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Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích našeho zpravodaje se dočtete, co se v naší obci událo a co se plánuje do
budoucna. Po horkých letních měsících jsme se konečně dočkali pár deštivých dnů a obavy
z nedostatku vody byly snad zažehnány. Dny se začínají znatelně krátit a tak zbyde i více času na
přečtení třeba obecního zpravodaje.
V současné době je nejaktuálnější dění na místním hřbitově ve Chvalnově, proto dovolte seznámení
s bližšími informacemi:
Stavební práce na hřbitově ve Chvalnově
Hřbitov ve Chvalnově se nachází v jihovýchodní části obce na vyvýšeném místě. Jeho celková
rozloha je přibližně 2000 m2. V roce 1964–1971, byl postaven plot z drátěných dílců a s podezdívkou
z bílých vápenocementových cihel po obvodu hřbitova. Vstup na hřbitov tvořila hlavní brána s brankou
a v pravé části brána směrem k obřadní síni. V roce 1946 zhotovil původní, kovanou bránu p. Augustýn
Kolaja, místní kovář z Chvalnova. Poslední opravy hřbitova probíhaly v letech 1981. Byla zbořena stará
márnice, postavena opěrná zeď s kolumbáriem. Následně byla v pravé části hřbitova postavena zídka
z děrovaných cihel a obřadní síň. Dále byla vydlážděna zpevněná plocha k obřadní síni.
V souvislosti s vypsáním dotačního programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ z
Ministerstva zemědělství, jsme v roce 2016 nechali zpracovat projekt na opravu hřbitovní zdi a
začátkem roku 2017 jsme požádali o dotaci. V letošní roce byla podána žádost o dotaci také u Zlínského
kraje. V této žádosti jsme byly opět úspěšní.
Na opravu hřbitovní zdi jsme dosud získali následující finanční prostředky:
Celkem
Státní rozpočet
Spoluúčast obce
Hřbitov Obec I. (2017)
725.321 Kč
507.724 Kč
217.597 Kč
Hřbitov Farnost (2017)
717.917 Kč
492.934 Kč
224.983 Kč
Hřbitov Obec II. (2018)
1.225.730 Kč
735.000 Kč
490.730 Kč
Na jaře 2018 byla ve výběrovém řízení určena firma, která celou rekonstrukci provádí – PROVING s.r.o.
Hulín.
Projekt zpracovala firma BM – BAUMAS, spol. s.r.o. Kroměříž, Ing. Pavel Olšovský, návrh kovaných
bran a plotových výplní MgA. Lukáš Vrána ze Zástřizel, kované brány vyrábí mistr kovářský p. Petr
Novák z Roštína. Kované brány a plotové kované výplně obsahují autentické prvky ze znaku obce
Chvalnov – Lísky (květ lilie a lískové ořechy). Původní brány, které vyráběli kovářští mistři z Chvalnova
pan Augustýn Kolaja a pan Jan Veselý bohužel nemohly být použity z důvodu značné koroze a
nevyhovujícího technického stavu. Jsou nyní uloženy na dvoře za obecním úřadem. Do budoucna je
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třeba rozhodnout o jejich dalším využití. Nejedná se o žádné umělecké dílo, ale spíše o připomínku
místních řemeslníků. Hřbitovní zeď by měla být dokončena do konce října 2018.

Na podzim loňského roku vyrobili pracovníci obce p. Pavel Revay a p. Stanislav Cupák bednu na zeminu
z vykopaného hrobu. Tato bedna je a bude součástí hřbitova ve Chvalnově a bude sloužit k uložení
zeminy a tím k udržení pořádku kolem hrobu.
V rámci stavebních prací bylo nutné vykoupení části pozemků od původních majitelů, což se nám
podařilo. Respektovali jsme cenu, kterou již obec zaplatila v minulých letech. Pozemek bývalé márnice
darovala Římskokatolická farnost obci a to bezúplatným převodem.
V letošním roce bychom rádi dodělali i plochu před hřbitovem v okolí vodovodní skruže. Plocha
bude vydlážděna sekaným kamenem, skruž bude vyměněna za betonovou vodovodní šachtu. Lavičku
a odpadkový koš doplní stojan na kola. Plánujeme osvětlení hřbitova pěti sloupy s veřejným osvětlení
a novou světelnou tabuli před vstupní branou. Začneme realizovat „Plán obnovy zeleně“ před
hřbitovem a na hřbitově.
Začátkem léta 2018 jsme nechali rozšířit projekt hřbitova o další části:
- Kolumbárium
- Rekonstrukce obřadní síně
- Vybudování zpevněných ploch a chodníků
V roce 2019 budou pokračovat stavební práce na výše uvedených záměrech. Finanční částku cca 1,5
mil. Kč přislíbil Zlínský kraj již letos.
Každý hřbitov je pietním místem, kde jsou pohřbíváni naši blízcí. Je to místo, které příbuzní a přátelé
zesnulých často navštěvují a pečují o jejich hroby.
„Nechť je i hřbitov ve Chvalnově důstojným a klidným místem posledního odpočinku našich
věrných zemřelých“.
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Poutní místo ve Chvalnově „U obrázku“
Ve Chvalnově za hřbitovem, směrem na Chlum, se nachází poutní místo, nazývané “U obrázku“.
Obrázek Panny Marie svatohostýnské, zde nechal postavit starosta p. František Dundálek (1923 –
1945). Za starosty p. Josefa Janalíka, byl obrázek obnoven a je zachován dosud. Obnovu obrázku
uhradila nejstarší občanka p. Mária Velnerová (1919-2017), která chodila v mládí kolem obrázku ze
Strabenic do Chvalnova pěšky. Rovněž si pamatovala původní místo, kde byl obrázek postaven.

Kolem tohoto místa vedla cesta úvozem na nedaleký Chlum. Přibližně od roku 1976 se úvoz začal
zavážet vším, co jsme doma nepotřebovali. Za posledních 40 let se cesta úplně ztratila a zůstaly zde
jen hromady sutě. Na jaře roku 2017, jsme nechali udělat pedologický průzkum, celé území zaměřit
geodetem a vyhotovit projekt: „Terénní úpravy U obrázku“. Na vyrovnání terénu byla použita zemina
z vybagrovaného potoka v Lískách a ve Chvalnově. Projekt vypracovala firma ENVI projekt Zlín. Celkové
náklady na revitalizaci tohoto území (odvoz zeminy, práce bagrem, zatravnění, vyřezání křoví, odvoz
sutě na skládku) jsou cca 150 000 Kč.
V současné době zpracovává p. Arch. Alena Vránová ze Zástřizel projekt „ Myslivecká a lesní naučná
stezka“. Budou zde vysázeny lesní stromy (buky, duby, modříny, smrky, borovice…) a zbudována
myslivecká zařízení (kazatelna, krmelec,…).
Poutní místo v Lískách „U kříže“ a „U hájovny“
V Lískách se podařilo v roce 2016 obnovit kříž, který dříve stával na pozemku Posoldových, (za
pomoci finančního příspěvku z Ministerstva zemědělství). Výsadbu zeleně kolem kříže navrhla rovněž
p. Arch. Alena Vránová. Dle historických záznamů stávala u kříže i zvonička, na které byl zavěšen zvon
o hmotnosti 32 kg, ulitý firmou Hiller z Brna. Zvon byl ozdoben impregnovaným obrazem korunované
Královny Nebes s božským děťátkem uprostřed a na okraji nápis: “Věnováno od římsk. Katolíků
z Lejsek roku 1925“. Cena zvonu byla 1192 Kč.
Posvěcení nového zvonu v Lískách, bylo vykonáno v neděli 24. května 1925.
V současné době p. Ing. Arch. Petr Mikulášek z Chvalnova pracuje na projektu „Obnovení zvoničky
v Lískách“.
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Paní Milada Posoldová a paní Markéta Nezdařilová, pečují během vegetačního období o zeleň
kolem kříže a přilehlého okolí. Zároveň se starají i o obrázek „Panny Marie“, umístěný uprostřed
dvou lip naproti hájovny.
Tímto bych
chtěl oběma
dámám
poděkovat a
popřát pevné
zdraví po
mnoho dalších
let.

Odpadové hospodářství v obci Chvalnov – Lísky - pokračování
V minulém vydání informačního zpravodaje, jsme Vás informovali o nastaveném systému
odpadového hospodářství v obci. Informovali jsme Vás o systému třídění odpadu. V této souvislosti
nutno vzpomenout, že obec umožňuje každému občanovi odpad třídit. Jedná se hlavně o třídění skla,
plastů, kovů, bioodpadu, nebezpečného odpadu, textilu a papíru. Sběrné místo před obchodem
s potravinami ve Chvalnově, bylo přesunuto na dvůr za obchodem. Zde jsou umístěny 2 kontejnery na
plast, 2 kontejnery na sklo, 3 kontejnery na papír, kontejner na textil a kontejner na plechovky. Dále
je zde nepřetržitě umístěn kontejner na velkoobjemový odpad a kontejner na bioodpad.

Druhým sběrným místem ve Chvalnově je sběrné místo u trafostanice, směrem ke hřbitovu. Dále jsou
240 litrové popelnice na plast a sklo na hřbitově. Prosím, přečtěte si pozorně informační tabuli vedle
uvedených popelnic na hřbitově: NEVHAZUJTE: beton, železo, pentle….
4

V Lískách je umístěn 1 kontejner na
plasty u Zapletalového a celá sada
kontejnerů u Posoldovy stodoly.
Rozdali jsme občanům sady tašek na
tříděný odpad. Již 2 roky máme
podanou žádost na pořízení
kompostérů a štěpkovače, je
schválená, otevírání obálek pro
výběr dodavatele již proběhlo, brzy
je snad dostaneme. Výsledkem této činnosti je skutečnost, která se projevila hlavně ve zvýšeném
množství vytříděných plastů. Zároveň si však musíme přiznat, že ve třídění odpadů máme ještě značné
rezervy.
Celý komplex opatření směřující ke zvýšenému množství vytříděného odpadu vede k tomu, že do
budoucna si zaplatíme za to, co vyprodukujeme.
V současné době platíme za uložení na skládce komunálního odpadu 1.121 Kč/tunu. Čím dál tím více
se mluví o tom, že se má výrazně omezit skládkování. Mají se začít stavět spalovny a tak se bude platit
za vyprodukovaný odpad až 2 x více než nyní.
Proto je důležité odpady třídit. Prosím občany, aby dbali více na třídění papíru v modrých
kontejnerech. Jsou označeny etiketami, co kam patří.
Nápojové kartony od mléka a džusů patří do plastů!!!
Proložky od vajíček a pytle od stavebního materiálu, patří do komunálního odpadu!!!
Děkuji všem občanům, kteří vzorně třídí.

2 Foto kontejneru na objemný komunální odpad z ledna 2016

1 Foto kontejneru na objemný komunální odpad po opravě červen 2016
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Takto "třídí" někteří občané

Nové autobusové čekárny na Příhoně
Stávající autobusové čekárny byly vyrobeny za provozovny MNV Chvalnov – Lísky v roce 1986.
Současný stav je nevyhovující, některé konstrukční prvky za více než 30 let jsou zkorodované.
Vybudování nových čekáren na Příhoně je jedním z investičních záměrů obce pro rok 2019. Finanční
pomoc slíbil opět Zlínský kraj do výše 70 % způsobilých nákladů.
Dlouhou dobu nám trvalo, než jsme vybrali typ čekárny. Návrhy byly různé (prosklené, dřevěné,
kombinace kámen a sklo atd.). Vzhledem k povětrnostním podmínkám, hlavně v zimním období, jsme
zvolili zděnou stavbu s dřevěnou střešní konstrukcí a venkovním posezením. Každá čekárna bude mít
dvě velká prosklená okna a vstupní průchod bez dveří. Součástí budou 2 lavičky (jedna uvnitř, druhá
venku). Dále zde plánujeme stojan na kola, tabule pro vylepování plakátů a odpadkový koš. Na štítové
stěně bude umístěna turistická mapa zdejšího okolí.
Čekárna ve směru na Kyjov bude stát přibližně na stejném místě. Čekárna ve směru na Kroměříž, se
posunune na druhý konec vydlážděné plochy, aby se autobus mohl lépe srovnat podél nástupního
ostrůvku. Plochu nutnou k výstavbě čekáren, darují současní majitelé pozemků - bezúplatným
převodem. Celá akce je plánovaná na začátek roku 2019.
Rádi bychom opravili i autobusovou točnu v Lískách a postavili novou čekárnu. Zatím se bohužel
nedaří pozemek autobusové točny vykoupit.

3 Zastávka verze sedlová střecha

4 Zastávka verze pultová střecha
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„ Teče voda teče“, aneb jak jsme na tom s vodovodem“ – II. pokračování
V souvislosti s celkovým oteplováním klimatu a dlouhotrvajícím suchem se stále více ukazuje, že
opravy na vodovodu jsou důležité z hlediska udržení dostatku pitné vody pro nás všechny.
V letech 2016 – 2017 bylo vyměněno cca 110 ks vodoměrných sestav. Zbývá vyměnit ještě několik
vodoměrů a sestav, jejich výměna je složitější a vyžaduje další výkopové práce. Jedná se o výměnu
vodoměrů u rodinných domů, o instalaci vodoměru na obecním úřadě, u obou hasičáren a před
hřbitovem ve Chvalnově. Zde bude umístěna betonová, vodoměrná šachta s litinovým poklopem a na
ní litinové pítko. Na vhodné místo na hřbitově bude vyvedena hadice s vodovodním ventilem tak, aby
si občané mohli natočit vodu na zalévání květin přímo na hřbitově.
V roce 2016 a 2017 jsme pomocí zaměstnanců obce provedli celkem 25 výkopů pro vodoměrnou
šachtu nebo pro nový vodovodní uzávěr. Zbývá vyměnit ještě 7 ks šachet. Tím by měly být všechny
vodoměry v obci vyměněny.
Dne 1.2.2018 se podařilo vyčistit vodojem. Práce začaly již v odpoledních hodinách postupným
vypouštěním akumulační nádrže. Pět pracovníků specializované firmy čistilo nádrž od nánosů
nečistot celou noc a práci dokončili v 5 hodin ráno následujícího dne. Zároveň jsme zjistili i stav
opotřebení vnitřního pláště vodojemu.
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Vodojem před vyčištěním

Vzhledem k silnému dešti po celou noc, byla obtížná doprava nářadí, agregátů a veškerého materiálu
k vodojemu. Za těchto nepříznivých podmínek nám ochotně pomáhal pan Jiří Nezdařil z Lísek, který po
rozblácené příjezdové cestě vše přepravil svým traktorem. Vyčistění vodojemu bylo provedeno za
částku 30.000,- Kč.
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Aktuální stav výšky hladiny vodního sloupce ve vodojemu (3,5 m)
je sledován specializovaným zařízením „Rafika dle p. Pavla Morice“.
Při maximální výšce vodního sloupce ukazuje ručička na hodnotě
2,8 kPa. V případě prázdného vodojemu ukazuje ručička na hodnotě
2,0 kPa. Takto je každý den sledováno množství vody ve vodojemu.
Dne 10.2.2018 byl vyměněn vodovodní ventil, který nešel dobře
uzavřít, v šachtě u domu č. 14 p. Pospíšila a zároveň byl v této šachtě
přidán 1 vodovodní ventil na odbočku k domu č. 51 p. Dušana
Beránka ve směru k RD p. Zdeňka Drozda. Při poruše lze tuto větev
samostatně uzavřít.
Dne 15.2.2018 byla porucha prasklého potrubí na hlavní
vodovodní trati u domu č. 28 paní Jarmily Zárubové. Potrubí se nám
podařilo opravit. Děkujeme majitelce domu za uvaření výborného
čaje, který nás v mrazivém počasí opravdu zahřál.
Dne 24.3.2018 jsme vyměnili 3 ks vodovodních šoupat ve
6 Rafika dle p. Pavla Morice
vodojemu a dále byl instalován vodoměr na přítoku. Tímto krokem
můžeme sledovat nejen spotřebu vody v jednotlivých měsících, ale rovněž množství vody, které nám
každý měsíc do vodojemu přiteče z pramenů Pláňavy.
Dne 31.7.2018 proběhla výměna a doplnění ventilů ve vodovodní šachtě pod hřbitovem. Po této
opravě lze samostatně zastavit a vypustit vodu ve směru na hřbitov. Dále lze samostatně zastavit vodu
na odbočce k chatce p. Josefa Horáka ve směru RD p. Aleny Viždové.
Dne 10.8.2018 byl nalezen odvzdušňovací ventil na „Stařecké“. Práce začaly již na jaře letošního
roku vytrasováním vodovodního potrubí. Pamětníci již neznali přesnou trasu přechodu potrubí přes
hlavní silnici. Proto jsme zvolili netradiční metodu a pozvali proutkaře, který vytrasoval potrubí
vodovodu. Následně jsme si zapůjčili detektor kovů, abychom našli odvzdušňovací ventil, který se
nachází ve větší hloubce. Na poli jsou v blízkosti potrubí také optické kabely, proto nebylo jednoduché
výkopové práce provádět. I s tímto nelehkým problémem jsme si zdárně poradili a odvzdušňovací
ventil nalezli. Ventil jsme posunuli na nejvyšší bod vodovodu a hadicí odvedli vzduch do skruže. Skruž
bude natřena na modro a připevněna modro – bílá tyč s označením „odvzdušňovací ventil“.
O týden později ochotný hasič Radim Liška se strojem PS – 8 pročistil přepadovou hadici od sběrné
jímky na prameništi Pláňava. Tímto byla zprovozněna výtoková část přepadové hadice.
V letošním roce nás čeká ještě oprava hlavní vodovodní šachty v Lískách, která je neustále zatopena
vodou. Je nutné vodu odvést potrubím do potoka a nefunkční ventily vyměnit. Osadit nový kontrolní
vodoměr a dokončit výměnu zbývajících původních vodoměrů.
Do budoucna bude nutné opravit vnitřní stěnu akumulační nádrže, vyměnit ocelové potrubí
v armaturní komoře a pokračovat na opravách uzávěrů na hlavním vodovodním řadu. Případně je
zabezpečit uzamykatelným poklopem.
Závěrem bych rád poděkoval všem odběratelům pitné vody, kteří mají pochopení v době, kdy při
opravách musíme zastavit přívod vody do spotřebitelské sítě.
V příštích letech to nebude o tom, kolik za vodu zaplatíme, ale kdo vodu bude mít.
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VPP – veřejně prospěšné práce pro naši obec
Obec Chvalnov – Lísky již řadu let využívá nabídky z Úřadu práce v Kroměříži a zaměstnává uchazeče
o práci. Dva pracovníky jsme měli zaměstnané ve spolupráci s MAS Hříběcí hory. Jedná se hlavně o
sečení trávy na veřejných prostranstvích obce, úklidové práce, pomocné výkopové práce, natěračské
práce, v zimě odklízení sněhu a zpracování dřeva z obecních pozemků. Pracovní smlouvy uzavírá úřad
práce na určitou dobu, dle situace na trhu práce. S MAS Hříběcí hory jsme měli uzavřené smlouvy na
dobu 9 měsíců.
V roce 2016 jsme měli uzavřené pracovní smlouvy s paní Oxanou Wohlgemuthovou a s panem
Miroslavem Dudášem. Oba zde pracovali do konce dubna 2016. Od května nastoupili pan Jan Gottvald,
pan Bohuslav Herodek a pan Miroslav Zapletal. Pan Gottwald využil své malířské profese a prováděl
nátěry na zařízeních v majetku obce. Obnovil nátěr kontejneru na objemný komunální odpad, střechu
a svody na vodojemu, všechny elektrické a plynové skříně s elektroměry a s plynoměry, kašnu ve
Chvalnově a hlavně kovové a dřevěné konstrukční prvky tenisového hřiště.
Pan Bohuslav Herodek a pan Miroslav Zapletal kromě sečení trávy prováděli výkopové práce při
opravě vodovodu a odklízení dřeva z obecních pozemků.
Koncem roku 2016 nastoupil pan Vladimír Navrátil a začátkem roku 2017 pan Mojmír Adamec.
V zimním období odklízeli sníh z veřejných prostranství obce. Do jara 2017 pokáceli v obecním lese cca
112 m3 modřínového a dubového dřeva. Začátkem léta 2017 nastoupili další 2 zaměstnanci a to paní
Vladimíra Adamcová a pan Čestmír Kusník. Spolupráce s Adamcovými byla ukončena rozvázáním
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Za paní Adamcovou nastoupila paní Pavlína Konečná.
Koncem léta nastoupil pan Pavel Revay. Všichni pracovali jak na činnostech souvisejících se zpracování
dřeva z obecního lesa, tak na přípravných výkopových pracích na vodovodu. Dále pracovali na
revitalizaci poutního místa ve Chvalnově „U obrázku“.

V současné době je u obce zaměstnán jen pan Čestmír Kusník. Jiné uchazeče o zaměstnání, kteří by
chtěli pracovat, nemáme. Míra nezaměstnanosti se pohybuje u jednotlivých obcí na okrese Kroměříž
většinou od 2 do 3 %.
Do budoucna obec nabízí zaměstnání na trvalý pracovní poměr nejméně pro jednoho zaměstnance.
Všem výše uvedeným pracovníkům děkujeme za jejich práci pro blaho obce.
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Získané dotace a připravované záměry
Přehled realizovaných akcí od ledna 2016 doposud:
náklady celkem
státní rozpočet
Oprava Kříže v Lískách

spoluúčast obce

98. 950 Kč

69.265 Kč

29.685 Kč

Dotace na požární techniku 122. 000 Kč

70. 000 Kč

52. 000 Kč

Hřbitov Obec I.

725. 321 Kč

507. 724 Kč

217. 597 Kč

Hřbitov Farnost

717. 917 Kč

492. 934 Kč

224. 983 Kč

Hřbitov Obec II.

1.225. 730 Kč

735. 000 Kč

490. 730 Kč

Pomník 1. sv. válka

291. 171 Kč

232. 937 Kč

58. 234 Kč

Štěpkovač a kompostéry

994.915 Kč

845. 678 Kč

149.237 Kč

4.176.004 Kč

2.953.538 Kč

1.222.466 Kč

Celkem

Začátkem roku 2018 Zlínský kraj prováděl vyhodnocení obcí v našem kraji. Celkem 12 obcí v okrese
Kroměříž bylo vyhodnoceno jako ekonomicky znevýhodněné. Zlínský kraj je připraven přispět každé
z těchto obcí celkovou částku 3,5 mil. Kč v průběhu let 2019–2021. Naše obec připravila celkem 11
projektových záměrů a na každý záměr připravujeme projekty tak, abychom nabídnuté finanční
prostředky účelově využili. V roce 2019 budeme mít připraveny tyto projekty:
-

Dokončení hřbitova ve Chvalnově (kolumbárium, zídka z pravé strany hřbitova, rekonstrukce
smuteční síně, vybudování zpevněných ploch a chodníků)
Výstavba nových autobusových zastávek na Příhoně včetně světelného signalizačního značení
rychlosti
Projekt na rekonstrukci budovy obecního úřadu na byty

V letech 2020–2021 se připravují projekty jako např.:
- Zbudování odpočinkového místa se zvoničkou v Lískách
- Rekonstrukce autobusové točny Lísky
- Oprava střech na budově kotelny, pohostinství a obchodu ve Chvalnově
- Oprava hasičárny ve Chvalnově
- Myslivecká a lesní naučná stezka ve Chvalnově u „Obrázku“
Kromě finančního příspěvku ze Zlínského kraje, jsme připraveni čerpat finanční prostředky i z jiných
zdrojů:
Ministerstvo zemědělství – vodovod a kanalizace.
Ministerstvo pro místní rozvoj – komunikace, chodníky, hřbitov.
Investičních možností je v obci celá řada. Je třeba se zaměřovat na ty, které do budoucna
přinesou rozvoj obce, zvýšení počtu obyvatel, vytváření pracovních příležitostí a otevření obce
cestovnímu ruchu.
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KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Tradice ve Chvalnově a Lískách:
Smrtná neděle
Jsme rádi, že i v naší obci se udržují tradice spojené s velikonocemi.
Ve Chvalnově i Lískách začínáme na „smrtnou neděli“ (5. neděle postní doby). Děvčata si vyrobí
„májky“ a obchází obec za zpěvu písně: „ Stála Panenka Maria, jako růžička červená…“ Navštěvují
dům od domu, čímž přinášejí zdraví a štěstí do každé domácnosti. Jako poděkování dostávají děti od
hospodyň výslužku.
Odpoledne pak chodí starší děvčata se slaměnou smrtí „Morenou“ (loutka oděná do ženských šatů).
Zpívají píseň: „Moreno, Moreno, kdes tak dlouho byla…“ Tento starodávný zvyk symbolizuje odchod
zimy a všichni se již radují z blížícího se jara.

Velikonoční hrkání
V době velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku, přes Velký pátek až do Bílé soboty nesmí vyzvánět
zvony. Místní chlapci pomocí hrkačů a klepačů nahrazují kostelní zvon, který „odletěl do Říma“.
Součástí velikonočního hrkání je také obchůzka s „Jidášem“. Na Bílou sobotu odpoledne, obchází
starší chlapci „stárci“ domy a za zpěvu písně: „ Jidáši, Jidáši, cos to učinil…?“ dostávají sladkosti,
syrová vejce i peníze za hrkání. Stárci pak výslužku rozdělí mezi ostatní chlapce.

11

Kulturní akce, které proběhly od začátku letošního roku
Farní ples – 27. ledna, zábava byla skvělá, jak by také ne, když hrála dechová hudba Voděnka. Za
pořadatele poděkoval P. Jaroslav Štancl všem dárcům cen, poukazů a jiných darů do tomboly a také
samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravách plesu a na celém jeho průběhu (příprava sálu, losů
do tomboly, prodej vstupenek a losů, pomoc v šatně, taneční vystoupení pod vedením Mgr. Marie
Sobotkové). Věříme, že se Vám ples líbil stejně jako nám a budeme se těšit opět v lednu 2019!

Ostatky - 3. února tak jako každý rok prošel obcí ostatkový průvod. Letos opět po mnoha letech zavítaly
maškary i do Lísek, kde za všeobecného veselí místních občanů i účastníků průvodu prošly celou obcí.
Večer se občané veselili na ostatkové zábavě při pochovávání basy.
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Zábavné odpoledne pro seniory - 8. dubna k nám zavítala dechová hudba Sadovanka s lidovým
vypravěčem p. Slávkem Kubíkem. Pro všechny seniory bylo připraveno občerstvení a malý dárek.
Nálada byla skvělá a vystoupení dechovky sklidilo velký potlesk. Snad se všem zábava líbila a těšíme se
na další setkání s našimi seniory.

Den matek - v neděli 13. května všechny maminky, babičky a ostatní ženy oslavily svůj svátek spolu
se všemi zúčastněnými občany. Děti z Chvalnova a Lísek zahrály na hudební nástroje a zarecitovaly
maminkám básničky. Pod vedením p. Mgr. Marie Sobotkové sehrály děti krátké divadlo na motivy
pohádky Zvířátka a loupežníci, které se moc povedlo. Maminkou roku 2018 byla vyhlášena paní
Jindřiška Vítová.

Prázdninový den, plný zábavy a her - 13. července, výborný nápad, jak zabavit děti o prázdninách.
Děti si zahrály nejen hry, ale společně si uvařily „kotlíkový guláš“, který všem moc chutnal. Na závěr
pátečního odpoledne byl táborák nejen pro děti ale i pro rodiče a ostatní občany.
Chvalnovské hody - 21. července, sobotní program patřil našim hasičům, kteří slavili 120. výročí od
založení sboru. V 9 hodin ráno byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče. Následovala valná
hromada a slavnostní oběd. V odpoledních hodinách probíhaly na výletišti ukázky hašení.
Pod vedením p. Mgr. Marie Sobotkové, sehrály děti hudební představení: „Propletená pohádka“.
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Po skončení celého programu jsme vyšli na poutní místo za hřbitovem „U obrázku“, ke krátké
pobožnosti a posezení s krásnou vyhlídkou za doprovodu místních muzikantů. Večer pak byla hodová
zábava, k tanci a poslechu nám hrála skupina Classic, pod vedením p. Milana Šóna.
V neděli pokračovaly hody mší svatou v místním kostele a uctěním patrona našeho kostela sv. Jakuba
St. Odpoledne byly hody
zakončeny vystoupením p.
Radka Štětkáře, který nám
předvedl skupinové
bubnování v africkém
rytmu. Odvážné děti měly
možnost vyzkoušet si
dirigování taktovkou a
vytvořit tak svoji vlastní
skladbu. Pro všechny to byl
nezapomenutelný zážitek.
Plavba po Baťově kanále - 9. srpna, účastníci se vydali
na plavbu lodí po Baťově kanálu a řece Moravě. Během
plavby ochutnali všichni skvěle připravené grilované
koleno, které bylo opravdovým kulinářským zážitkem.
Cestou zpět byla ještě zastávka na motorestu SAMOTA,
kde byla skvělým osvěžením točená zmrzlina. Výlet se
vydařil. Nadšené byly nejen děti, ale i dospělí, pro které
byl tento den nevšedním zážitkem.
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Bukovanský mlýn - 31. srpna, poslední prázdninový den strávily děti na mlýně v Bukovanech. Větrný
mlýn s rozhlednou nabízel nádherný výhled do okolí. Při pohledu z věže jsme mohli spatřit nádherné
okolí Kyjova, hojné vinice a sady. Nejvíce žádaná byla lukostřelba a prohlídka mlýna s původním
vybavením strojů. Počasí dětem přálo a z Bukovanského mlýna odjížděly plny krásných zážitků.
Děkujeme p. Jarmile Mlčochové, která pro nás všechny oslavy připravila a která se celý rok stará o
čisté a útulné prostředí v kulturním domě a ve volnočasovém centru.
Velký dík patří paní Mgr. Marii Sobotkové, která s dětmi nacvičuje divadlo, různá hudební
vystoupení a v obci tak zajišťuje profesionální pedagogické vedení při nácviku.
Připravované akce - rádi bychom znovu uspořádali Svatomartinské hody s pečenou husou a pěknou
muzikou. Podle ohlasů z minulého roku, by občané tuto akci opět uvítali.
Adventní čas nám připomene Rozsvícení vánočního stromu. Krásné vánoční osvětlení nám vždy po
setmění připomene blížící se vánoční dobu.
V době vánočních svátků bude určitě uspořádán Živý Betlém a to již 3. ročník. V tomto svátečním
období se lidé rádi navzájem potkávají a právě tato společná akce je skvělou příležitostí k setkání se
spoluobčany i lidmi z okolních vesnic, kteří na sehrané vystoupení rádi přijíždějí.

Životní jubilea kulatá a půlkulatá v letošním roce
Leden
Pan Cheryn Josef
Paní Moricová Apolonie
Červen
Paní Hausnerová Jana
Pan Liška Jaroslav
Únor
Červenec
Paní Lišková Milada
Paní Ronzányová Marie
Březen
Paní Lišková Anděla
Pan Hůlka Alois
Paní Konečná Marie
Pan Malaník Josef
Pan Cupák Jan
Pan Janalík Josef
Září
Paní Vašíčková Svatava
Pan Herodek Oldřich
Duben
Listopad
Paní Cherynová Štěpánka
Pan Liška Alois
Pan Dudáš Alexandr
Pan Liška Josef
Paní Herodková Jaroslava
Paní Sekaninová Jana
Květen
Prosinec
Paní Slezáčková Marie
Paní Pospíšilová Marie
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a radost do dalších let!
V letošním roce 2018 se v obci narodilo 5 dětí. Pro každou obec je narození nového človíčka velkou
událostí.
Slavnostně je přivítáme do života v naší obci koncem letošního roku. Spolu s letos narozenými dětmi
budou pozvány i děti narozené dříve, které ještě nebyly obcí oficiálně přivítány.
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Vzpomínka
V letošním roce nás opustili naši spoluobčané
Paní Mokrá Alžběta
Pan David Jaroslav
Pan Ferdus Petr
Pan Alois Liška ml., dlouholetý člen zastupitelstva obce a předseda SDH ve Chvalnově - Lískách
Paní Nováková Eliška
Čest jejich památce!

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za dosavadní důvěru v uplynulém volebním období.
Vážím si Vaší podpory, i když není jednoduché všem občanům vyhovět. Snažím se, aby všechny
činnosti zastupitelstva směřovaly ku prospěchu obce a aby se nám podařilo získat co nejvíce
finančních prostředků z poskytovaných dotací. V uplynulém období jsme byli v tomto ohledu úspěšní
a pevně věřím, že i v budoucnu se nám bude v plánovaných záměrech dařit. Mým cílem je, aby
projekty a realizace odpovídaly většinovým potřebám a zájmům občanů, přestože téměř každý občan
preferuje odlišnou věc.
Starostování beru především jako službu Vám, občanům z Chvalnova a Lísek. Věřím, že společně
najdeme tu nejlepší cestu pro blaho obce, ve které žijeme.
Ing. Zdeněk Lehkoživ
starosta obce
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