolu v domě. V dalších letech je třeba pokračovat na opravách a výměnách vodovodních šoupat
na odbočkách z hlavní vodovodní tratě, aby bylo možno v případě poruchy zastavit jednotlivé části
vodovodu, což za současného stavu v mnohých případech nelze. Dále bude nutné do budoucna
vyměnit ocelové potrubí a ventily ve vodojemu, provést nátěr vnitřní části vodojemu a odizolovat
vlhké zdivo armaturní komory.
Dnes víme, že když praskne potrubí na hlavní vodovodní trati, vyprázdní se celý vodojem během 1
hodiny. Pokud praskne navrtávací pas na odbočce u domu, vyprázdní se vodojem za 24 hodin. V této
souvislosti, je třeba uvést příklad uvědomělého občana z Chvalnova:
Ve večerních hodinách dne 18.10.2017 se začal ztrácet tlak ve vodovodním potrubí. Jako první si
tohoto všiml p. Jaroslav Lovecký, který nečekal a o tomto problému informoval vedení obce. Při
okamžité kontrole vodojemu, jsme na místě zjistili, že přítok vody fungoval standardně, ale odtok
z vodojemu činil únik 100 litrů za 40 vteřin. Jednoznačně byl utržený vodovodní pas na některé
domovní přípojce. Zastavením vody u „kovárny“, což znamenalo odpojení Lísek a tím rozdělení
vodovodu na dvě poloviny, se ukázala porucha v Lískách. V krátkém čase se podařilo lokalizovat únik
u „statku“. V tomto případě nám pomohl fungující uzávěr vody z hlavního vodovodního potrubí směr
statek. V této době bylo ve vodojemu cca 30 m3 vody. Další den pracovníci obce vyměnili poškozený
navrtávací pas u této přípojky. Trvalo dalších 7 dní, než se celý objem vodojemu doplnil vodou.
Poděkujme a vyzvedněme duchapřítomnost p. Jaroslava Loveckého, který svým včasným
upozorněním předešel svízelné situaci, kdy by se celá obec ocitla v ranních hodinách bez kapky vody.
Porucha se stala v říjnu, kdy byla spotřeba vody v obci 900 m3/měs. Z toho můžeme usuzovat, jaký je
za současných let sucha přítok do vodojemu…?
V letních měsících červen až srpen 2017 byla nejvyšší spotřeba vody v měsíci červnu 1 372 m3. Každý
den je spotřeba vody 47,73 m3. Za hodinu je to 1,99 m3 vody, za minutu 33 litrů, za vteřinu 0,55 litrů
vody. Je zřejmé, že to co „přiteklo“ do vodojemu se zároveň spotřebovalo ve vodovodní síti.
Jaká je ekonomika provozu vodovodu a kanalizace v obci Chvalnov – Lísky za rok 2016:
Spotřeba vody z vodojemu za rok 2016: 10 955 m3, vyfakturovaná 9 008 m3. Celkové náklady na
vodovod a kanalizaci v roce 2016: 241 450 Kč. Příjmy za fakturovanou vodu v roce 2016: 188 010 Kč.
Což je ztráta 53 440 Kč. K tomu nutno přidat 412 000 Kč - fond obnovy vodovodu a kanalizace.
Celková ztráta za rok 2016 činí 465 440 Kč. Tato částka je kryta z obecního rozpočtu.
Závěrem této kapitoly nutno říci, že vodou je třeba šetřit. Vodovodní řad potřebuje náležitou
pozornost, ať už v podobě preventivních, nebo běžných rutinních oprav celého systému. Vodovod je
třeba opravovat a uchovat v majetku obce pro další generace.
Při opravách je ovšem někdy nutné zastavit vodu. Prosíme spoluobčany o trpělivost. Věříme, že se
brzy dopracujeme ke stavu, kdy nám voda poteče bez větších závad.
Všem těm, kteří se zasloužili o vybudování vodovodu v obci a kteří se podílí na jeho opravách, je
nutné poděkovat. A jména těch, kteří podvádí při odběru pitné vody, aby nemuseli platit, je nutné
zveřejňovat.
starosta a místostarosta obce
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Odpadové hospodářství v obci Chvalnov-Lísky
Mnozí občané se ptají, zda má význam třídit odpad? Má to smysl, třiďte odpad!
V ČR máme zatím výrazně vyšší produkci směsného odpadu než třeba v Rakousku či Německu.
Musíme se tedy starat o to, co s tím. Skládkování odpadu bude v Evropě postupně omezováno a to
povede k růstu cen za vývoz popelnic. Obec má zájem hospodařit v této oblasti co nejefektivněji. Již
nyní se připravujeme na blížící se změny (zvyšování poplatků za uložení odpadů na skládku). Řadu
kroků jsme v tomto směru již učinili. Systém odpadového hospodářství v naší obci je podrobně
popsán v obecně závazných vyhláškách obce Chvalnov – Lísky. Vyhláška č. 1/2016, pojednává
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chvalnov – Lísky. Vyhláška č.2/2016,
pojednává o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Komunální odpad třídíme na tyto složky:
Biologické odpady rostlinného původu - K tomuto účelu máme v obci od 1.4. do 31.10. pronajatý
kontejner od firmy Biopas Kroměříž na biologický odpad. Kontejner je umístěný na dvoře za
obchodem s potravinami ve Chvalnově. Druhým místem, které slouží k uložení biologického odpadu
ze hřbitova je „jáma“ za hřbitovem ve Chvalnově. Abychom snížili náklady za odvoz bioodpadů
(odpad ze zahrad-tráva, listí), budeme podporovat domácí kompostování. Kompostéry budou
občanům dodány začátkem roku 2018.
Papír a kovy - V obci jsme začátkem léta roku 2016 zrušili vyvážení těchto kontejnerů svozovou
firmou. Papír a kovy si odvážíme sami k prodeji.
Plasty - Za výklop plastového kontejneru platíme svozové firmě. Proto jsme zvolili nádoby co největší
(3,2 m3), cena je stanovena za výklop, není při tom rozhodující objem kontejneru.
Prosím, sešlapujte PET láhve. Děkujeme!
Sklo - Třídíme na bílé a barevné. Odvoz takto vytříděného skla je zdarma.
Abychom zavedli třídění odpadů na místním hřbitově, pořídili jsme 2 ks popelnic (každá o objemu
240 l). Jedna na plasty, druhá na sklo. Z „jámy“ za hřbitovem jsme nechali vyvézt na skládku do
Nětčic cca 20 tun netříděného odpadu. Prosím, třiďte odpad i na hřbitově!
Nebezpečné odpady - Sběr nebezpečných odpadů je realizován 2 x ročně firmou Biopas Kroměříž.
Za tuto službu platíme každý rok od 10 – 15 tis. Kč.
Objemný odpad- V úložišti za obchodem s potravinami máme velkoobjemový kontejner, náklady
spojené s jeho vyvážením nejsou malé. Na jaře roku 2016 jsme nechali tento kontejner, který byl
v havarijním stavu, opravit za částku cca 20 tis Kč. V roce 2016 byl kontejner vyvezen celkem 4 x
a v letošním roce již 9 x.
Směsný komunální odpad - Tento odpad dáváme do popelnic – 110 l. Každý rok obec nakoupí od
sběrné firmy Biopas Kroměříž cca 142 ks známek. Za jednu známku, kterou lepíme na popelnici,
zaplatíme Biopasu 566 Kč. Toto je cena za vývoz popelnice za jeden rok. Za uložení na skládce
platíme f. Depoz 1 121 Kč/ tunu.
Kontejner na textil - Od letošního roku máme v obci i kontejner na textil. Odvoz použitého textilu je
také zdarma.
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Příjmy a výdaje na nakládání s odpady v obci
Příjmy (Kč) 2016
Výdaje (Kč) 2016
místní poplatek

121930

za odvoz popelnic

127047

za zpětný odběr obalů a elektro

23065

za odvoz kontejnerů na tříděný sběr

11450

z prodeje surovin

43408

za odvoz velkoobjemového
kontejneru s bioodpady

10338

Příjmy celkem

188403

za odvoz velkoobjemového
kontejneru s objemným odpadem

15081

za nebezpečný odpad

10992

ostatní

20000

Náklady celkem

194908

Přehled produkce vybraných odpadů v obci, bude zveřejněn v dalším vydání zpravodaje.
Prosíme všechny občany, třiďte odpad, má to smysl! Děkujeme těm občanům, kteří již odpad
vzorně třídí.
Čím více surovin vytřídíme, tím méně budeme platit za likvidaci odpadu na skládce. Obec Chvalnov –
Lísky v současné době doplácí na odpady z peněz „obecní pokladny“. Do budoucna obec bude vyvíjet
takové aktivity, které budou každého občana motivovat k tomu, aby maximálně třídil odpad.
Upozornění pro občany: Nádoby na tříděný odpad umístěné původně před kostelem ve Chvalnově,
jsou přemístěny ve dvoře za obchodem potravin. Dvůr bude v nejbližší době osvětlen!
Děkuji všem občanům za respektování této změny.
starosta obce

Místní obchod se smíšeným zbožím
Letos v listopadu je tomu 2 a půl roku, co mně Zastupitelstvo obce Chvalnov-Lísky umožnilo otevřít
obchod s potravinami. Nachází se v obecní budově, která již dříve sloužila jako prodejna potravin.
Objekt je tomuto účelu velmi dobře uzpůsoben. Skladovací a prodejní prostory jsou rozsáhlé, tudíž na
současný provoz prodejny příliš velké a nevyužité. Z tohoto důvodu jsem v zadní části této budovy zřídil
výkup zvěřiny, který provozuji rovněž s délkou trvání prodejny. Vzhledem k tomu, že se Chvalnov
nachází na úpatí pohoří Chřiby, výkup využívají myslivecká sdružení, která mají honitbu v těchto lesích.
Zisk z tohoto výkupu mi pomáhá pokrýt náklady spojené s provozem prodejny potravin.
Do minulého měsíce jsem v sortimentu prodejny nabízel zboží elektro (vysavače, mixéry, oděvy,
obuv, hračky i parfémy). Tento sortiment jsem nabízel přes rok, ale již jsem ho z nabídky vyřadil, protože
o něj nebyl větší zájem. Otevírací doba v potravinách je po celou dobu stejná a to od pondělí do pátku
dopoledne od 7.oo hod do 9.3o hod, odpoledne od 16.oo do 18.oo hod., v sobotu od 7.oo hod do
10.oo hod. Pečivo není na objednávku, ale mám dostatek pro každého zákazníka.
V sortimentu nabízím standardní druhy uzenin i sýrů a navíc domácí kozí sýr. Stále jsou k dostání
běžné druhy koloniálního zboží. V létě mám spoustu druhů zmrzlin (nanuků, dortů), ze zmražených
potravin prodávám celoročně kuřecí maso, zeleninu a ryby. V letním období je venku posezení, které
využívají návštěvníci k občerstvení a popovídání. Po pracovní době rozvážím zboží nemohoucím
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spoluobčanům a zákazníkům, kteří nemají čas přijít v otevírací dobu. Provoz tohoto obchodu ve vesnici
zajišťuje lidem služby jako např. přebírání zásilek od doručovatelů, poštu, PPL atd., které si občané v
obchodě vyzvedávají. V opačném případě je nechávají v obchodě, kde si je zase odebírají zásilkové
služby. V obchodě je také umístěn sběrný kontejner na použité baterie a drobné elektrospotřebiče. Ve
vchodu obchodu je umístěna nástěnka, kterou využívá obecní úřad a kulturní komise ke sdělení různých
informací občanům.
Tímto článkem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě podporují a pomáhají provozu prodejny.
Karel Sobotka

Dotace
Naší snahou je využít výzev dotačních titulů jednotlivých ministerstev.
V roce 2016 byla Obci Chvalnov-Lísky poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství, v rámci
dotačního programu:
16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova –„ Obnova Kříže v Lískách“.
Celková výše dotace 69 265 Kč, obec Chvalnov – Lísky 29 685 Kč. Celkem 98 950 Kč.
Dále v roce 2016 byl obci Chvalnov – Lísky poskytnut neinvestiční účelový transfer z rozpočtu
Zlínského kraje:
Program obcím na věcné prostředky JSDHO ve výši 70 000 Kč, Obec Chvalnov – Lísky 52 130 Kč.
Celkem 122 130 Kč. Tyto prostředky byly určeny na nákup 14 kusů hadic, 6 ks savic a rozdělovače.
V Letošním roce jsme požádali o dotaci na opravu hřbitovní zdi ve Chvalnově. Byla nám poskytnuta
z Ministerstva zemědělství:
Účast státního rozpočtu 507 724 Kč, Obec Chvalnov – Lísky 217 597 Kč, celkem 725 321 Kč.
Účast státního rozpočtu 492 934 Kč, Římskokatolická farnost Chvalnov 211 258 Kč,
celkem 704 192 Kč.
Dále máme rozjednané žádosti o dotaci na biokompostéry, štěpkovač a renovaci pomníku padlých
z 1. světové války- před obecním úřadem ve Chvalnově.
starosta obce

Kulturní akce uskutečněné v roce 2017
1. 24. 1. 2017 se uskutečnil ve Chvalnově Farní ples. Podařilo se krásně uklidit a vyzdobit sál, zajistit
dobré jídlo a pití. K poslechu a tanci nám hrála skvělá dechová hudba Zdounečanka. Hosté se
nezalekli ani soutěže s balonky a taneční parket byl plný. Nechyběla bohatá tombola, mnozí si
odnesli pěkné výhry. Hlavní cenu, zájezd do Bruselu věnovala europoslankyně p. Michaela
Šojdrová. Děkujeme sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací plesu. Pokud
jste na farním plese letos nebyli, tak ten příští si nenechejte ujít. Termín dalšího farního plesu bude:
27. ledna 2018.
2. 29. 4. 2017 Medvědí soutěska Rakousko. Jednodenní výšlap do Štýrských Alp. Po příjezdu do
městečka Mixnitz, jsme pokračovali do horského terénu, kde nás čekalo 164 žebříků, lávek a
můstků. Pod námi burácelo 24 vodopádů, až nám z toho hučelo v uších, ale byla to nádhera.
Cestou na vrchol jsme se občerstvili v horské chatě Dobrý pastýř. Celá horská trasa měřila 1300 m
a výšlap trval zhruba asi 4 hodiny. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let, nejstaršímu 71 let. Všichni
jsme to dobře zvládli, přestože to bylo náročné. Domů jsme dorazili v pozdních nočních hodinách
unavení, ale spokojení.
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3. 21. 5. jsme oslavili svátek Matek. Děti nám předvedly, jak jsou šikovné. Pásmo básniček a písniček
bylo zpříjemněno vystoupením hudební skupiny Karel Gott REVIVAL. Produkce profesionálních
muzikantů byla pro nás všechny hodnotným kulturním zážitkem. Matkou roku 2017, byla oceněna
paní Monika Mozgová.
4. Ve dnech 28. - 29. 6. 2017 jsme jeli s dětmi do Prahy. První den navštívily děti pražskou ZOO a
Národní technické muzeum. Po obědě jsme se vydali na Kampu, Karlův most a Vyšehrad. Po večeři
jsme se ubytovali na Malé Straně. Někteří dospěláci se prošli noční Prahou, která je opravdu
kouzelná. Druhý den jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR. Nejen pro děti
to byl nevšední zážitek. Všichni zúčastnění byli plni dojmů a nepokazilo to ani špatné počasí.
Poděkování patří paní europoslankyni Michaele Šojdrové, která nám umožnila návštěvu Senátu
Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovny.
5. Ve dnech 22. - 23. 7. 2017 byly hody ke cti sv. Jakuba Staršího. Začátek byl u obnoveného kříže v
Lískách. Občané měli možnost projížďky kočárem. Pro děti byla připravena kouzelnická show
s Radkem Šimčíkem, střelnice a medové perníčky. Velký úspěch měla soutěž s „motůčkem“. Radost
měly i nejmenší děti, když nás navštívil překrásný „taťka Šmoula“, který točil cukrovou vatu.
V neděli odpoledne jsme měli možnost shlédnout hudební představení Tři bratři. Pohádky s dětmi
nacvičila a na klavír doprovázela Mgr., Bc. Marie Sobotková, za což jí patří velké díky. Rovněž
děkujeme všem dětem a mládeži, kteří účinkovali a namalovali nádherné kulisy. Poděkování patří
také paní Jarmile Mlčochové, která kulturní dům uklidila a zorganizovala celý průběh hodového
víkendu. Letošní hody se nám opravdu vydařily.
6. O prázdninách dne 14. 8. 2017 jsme se s dětmi vydali na hrad Cimburk. Do Koryčan jsme přijeli
autobusem a cestou kolem přehrady zdolávali náročný terén v lese. Děti si prohlédly, co nového
se na hradě Cimburku přistavělo. Všichni jsme se posilnili svačinou a pokračovali dále na osamělou
skálu Kozel, kde se děti dostatečně vyřádily. Horská voda ve studánce „U Mísy“ byla pro všechny
skvělým osvěžením slunečného dne. Občerstveni křišťálově čistou vodou, jsme pokračovali na
Horu sv. Klimenta. Zde si děti prohlédly kapličku a zahrály na zvonkohru. Všichni značně unavení,
jsme se dopravili k lesní cestě, kde na nás čekal odvoz domů. Pro děti to byl nezapomenutelný
zážitek uprostřed krásné přírody.
7. Dne 18.8.2017 pořádala Kulturní komise ve Chvalnově kreativní tvoření. Výroba zvířátek z našich
lesů a polí, byla nejen pro děti, ale i dospěláky. Využili jsme při tom kusy dřeva, peří, větvičky
stromů, lýko a knoflíky. Použili jsme temperové barvy a tavnou pistoli. Uvařili jsme si teplý čaj a
zatopili v kamnech. Dílko se dětem podařilo a lesní zvířátka jsme vystavili ve výloze místního
obchodu. Děti i dospělí jsou moc šikovní…
8. V sobotu 18. 11. 2017 si milovníci příjemné muziky, dobrého jídla a pití přišli na své. Pořadatelé
nám tentokrát připravili posezení s cimbálovou muzikou s primášem Zdeňkem Joszou. Podávala
se pečená Svatomartinská husa s červeným a bílým zelím a knedlíky. Ochutnávalo se
mladé „Martinské víno“. Zpestřením celého odpoledne byli „ šohaji z Kyjova“, kteří přijeli
gratulovat Ing. Oldřichu Herodkovi, k jeho životnímu jubileu.
Skvělou večeři připravily dvě obětavé ženy, p. Marcela Žůrková a p. Jarmila Mlčochová, kterým
patří velké poděkování. S přípravou a úklidem pomohly p. Jarmila Lovecká a p. Olga Ferdusová,
rovněž jim děkujeme. Atmosféra byla báječná, hosté se dobře bavili a pevně věříme, že byli
všichni spokojeni.
Na závěr uvedených akcí, bych rád poděkoval Kulturní komisi při OÚ Chvalnov-Lísky. Především paní
Jarmile Mlčochové, která všechny akce realizuje, také panu Janu Melicharovi a paní Vlastě Cupákové
za pomoc s přípravou. Děkujeme také p. Mgr., Bc. Marii Sobotkové, za doprovod na klavír a organizaci
hudebního vystoupení s dětmi.

9

Jsou mezi námi obětaví občané: p. Jarmila Lovecká, p. O. Konečná, p. O. Ferdusová a p. P. Revay, kteří
jsou rovněž ochotni pomoci, když je třeba. Poděkovat se patří také dvěma zastupitelům Obce
Chvalnov-Lísky: p. Marcele Žůrkové a p. Karlovi Sobotkovi, kteří aktivně pomáhají při každé akci, která
se koná. Aktivit v roce 2017 bylo daleko více, uvedli jsme jen některé. Za celou dobu, co kulturní komise
funguje, je to kus práce. Každá akce vyžaduje hodně úsilí, spoustu času, tak, aby byli občané spokojeni.
Je na místě vyzvednout skvělé nápady a kreativitu p. Jarmily Mlčochové, bez zbytečného vynaložení
finančních prostředků obce.
V dnešní uspěchané době je vzácné, sejít se s přáteli a sousedy u různých akcí. Pobavit se a prožít je
společně. Proto tu přeci žijeme!
kulturní komise a starosta obce

Plánované kulturní akce
1.12.2017 – Křeslo pro hosta – v 17 hodin uvítáme vzácného hosta,
poslankyni evropského parlamentu p. Michaelu Šojdrovou. Přijďte na
kus řeči a belgické pralinky. Pořádá kulturní komise při OÚ.
2.12.2017 – Rozsvícení vánočního stromu - v 16 hodin u OÚ ve
Chvalnově. Děti přednesou básničky a zahrají na hudební nástroje.
Pro zahřátí bude podán teplý čaj a adventní perníčky. Pořádá kulturní
komise při OÚ.
5.12.2017 – Mikuláš – spolu s andělem a čertem dorazí v podvečerních hodinách i do naší obce a
budou navštěvovat naše domovy. Děti se mohou těšit na dárečky, pokud si je ovšem zasloužily?
Pořádá kulturní komise spolu s OÚ.
25.12.2017 – 3. Živý Betlém – v 15 hodin před Kulturním domem ve
Chvalnově. Vystoupení místních dětí a občanů, kteří sehrají, co se
událo v dávném věku v Betlémě a společně si zazpíváme vánoční
koledy. Můžete se opět těšit na teplou hrachovku, čaj a svařák. Děti se
potěší s živými zvířátky. Pořádá OÚ ve spolupráci s kulturní komisí.
27.1.2018 – Farní ples - v Kulturním domě ve Chvalnově. Začátek v 19.30 hodin, k tanci a dobré
zábavě hraje DH Voděnka. Pořádá Římskokatolická farnost Chvalnov.

Hasiči hodnotí uplynulý rok 2017
S blížícím se koncem roku přichází čas, ohlédnout se a zhodnotit uplynulé období. Sbor dobrovolných
hasičů ve Chvalnově-Lískách má v současné době 32 členů. Členové sboru v uplynulém roce mimo
prohlubování znalostí a skládání zkoušek „Hasič III“, organizovali různé akce. V lednu to bylo zajištění
Tříkrálové sbírky, v únoru ostatkový průvod s večerním posezením a pochováním Basy. Na konci dubna
se konalo stavění máje, a protože májku letos nikdo neukradl, tak proběhlo i kácení se sousedským
posezením. Koncem června jsme uspořádali taneční zábavu „červnovou noc“ na které k tanci i
poslechu hrál M. Procházka. V červnu jsme pořádali na hřišti ve Chvalnově již pátý ročník „Netradiční
soutěže pro neupravené stroje PS-8 a PS-12“. Letos se poprvé soutěžilo o „Putovní pohár starosty
SDH“. Tato soutěž se konala za finanční podpory Zlínského kraje a MAS Hříběcí hory. V našem sboru
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je velmi aktivní sportovní družstvo, které se účastní hasičských soutěží v okresech Kroměříž a Uherské
Hradiště. V uplynulé sportovní sezóně mělo sportovní družstvo 39 startů na 34 soutěžích v požárním
útoku. Z tohoto počtu startů získali 8 prvních míst, 5 druhých, 2 třetí, 2 čtvrtá a 2 pátá místa. Za celý
uplynulý rok pouze třikrát nedokončili. V rámci okrsku obsadili 1. místo v požárním útoku, a v běhu
jednotlivců na 100 m s překážkami patřilo našim hochům prvních pět míst. Na okresní soutěži v Hulíně
skončili po drobném zaváhání ve štafetě, na 5. místě z devíti účastníků. V soutěži jednotlivců na 100 m
obsadili 6. a 7. místo ze 42 startujících. Na krajské soutěži o „Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje“,
která se konala v okrese Vsetín za velmi chladného počasí a vytrvalého deště skončili po problému
s proudnicí na 11. místě z 16 účastníků. V letošním roce si někteří jednotlivci vyzkoušeli soutěž TFA o
železného hasiče. Tato soutěž je ve své podstatě silový víceboj, při kterém si soutěžící sáhne až na dno
svých fyzických sil. V této soutěži vydrželi naši borci až do cíle, i když někteří jen s velikým
sebezapřením. Sportovní družstvo hasičů dosáhlo v letošní sezóně nejlepších výsledků za svou
jedenáctiletou dobu trvání. K dosažení takových výsledků je potřeba mít dobrou fyzickou přípravu,
kvalitní techniku a vybavení, které stojí spoustu peněz. Zde je zapotřebí poděkovat obci za vstřícný
přístup, kdy poskytovala v průběhu celého roku auto s vozíkem k přepravě na jednotlivé závody. A
v říjnu byla hasičům poskytnuta dotace na zakoupení nových kvalitních hadic a proudnic pro příští
sezónu. Dále patří poděkování
všem sponzorům, jmenovitě
Dřevopodnik Hausner s.r.o.,
Dog
School
Chvalnov,
cukrárna Dobroty u cesty,
soukromý zemědělec Vlastimil
Novák, zámečnictví Miloslav
Smolinka, tesařství Petr Liška a
firma Energoflex s.r.o. Bez
jejich podpory bychom nebyli
schopni zajistit úpravu stroje
na další zvýšení výkonu. Aby
v příštím roce, kdy si budeme
připomínat 120 let od založení
sboru, byly výsledky ještě o
něco lepší. Na přiložené
fotografii je celé sportovní družstvo se sbírkou pohárů a diplomů za rok 2017. Pokud si chcete sbírku
prohlédnout na vlastní oči, bude k vidění na prosincovém veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
Alois Liška ml. starosta SDH

Zpravodaj obce Chvalnov-Lísky vychází v nákladu 120 výtisků, zdarma. Vydává Obec Chvalnov-Lísky, Chvalnov 68,
768 05 Koryčany, IČ 00287270 . Za obsah odpovídá starosta obce Ing. Zdeněk Lehkoživ, e-mail obec@chvalnovlisky.cz.
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Hody 2017

Obnova kříže v Lískách

Výlet dětí do Prahy

Výšlap na Cimburk

Muzikál Tři bratři

Medvědí soutěska Rakousko

Hrkání v Lískách

Svatomartinská husa
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