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Vodění medvěda
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Milí spoluobčané,
Chvalčov je půvabné, malebné místo, ve kterém žít celý život je jistě krásná věc.
Starousedlíci zpravidla udržují tzv. grunt, základ vesnice, a vytváří její charakter.
Každá obec má odlišnou mentalitu, stejně jako každé město má jinou atmosféru.
Chvalčov není Slavkov a Slavkov není Rusava, Olomouc není Brno a Brno není
Praha. Odjakživa si lidi chránili své území a přistěhovalce neměli rádi. Tento postoj
přetrvává v lidech dodnes. Však ta se tady přivdala, tak ať drží pusu a krok, toho
nevolte, ten ví houby, vždyť není z Chvalčova, ta tu dvacet let nežila a teď dělá
chytrou a bude nám tu do všeho kecat atd. Do jisté míry má svou logiku, když se
člověk brání cizím vlivům zvenčí, ochraňuje a opatruje „to svoje“. S tím se dá setkat
všude. Na druhou stranu jsou to právě vlivy zvenčí, nové impulsy, které rozšiřují
obzor, přispívají k výměně zkušeností a nedovolují jednotlivým obcím stagnaci.
Navíc podle mého názoru za takových padesát let bude spíše raritou člověk, který
se v jedné vesnici narodí, prožije svůj život a zemře. Svět se mění tak rychle, že se
lidstvo postupně proměňuje v jeden veliký nepřehledný koktejl. Tento proces už asi
nezastavíme, ať s ním souhlasíme, nebo ne. Co ovšem můžeme ovlivnit, je barva a
příchuť tohoto koktejlu. Jací budeme? Jaké postoje předáme svým dětem a vnukům,
v jaké atmosféře oni budou jednou žít? V atmosféře snášenlivosti a tolerance, nebo
nesvárů a konfliktů? Já osobně nevidím důvod upřednostňovat občana jen proto, že
se tady narodil, aniž mě zajímá jaký je… být občanem Chvalčova je jistě krásné, ale
není to automaticky záruka kvality člověka. Zrovna tak není záruka, že ten, co se
přistěhuje třeba z města, pobral automaticky rozum a může se tím pádem nad naším
„zapadákovem“ povyšovat. Stejně tak mi přijde směšné předhazovat lidem, kteří tady
žijí třeba čtyřicet let, že nejsou Chvalčovjáci, a že tudíž dané oblasti nemůžou rozumět. Ať se nám to líbí nebo ne, naši potomci budou přemýšlet daleko univerzálnějším
způsobem, který si dnes možná ani neumíme představit. Možná bude tento svět
smutnější než ten současný, ale možná právě naopak. Kdo ví? Těm, co v něm budou
žít, to tak ale určitě nepřijde, protože prostě nebudou mít žádné srovnání. Stěhování
bude naprosto přirozené. A to třeba i stěhování napříč kontinenty, nejen z Osíčka
nebo z Vítonic. Naši potomci budou muset být daleko tolerantnější vůči odlišnostem,
budou muset umět přijímat myšlení a nápady, které jsou jim cizí. A tam, kde panují
předsudky, není místo pro velkorysost.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 1. 2011
RO projednala:
• 3/6 a rozhodla, že obec Chvalčov požádá pro r. 2011 Úřad práce v Kroměříži
o 4 pracovníky pro veřejně prospěšné práce.
• 3/8 a rozhodla o opravě účelové komunikace u rod. domu č.p. 664, kde vytéká
voda z lokality luk pod Hostýnem. Oprava bude provedena v jarních měsících
r. 2011.
• 3/9 a doporučuje ZO schválit věcné břemeno na pozemku parc.č. 1146 v k.ú.
Chvalčov pro fu FVE 6, s.r.o., Brno za jednorázovou úhradu 3 000,--Kč.
• 3/10 a nemá výhrady ke konání „Královského plesu“ v hospodě U Králů dne
14.01.2011.
3/11
a souhlasí s pronájmem KD, velký sál, ve Chvalčově pro Domino Zlín,
•
Mateřské centrum Chvalčov na 13.3.2011 pro konání dětského karnevalu. Cena
za pronájem bude 750,--Kč.
• 3/14 a rozhodla o pokračování v bezúplatných pronájmech kulturního domu pro
všechny akce společenských organizací a registrovaných skupin občanů se sídlem na území obce ve volebním období 2010-2014.
• 3/16 RO doporučuje zastupitelstvu odprodat pozemek parc.č. 489/6 v k.ú.
Chvalčova Lhota za stejných podmínek, jaké měli předcházející kupující.
• 3/17 a souhlasí s pronájmem velkého sálu kulturního domu p. Vojkůvkovi
z Bystřice pod Hostýnem k pořádání diskotéky ve dvou termínech s tím, že nájem
bude uhrazen předem a bude zajištěna pořadatelská služba.
• 3/19 a rozhodla o příspěvku ve výši 500,--Kč na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami se sídlem v Bystřici p.H. v r. 2011.
• 3/22 a jmenuje komisi SPOZ pro volební období 2010-2014 v tomto složení:
předsedkyně Jana Fürstová, členky Marie Bílá, Alena Kučerová, Ingrid Oprštěná,
Jaroslava Procházková, Alena Vinklárková, Miroslava Zábranská.

•
•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
3/2 kontrolu usnesení z 1.12.2010.
3/3 darovací smlouvu na stavbu „Lávka pro pěší ve Chvalčově“ v lokalitě Říka,
která byla zbudována na základě smlouvy o poskytnutí podpory z Podprogramu
na podporu obnovy venkova 2005.
3/5 informaci o kolaudaci kanalizace v ul. Javornické.
3/7 kladné vyhodnocení opravy autobusové zastávky v Lázních Zemědělským
intervenčním fondem v Olomouci.
3/13 a/výsledek kontroly matriční agendy našeho úřadu se závěrem, že není třeba
žádných opatření, vše je pečlivě vedeno na požadované úrovni.
b/ výsledek kontroly Finančního úřadu Kroměříž na provozování výherních hracích přístrojů. I tato kontrola byla bez závad, proto nebyla třeba žádná nápravná
opatření.
3/15 vrácení pozemku parc.č. 489/6 v k.ú. Chvalčova Lhota obci, kdy má obec
předkupní právo. O způsobu odprodeje rozhodne nejbližší zasedání ZO.
3/18 poděkování Diakonie Broumov občanům za příspěvky do humanitárních
sbírek, které se v obci konaly v r. 2010.
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•

RO ukládá:

3/4 místostarostce zajistit nové dopravní značení pro místní komunikace na podnět Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 2. 2011

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

4/3 a souhlasí se sjezdem z pozemku parc.č. 910 a 913/2 v k.ú. Chvalčov na
obecní pozemek parc.č. 1121/1 v k.ú. Chvalčov pro plánovanou stavbu rod. domu
pro paní Jaroslavu Velikovskou.
4/4 a/ a ukládá starostovi požádat o dotaci přes MAS Podhostýnska na zakoupení
velkého kolového traktoru pro potřeby lesního hospodářství.
b/ a ukládá starostovi požádat o dotaci na opravu veřejného osvětlení z Programu
obnovy venkova ve výši 1 mil Kč.
c/ a schvaluje cenu ve výši 25 000,--Kč za podání žádosti o dotaci na Fond
dopravní infrastruktury – projekt na chodník přes Kamenec. Rovněž schvaluje
cenu za úpravu projektu od fy Obceservis Vsetín za cenu 15 000,--Kč.
e/ o legalizaci vodojemu Koryto pro dodávku pitné vody do vodovodního řádu
obce.Předpokládaní cena 250 000,--Kč,k realizaci v r. 2012.
f/ a ukládá starostovi podat žádost o dotaci na opravu kříže sv. Anny a kříže
u kapličky v Dědině.
g/ a souhlasí s podpisem nových smluv s fou E-ON pro všech 8 odběrných míst
obce.
4/6 o termínu zasedání zastupitelstva obce, které bude 17.3.2011 v 17.00 hodin.
4/7 a povoluje umístění plakátů na sloupech veřejného osvětlení v obci pro výstavu“Stavíme – bydlíme“, která bude v Kroměříži.
4/9 a souhlasí se zakoupením serveru, který bude sloužit pro zálohování v OÚ.
Zařízení + instalace bude dle nabídky do 65 000,--Kč.
4/10 a souhlasí s rozpočtem sociálního fondu pro r. 2011.
4/11 o podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě s fou EKOLAMP, s.r.o., týkající se zvýšení
motivační odměny.
4/12 o úpravě finančních fondů v účetnictví příspěvkové organizace. Do rezervního fondu doporučuje ZO převést částku 109 687,45 Kč a účelově vyčerpat
v r. 2011.Hospodářský výsledek z r. 2010 v částce 25 508,79 Kč rozdělit do fondu
odměn ve výši 80% a do rezervního fondu ve výši 20%.
4/13 a doporučuje zastupitelstvu obce souhlasit se zřízením věcného břemene
pro fu E-ON do části obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvačov.
4/14 o přijetí do trvalého pracovního poměru na místo dělníka p. Jaroslava
Adámka.
4/15 o zveřejnění záměru na odkup obecních pozemků parc.č. 79/7 a 79/3 v k.ú.
Chvalčov.
4/16 o možnosti pronájmu velkého sálu KD na rodinné oslavy.Cena za pronájem
na rodinnou oslavu bude 2 000,--Kč.
4/17 o pronájmu bytu v domě č.p. 772 pro pana Jana Gaždu na dobu neurčitou.
4/18 o tom, že ve volebním období 2010 –2014 se v naší obci nebude 10.3. vyvěšovat tibetská vlajka.
4/20 plán práce školské a kulturní komise RO pro r. 2011.
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•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:

4/2kontrolu usnesení ze zasedání z 05.01.2011.
4/4d/ přijetí monitorovací zprávy „Zkvalitnění volnočasových aktivit“.
4/5 zasedání Podhostýnského mikroregionu ve Chvalčově dne 25. 2. 2011.
4/19 výsledek Tříkrálové sbírky. Bylo vybráno 22 065,--Kč, je to o 2 000,--Kč méně
jako v r. 2010.
RO ukládá:

4/4 starostovi podat všechny žádosti o dotace podle bodu č.4 /a, b, e, f.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 3. 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala:

5/3 a rozhodla o zadání a zhotovení pasportu místních komunikací od fy
GEODETA Opava za předkládanou cenu 99 000,--Kč.
5/4 a souhlasí s uložením sítí do části obecního pozemku parc.č. 1121/1 v k.ú.
Chvalčov a připojením na obecní kanalizaci a vodovod pro paní Jaroslavu
Velikovskou.
5/5 a souhlasí s napojením rekreační nemovitosti č.evidenční 101 na obecní
kanalizaci.
5/6 a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor pro
Charitu Bystřice p.H. pro provozování Domovinky s rozšířením o 6 m2, kde chtějí
zbudovat WC pro muže.
5/7 a rozhodla na základě žádosti o umožnění přístupu na pozemek parc.č. 334/2
v k.ú. Chvalčova Lhota s tím, že bude obec jednat s majitelem pozemku parc.
č. 620/133 v k.ú. Chvalčova Lhota o jeho odkoupení.
5/8 a doporučuje ZO zřízení věcného břemene na obecních pozemcích parc.
č. 1163/6 a 1163/31 v .k.ú. Chvalčov pro fu E.ON na stavbu „SB- 4509-379
Chvalčov, příp. do 50 m Kubaník“ za jednorázovou úplatu 500,--Kč.
5/9 a souhlasí se zrušením nájemní smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc.č. 372/2 v k.ú. Chvalčova Lhota.
5/10 a souhlasí s pronájmem velkého sálu KD pro Kulturní nadační fond z B. p.
H. pro představení operety Krásná Helena za cenu 1 000,--Kč.
5/11 a doporučuje ZO schválit bezúročnou půjčku Českému zahrádkářskému
svazu ve Chvalčově ve výši 349 321,--Kč na opravu jejich chalupy s dotací od
SZIF. Finanční prostředky budou obci vráceny do 14 dnů po vyúčtování akce.
5/12 a doporučuje ZO dostavbu 40 m kanalizace v ul. Javornické pro nové rodinné domy na pozemcích parc.č. 502/10 a 502/11 v k.ú. Chvalčova Lhota.
5/14 a rozhodla o přijetí do zaměstnání na VPP v r. 2011 pana Jana Štěpána a
Stanislava Ulčara.
5/16 a doporučuje ZO nechat vypracovat projetkovou dokumentaci na dílo
„Doplnění úpravny vody pro vodojem Koryto“ a vyhlásit ochranné pásmo vodního
zdroje v této části obce. Cena projektu 150 000,--Kč.
5/17 a souhlasí s příspěvkem na činnost organizace zaměstnávající postižené
děti a mládež ve Zlíně pro r. 2011 ve výši 1 000,--Kč.
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•
•
•
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•

5/19 a doporučuje ZO odprodej pozemku parc.č. 489/6 v k.ú. Chvalčova Lhota
tak, že bude nabídnut zájemcům dle pořadí doporučených žádostí našemu úřadu.
Podmínky pro kupující jsou stejné jako v r. 2009.
5/20 a rozhodla o úhradě finančního daru ve výši 4 122,--Kč pro MAS
Podhostýnska za TJ Chvalčov.
5/22 a stanovila termín zasedání ZO s datem 17.3.2011 v 17.00 hodin včetně
programu.
5/26 a rozhodla o zakoupení 2 ks stánků pro prodejní akce pořádané obcí.
5/27 a souhlasí s pronájmem velkého sálu KD pro taneční skupinu z Přerova za
cenu 600,--Kč.
RO bere na vědomí:

5/2 kontrolu usnesení z jednání 2.2.2011.
5/13 souhlasné stanovisko Arcibiskupství olomouckého se zápisem stavby obecního stánku na sv. Hostýně.
5/15 výsledek výzvy č.6 LEADER PRV1 přes MAS Podhostýnska, kde byli úspěšní 4 žadatelé z obce Chvalčov.
5/24 upozornění na zničení místní komunikace v oblasti fotovoltaické elektrárny.
5/28 informace ke sčítání lidu, které bude provádět Česká pošta.
Jiřina Hurtová,
místostarostka obce

Vítáme mezi nás nové občánky :
RYŠKOVÁ Natálie
KOLAŘÍK Marek

narozena
narozen

26. 01. 2011
21. 02. 2011

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí !

Řady chvalčovských občanů opustili:
KŘÍŽ Jan
VAGRČKOVÁ Věra
NAVRÁTILOVÁ Ludmila

19 let
82 let
78 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zdá se, že i letos jaro přišlo a předjarní chandra a smutky jsou za námi. S dovolením předkládám pár zajímavých informací ze života obce.
Začátek roku byl i tentokrát ve znamení sepisování dotačních žádostí. Každoročně
se účastníme této loterie bez záruk, abychom získali pro obec nějakou korunu navíc.
Letos obec žádala na šest míst, která dotace poskytují. Ve hře je celkem pět projektů
– veřejné osvětlení, chodník, sběrné místo, univerzální traktor a pomník svaté Anny.
Traktor již byl úspěšný, obec získá 50 % uznatelných nákladů, což představuje částku cca 480 tisíc Kč. Poskytovatelem dotace bude Státní zemědělský intervenční fond
prostřednictvím Místní akční skupiny Podhostýnska. Podobného úspěchu u stejného
poskytovatele dosáhly i společenské organizace: Sbor dobrovolných hasičů s projektem „Multimediální vybavení SDH Chvalčov“ s dotací 146 tis. Kč a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu s projektem „Zahrádkářská chalupa v suchu“
s dotací 349 tis. Kč. Mimo to i jeden soukromý podnikatel získal nezanedbatelný
peníz na své vybavení. Pro Chvalčov to představuje přínos jeden milion šedesát tisíc
korun českých, tedy v případě, že všechny projekty budou dovedeny k úspěšnému
vyhodnocení. Je potěšitelné, že Chvalčovští se nebojí žádných překážek a jsou se
svými projekty úspěšní.
S ohledem na přibývající odběratele vody z vodovodu Pod Javorníkem přistoupilo
zastupitelstvo obce k záměru zprovoznění vodojemu Koryto včetně hygienizace vody
a vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje. Celkové náklady cca 250 tis. Kč
půjdou z provozních rezerv rozpočtu obce.
Mezi zavedenými kulturními událostmi se v I. kvartále letošního roku objevilo
masopustní vodění medvěda. Nápad i režie jsou z dílny naší kulturní komise a řady
dalších nadšenců. Byl to úspěch a je pravděpodobné, že obnovení uvedeného
starobylého zvyku se uchytí a chvalčovský kulturní rok získá další perlu do svého
náhrdelníku.
Tíživá nezaměstnanost ve správním obvodu Bystřice p. H. k 28. 2. 2011 činí
13,42 % práceschopných obyvatel. Nejnižší nezaměstnanost je v Osíčku,
10,23 % a na Chvalčově, 10,92%. I to má jistou vypovídací hodnotu. Šetří se na
všech stranách, kroměřížský úřad práce obci povolil zaměstnat na veřejně prospěšné práce pouze dva nezaměstnané namísto požadovaných čtyř a ještě s dotací na
osobu o třetinu nižší než v loňském roce. Nenaříkáme, jsme rádi i za to málo.
Přeji všem příjemné Velikonoce a radost z nadcházejícího jarního období.
Ing. Antonín Stodůlka

Z naší obce

Výsledek hospodaření s odpady v obci Chvalčov za rok 2010

Úhrada za veškerý odpad v r. 2010
– 865.660,--Kč.
Občané + RN uhradili
– 653 253,--Kč.
Doplatek obce
– 212 407,--Kč včetně dlužných částek.
Poplatek občana nebo rekreační nemovitosti v r. 2010 činil 380,--Kč a je platný
i pro r.2011.
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Výše úhrady jednotlivým firmám, které provádějí svoz odpadu:
ASA skládka Bystřice p.Host. /popelnice –uložení a doprava/............... 644 258,--Kč
TS Bystřice p.Host., zelené kontejnery..................................................... 32 085,--Kč
Velkoobjemový odpad 2 x ročně............................................................... 25 944,--Kč
TS Valašské Meziříčí /plasty, papír i ze ZŠ,sklo bílé i barevné/............. 129 109,--Kč
Z toho:
plasty: 63 559,-Kč, papír: 37 985,-Kč,
sklo bílé:12 526,-Kč, sklo barevné:15 039,-Kč
Biopas Kroměříž
/tříděný nebezpečný odpad-pneumatiky,lednice,TV atd./.......................... 34 264,-Kč
Odpad odvezený z obce:
Všechen odpad odvezený z obce za kal. rok........ 519,5 t,
tj.na osobu........279.3 kg
Papír ze zvonů i sběr ZŠ....................................... 21,625
Plast...................................................................... 12,818
Sklo bílé................................................................... 7,430
Sklo barevné........................................................... 8,400
Železo.................................................................... 78,213

Nebezpečné odpady: lednice 41 ks, televizory 27 ks,

t
t
t
t
t

ostatní nebezpečný odpad........................................ 3,43 t
Za vytříděný odpad dostala obec od fy EKO-KOM zpět 120 759,--Kč, za tuto
částku nakoupila nádoby na tříděný odpad a zadala zhotovení projektu na
sběrné místo.
Z celého přehledu je patrno, že nejdražší je svoz popelnic. Je to dáno i tím,
že cena za svoz a uložení 1 tuny směsného odpadu je 1 892,30 Kč, což jsou
popelnice a zelené velkoobjemové kontejnery.
Z výsledků je vidět, že občané více odpad třídí, jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, odevzdávají více nebezpečných odpadů.
Zastupitelstvo obce předpokládá, že celá situace se ještě zlepší po zbudování sběrného místa, což bude, pokud dostaneme dotaci, v r. 2012.
Obec děkuje všem, kteří přistupují k odpadovému hospodářství zodpovědně. Chráníme sami sebe i naše následovníky.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce
9

Okénko nejen do školy

Ve škole i za školou

•

•

•

Zápis – zapsáno bylo celkem 8 nových prvňáčků + 1 bude mít odklad.
Po loňském roce se 17 žáky je to dost
velký výkyv, ale vzhledem k tomu, že
letos odchází 8 žáků pátého ročníku,
zůstane počet dětí v ZŠ nezměněn.
Mateřská škola je zaplněna rovnými 40 zapsanými dětmi. Muselo být
vydáno i několik rozhodnutí o nepřijetí, především dětem nesplňujícím
věkovou hranici pro přijetí.

Ples – vysoká návštěvnost a solidní
příspěvek pro děti. To je díky spoustě ochotných rodičů a kantorů ZŠ
potěšující výsledek tradiční akce.
Děkujeme všem návštěvníkům, že tak
pěkně utráceli. I my utratíme, samozřejmě rozumně. Ale  nejdůležitější je,
že se lidem u nás líbí a každý rok se
vrací. To potěší.
Karneval – další z výborně navštěvovaných akcí školy a rodičů. Bohatá
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•
•
•

tombola, stejně jako na plese, pěkná taneční vystoupení, svižné disko, soutěže.
Prostě pohodové odpoledne. A opět spousta práce pro spoustu lidí. Díky jim !

Okrskové kolo ve vybíjené – tým vedený paní vychovatelkou opět uspěl v souboji
s většími školami a postupuje do okresního kola. Na to, že vybíráme děti z celé
školy, malé, velké, holky, kluky…klobouk dolů.

Posilovna – rozšířili jsme nabídku strojů na cvičení. Zvyšuje se i počet návštěvníků mimo hodiny pro veřejnost. Ceny v celém areálu zůstávají nezměněny. Více
na www.zschvalcov.cz, rubrika Sportovní areál.

Webové stránky školy – těší nás poměrně slušná návštěvnost. Stránky jsou
v rámci možností aktualizovány včetně fotogalerií. Můžete na nich nalézt informace z jednotlivých součástí školy, důležité kontakty či odkazy, úřední desku
školy aj.
Připravujeme možnost stahovat některé tiskopisy. Pokud vám něco na stránkách
schází či nevyhovuje, dejte nám třeba prostřednictvím mailů vědět. Děláme je pro
vás, tak ať jsou vám k užitku.
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•
•

Policie ČR – zajímavá beseda pro žáky základní školy na téma kyberšikana.

Třídění odpadu – škola je zapojena v projektu Recyklohraní. Chcete-li, můžete po
dětech do školy poslat vybité baterie či drobný elektroodpad.

A co nás čeká ?
Sběr papíru a železa, Chvalčovský šmigrust, putování křížovou cestou, filipojakubská noc, turnaj ve stolním tenisu, jarní tvořeníčko, svátek maminek, úklid stezky
na Hostýn, den dětí, školní výlety, koncert, divadlo atd.atd. Vše zakončíme akcí Ahoj,
školo. Přesné termíny a náplň akcí najdete průběžně na našich webovkách . Ale do
té doby nás ještě čeká pořádný kus školní práce.
Tak na písanou příště.
Zdeněk Hnila, ŘŠ

Poděkování:

paní Kadalové za věnování knížek,
všem rodičům za přípravu a organizaci plesu a karnevalu,
sponzorům za příspěvky do tomboly.

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Zimní měsíce nového roku byly na sníh velice skoupé, nám se přesto podařilo uskutečnit sportovní den na Matúšku. Ve středu 2. února přišly děti do školky
s umělohmotnými lopatkami a po svačince jsme se vydali na kopec. Ten den nám
počasí opravdu přálo, polevil i mráz. Velice zdařilé vystoupení s názvem „Kouzlení
s klaunem“proběhlo v naší MŠ v úterý 1. února. Děti s klaunem kouzlily a kouzlily a
samy byly překvapeny, co vše umí. Nestačily se divit ani paní učitelky. A jak jsme již
psaly, kouzlo v podobě tolik očekávaného sněhu a sluníčka setrvalo až do středy. Že
bychom opravdu uměli čarovat? Kdo ví…? Jisté je, že ke konci týdne už nepomáhaly
žádné čáry máry, do týdne bylo po sněhu a tato akce se již nedala zopakovat. Na
koncert, který se uskutečnil 23. února v kulturním domě, jsme sníh nepotřebovali a
nescházel nám ani na karnevale ve školce.
V pátek 25. února přivedli rodiče děti do tříd trochu jinak, než bývá zvykem, a to
v maskách klaunů, princezen, zajíčků, berušek, myšiček, rytířů... a my jsme hádali,
kdo že to vlastně přišel? Karneval jsme zahájili přehlídkou všech masek, poté nás
čekaly závodivé hry, soutěže, taneční rej a za veškerou snahu i sladká odměna.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli ke zdaru celé akce, a dětem přichystali krásné
masky. Ve stejném duchu probíhal i karneval v kulturním domě v sobotu 26. února.
Věříme, že mezi vydařené akce budeme moci zařadit i divadelní představení
„Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky“, na které jedou přihlášené děti společně
s rodiči do Zlína 23. března. S rodiči a dětmi se sejdeme v březnu ještě jednou, a to
ve čtvrtek 31, kdy nás čeká Velikonoční tvořeníčko. V úterý 8. března děti pod vedením pana Švehlíka vyráběly z keramické hlíny.
A co se bude dít v naší školce v dalších dnech? To se dozvíte příště, my se teď
ještě vrátíme o kousek zpět, a to k zápisu, který se uskutečnil ve čtvrtek 27. ledna.
Na školní rok 2012/2013 máme zapsáno 40 dětí. Tím je naplněna kapacita naší
mateřské školy a my jsme bohužel nemohly vyhovět všem zájemcům.
Kolektiv učitelek MŠ
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Něco pro bystré hlavičky
1. Uhádneš odpovědi na následující hádanky?
- Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém
místě budete?
- Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
- Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku?
2. Doplň řady čísel:

1
2

4
5

7
7

10
12

?
19

?
?

?
?

3. Doplňovačka vám prozradí závěr vtipu. Připomínám, že v českých křížovkách se
hláska "ch" zapisuje do jednoho políčka.
Ptá se dítě maminky: "Víš, kolik je v jedné tubě zubní pasty?"
"Nevím..." "Já už ano, od... (dokončení v tajence)."
1

A

2

K

3

A

4

K

5

A

6

K

7

A

8

K

9

10 11 12 13 14 15 16

K

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druh opice (lidoop)
Samice koně
Malá ulice
Ten, kdo kropí
Ženské jméno (svátek 5. 10.)
Křídlo brouka, které neslouží k létání,
ale krytí blanitých křídel
7. Dešťovka
8. Kus ulomené větve

K

A
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

K

A

A

Roura
Kostka (geometrický útvar)
Pleš
Část oděvu s knoflíky a límečkem
Malá uličnice Mája
Šaškové
To, co nás baví
Ti, kteří kovají železo

Řešení z minulého vydání:
1. Jasně, že doleva. Copak má autobus dveře pro cestující
nalevo? Lidé přece vystupují na chodník a ne do silnice...
2. Páv
3. Lucie Bílá, Karel Gott
4. sudoku
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Zprávičky z KCR DOMINO

Od poloviny února začal program rozvojového vzdělávání. Poznali jsme, jak žijí
děti v zemích, jako je Keňa, Filipíny, Kambodža a Indie. Každá země je něčím zajímavá a zvláštní.
V neděli 13.3. 2011 byl dětský karneval plný tanečků, soutěží, her a dětského
dovádění . Jako vždy byla připravena i krásná tombola. Přišlo mnoho princezen, víl,
rytířů, broučků , kteří si mohli nedělní odpoledne opravdu užít.
Pro rodiče s dětmi otevíráme 31. 3. 2011 nové Klubíčko pro děti od 12 do 15
měsíců. Bude každý čtvrtek od 9,00 hod. Pro starší děti od 3 do 5 let otevíráme další
výtvarný kroužek Tvořínek. Začínáme ve středu 6. 4. 2011 od 15,15 hod.
Po roce přicházíme s nabídkou letních příměstských táborů.
Výtvarně zaměřený týden - Malované prázdniny bude v termínu 18.- 22.7. 2011
a 8.-12.8 2011.
Putovat za pohádkou budeme v týdnu 25.-29. 7. 2011. Čekají nás soutěže, hry,
tvoření, divadlo a další aktivity inspirované pohádkou.
Poslední termín 15.-19. 8. 2011 nás čeká plno pohybových, sportovních , turistických aktivit, netradičních her a soutěží.
Krásné jarní dny plné pohody!
E. Egerová
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Různé

v Oznamujeme občanům, že do všech domácností bude doručen igelitový
pytel pomerančové barvy, do kterého prosím odkládejte nápojové kartony.
Jsou vyobrazeny na pytli. Předpokládáme, že se budou sbírat 2x až 4x ročně
podle požadavků občanů.
Občané budou informováni rozhlasem.

v Oznamujeme občanům, že sběr velkoobjemového odpadu proběhne v naší
obci ve dnech 11. dubna až 15. dubna 2011.
Občané budou informováni na plakátovacích plochách a místním rozhlasem.

v Sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční v úterý 3. května 2011 v kulturním domě v době od 14.00 – 18.00 hodin. Rozsah sbíraných věcí je stejný jak
v minulých obdobích.
Věci prosím zabalte tak, aby vydržely transport.

v Před časem se u rybníků nad Říkou směrem na Kozlůvky objevily dvě dřevěné
lávky přes potok. Zhotovil je pan Jiří Bortník a my mu za všechny turisty a občany
děkujeme.

v 1. 4. se v našem kulturním domě uskuteční aprílový bál, který pořádají naši sportovci. Všechny srdečně zveme.
v 8. 4. v 18 hodin proběhne setkání s panem PhDr. Michalem Zicháčkem a
jeho přáteli. Setkání bude opět v salonku hotelu Říka a v rámci cyklu „Křeslo
pro hosta“. Hovořit budeme na téma „horská záchranná služba“. O odvážné a
dobrodružné službě se dozvíme určitě mnoho nového od těch nejpovolanějších.
Upozorňujeme občany, aby ohledně besedy sledovali plakátky pro případ eventuální změny termínu.

v 16. – 17. dubna se uskuteční Chvalčovský šmigrust v kulturním domě. Těšme
se na vystoupení dětského folklorního souboru Píšťaličky, vystoupí děti z chvalčovské školy v čele s paní učitelkou Konečnou, zazní tóny fléten děvčat paní
učitelky Čáslavové, pro radost nám zazpívají naše „Paseky“. Budeme si moci
koupit vystavované výrobky, pokochat se výstavou obrazů pana Milise či keramiky
Alžběty Netopilové. Přijďte, máte se nač těšit.
V rámci Chvalčovského šmigrustu proběhne také jarní tvořeníčko pro děti.
Ovšem pozor, bude opět v prostorách chvalčovské školy! 16. 4. od 13hodin do
16hodin. Paní učitelka Martínková, která tvořeníčko vymýšlí a organizuje, má pro
děti připravenou jistě užitečnou zábavu.
Chvalčov trápí volně běhající psi a jejich exkrementy
Volně běhající psi a jejich exkrementy trápí i občany naší obce. Ve většině případů
nejde o psy toulavé, ale o ty, kteří mají své pány. Někteří z nich nedostatečně zabraňují jejich útěku a nechávají je volně běhat po veřejných prostranstvích.
Ačkoliv obec má svou vyhlášku, která přísně ZAKAZUJE majitelům jejich „miláčků“ pohyb na veřejném prostranství a cizích pozemcích, „majitelé psů tuto vyhlášku
nerespektují, a to i přesto, že na ně opakovaně apelujeme,“ popsala situaci místostarostka Jiřina Hurtová a dodala: „na veřejném prostranství musí mít pes vždy náhubek
a být na vodítku, i když je jeho majitel přesvědčený o jeho klidné a mírumilovné
povaze“.
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Přestože nejsou veřejná prostranství obce opatřena sáčky na výkaly, je majitel psa
povinen tyto exkrementy uklízet, jak uvádí vyhláška.
„Tato situace se nelíbí obyvatelům, ne tak návštěvníkům nebo procházejícím
turistům, kteří hlavně při vycházkách Hostýnskými vrchy často naši obec navštěvují,“
řekla Hurtová. Obec nemá oporu v zákoně, jak tyto lidi sankcionovat a proti tomuto
něšvaru se bránit.
„Při každodenní chůzi do práce narážím na tu nevábně barevnou a páchnoucí
hromadu nebo hromádku. Okamžitě se mi tím obrátí žaludek a zkazí celý den,“ okomentoval svůj názor jeden z obyvatelů.
Majitelé psů se většinou hájí tím, že jde zrovna o náhodu a nebo se chovají tak,
že to není jejich pes a potřebu psa přehlíží.
„Tato situace není problémem jen naší obce, jde všeobecně o bezohlednost a
lhostejnost jednoho ke druhému. Bylo by potřeba větší spolupráce s občany a potrestání na místě,“ řekla místostarostka Hurtová. Je potřeba, aby občané začali více dbát
na dodržování vyhlášky, vyhnou se tak nepříjemnostem nejen se sousedy, ale
i s ostatními občany, případně řešení v přestupkovém řízení, event.s městskou nebo
státní policií.
Tereza Horáková
Odpadkové koše schází

Jako občanka Chvalčova se naprosto připojuji k názoru Terezky Horákové, který
vyjádřila v předchozím článku. Když začne roztávat sníh, je opravdu velmi mrzuté
narážet na každém kroku, podél plotů na psí výkaly, které, když se začínají pěkně
rozpouštět, co si budeme povídat, vidíme to všichni, že? Vím, že většina pejskařů
si nechce připustit svou spoluzodpovědnost na této situaci a přímo si říkají o nějaké
sankce. Na druhou stranu jsem si ale představila, že mám psa a jdu s ním ven. Mám
ho na vodítku, má náhubek, nesu si poctivě pytlík a lopatičku, abych jeho vykonanou
potřebu ihned podle vyhlášky uklidila… a ejhle, zjistím, že nemám kam. Co mám
dělat? Přiznám se, že nejsem natolik vzorná, abych psí hovínko nesla třeba dva
kilometry v kabelce domů. Co mi zbude? Hodit ho do popelnice někomu jinému? To
není úplně férový přístup, tedy rozhodně by se mi nelíbilo, kdyby pejskaři k těmto
účelům používali mou vlastní popelnici. Zkrátka v naší obci je málo odpadkových
košů. Nevím, jaký to má důvod, a proto by mě ten důvod zajímal. Je to finančně
náročné, takže si to nemůžeme dovolit? Nebo instalované koše zlikvidují vandalové? Přímo před mým domem byl postaven nádherný dřevěný, zcela jistě finančně
náročný altán…plní svůj účel, sedávají tu turisté i místní občané, mladé party
i děti… ale koš žádný… přinesla jsem tedy vlastní, provizorní kbelík a za pár dnů byl
pryč. Nechápu, komu se může hodit docela obyčejný kbelík na odpadky, ale zjevně
se hodil. Samozřejmě je mi jasné, že je to o lidech a existence odpadkových košů
sama o sobě problém nevyřeší… komu je to jedno, tomu to bude jedno za každých
okolností. Věřím ale, že spoustě lidí to jedno není a těm by se jejich slušné chování
mělo umožnit.
Jitka Dostálová
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Kulturní rubrika

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Milé děti,
kulturní a školská komise pro vás vyhlašuje výtvarnou soutěž.
Máme dvě témata:
Hasiči očima našich dětí
Naše obec očima dětí
Můžete si vybrat, co se vám lépe nakreslí. Téma je široké, můžete kreslit, co se
vám na naší obci líbí, i to, co se vám nelíbí, můžete se zasnít nebo naopak se „držet
při zemi“. Je možné použít jakoukoliv techniku, vítají se originální nápady, chuť a
nadšení. Nebojte se ničeho, nemůžete nic ztratit, naopak. Můžete získat obdiv, vaše
kresby budou vystaveny na veřejných prostranstvích v rámci hodů – to aby všichni
viděli, jak šikovné tady máme děti. A nejlepší kresby získají nějakou tu cenu.
Soutěžíme v těchto věkových kategoriích: děti od 0 až do 4 let,
od 4 do 6 let,
od 6 do 9 let,
od 9 do 12 let.
A za mrňousky prosím rodiče a paní učitelky z mateřské školy o pomoc a spolupráci.
Hotové obrázky můžete předávat přímo ve škole svým třídním učitelkám, nebo je
možnost odevzdat je na obci. Nezapomeňte se podepsat a uvést, kolik je vám let.
Máte na to celé dva měsíce. Uzávěrka soutěže bude v polovině června. O vítězích rozhodne počet hlasů občanů a návštěvníků letošních cyrilometodějských hodů.
S chutí do toho, půl je hotovo.
S případnými dotazy se můžete obrátit na Jitku Dostálovou: telefon 739 208 969
nebo na ředitele chvalčovské školy pana Zdeňka Hnilu.
Vyhodnocení dotazníku: Spokojenost obyvatel Chvalčova s nabídkou současných kulturních aktivit na území obce
Z celkem cca 540 rozdaných čísel zpravodaje mezi obyvatele Chvalčova se nám
vrátilo 19 vyplněných dotazníků (tj. 3% ze 100%).
Aktivně se zapojuji do organ. pravidelně
kult.
3

někdy

nikdy

7

6

Jsem ochoten se zapojit

10

3

1

Zcela
Jsem spokojen s kult. spokojen
nabídkou
10

Převážně
spokojen

Převážně
nespokojen

Zcela
nespokojen

7

0

0

Mezi tři nejoblíbenější akce dle vyplněných dotazníků patří:
Adventní inspirace (12 hlasů), hody (10 hlasů), Chvalčovský šmigrust (6 hlasů).
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Návrhy na kulturní aktivity, které nám ve Chvalčově chybí:
• Divadlo
• Filmový klub dříve zmíněný ve zpravodaji
• Lampionový průvod
• Dotaz, zda se něco dělá na den dětí (soutěže apod.)
• Dobudovat výletiště
• Obnovení tradic dle historie (kroj. posezení se starousedlíky, význam a dílo Hanuše
Schwaigra, Františka Ondrúška, Františka Táborského, pobyt T.G.Masaryka;
obnovení kříže „na hrobech“ v zavřeném lomu, legionáři z 1. světové války,
Komenského mapa + historie kutání stříbra a zlata na Sv. Hostýně; slavní rodáci
ve světě, emigranti, baťovci, odboj proti Hitlerovi a komunistům, Murzin, kdo byl
Mila Pospíšil atd.).
Těmto devatenácti spoluobčanům děkujeme za názor, čas a ochotu. Děkujeme
i všem ostatním, protože nezájem je také názor.

MASOPUST

Tak proběhl první chvalčovský masopust. A vydařil se. Masky byly opravdu
vychytané tak, že většina lidí vůbec nebyla k poznání. V průvodu nechyběl medvěd, který nám ke konci trochu zdivočel, podhostýnský yetty, kterého věčně někdo
hledal, cikánská vědma, pozor, spočítejte si doma slepice!, dvoumetrová nevěstinka
k nakousnutí a ženich, který ji musel bedlivě hlídat, páter, co se nám dle očekávání
převtělil do Švejkova feldkuráta a mnoho a mnoho dalších. Děkuji všem: pomocníkům ze stacionáře, kteří pod vedením Vlaďky Procházkové zhotovili originální škrabošky a naprosto úžasnou basu, Alžbětě Netopilové za veselé plakáty, které pro nás
nakreslila, skupině Paseky za odvahu, se kterou do toho šla a za její neutuchající
smysl pro humor, Laďovi Moravetzovi, nenahraditelnému harmonikáři. Tento nenápadný „písničkář“ nesl čtyři hodiny v kuse těžkou harmoniku, hrál a ještě se přitom
usmíval. Tomu říkám udělat něco pro obec!
Alžbětě Luhan Fürstové za celkovou podporu, za její zájem a čas, a hlavně za
umělecké střevo při spolutvorbě pohřebních veršů, paní Obdržálkové a personálu
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hospody U Králů za vstřícný přístup, panu starostovi a jeho milé ženě, že se na
nás přišli podívat. Děkuji všem zúčastněným maskám, všem, kteří se přišli jen tak
podívat, všem, kteří se nějak zapojili, půjčili, ušili, vyfotili, pomohli…anebo nesli basu,
všem milým občanům, kteří mají srdce na dlani, otevřeli nám dveře, zatančili si,
zazpívali a aj „té slivovičky dali okoštovat,“...bez vás by to nešlo.
A nakonec děkuji Pánu Bohu, že na nás neseslal déšť, krupobití ani svrab či
neštovice.
PS: Všichni, co jste nás čekali a my k vám nepřišli, věřte, že to z ryze praktických
důvodů nebylo možné. Omlouváme se, ale Chvalčov je natolik dlouhý, že projít ho
celý je nadlidský výkon. Příští rok to vymyslíme trochu jinak a uvidíme.
Jitka Dostálová

Pochování basy

ŘEČNÍK:
Zase se jeden rok s rokem sešel, člověk by z toho až vzteky brečel.
Nevzpomínat na to radši, už jsme zase o rok starší.
Sešli jsme se u Její Výsosti, abychom basu pochovali,
na loňský rok vzpomínali a ty, občane, už teď se posti!
Co se ve Chvalčově přihodilo, komu se co nelíbilo,
aj pochvaly se nebojíme, o té přeci každý sníme.
Nedělejte žádnou paniku, farář už se celý třese,
předčítat vám kritiku, možná aj pozitívum vnese.
Zatlačme slzy, ztišme se, nechme pátera, ať řeč pronese.
PÁTER:
Drazí truchlící a sešlí, s hlubokým zármutkem v srdci jsme dnes odpoledne přijali tu
nečekanou a krutou zprávu o náhlém skonu vaší předrahé, všemi hýčkané a obdivované BASY.
Milá Baso, s hlubokým zármutkem se s tebou loučíme.
Pevně však věřím, že i když nebudeš mezi námi, nedopustíš, aby různé nešvary se
mezi námi rodily a od všech neřestí i nadále ochraňovat nás budeš.
AMEN.
PÁTER:
Staly se mnohé věci minulého roku ve Chvalčově:
Ač krutá zima byla, plesová sezóna nás zachránila. Hasiči jako vždy v první řadě,
v závěsu retro-disco, myslivci, sportovci a country bál, horkem se orosil celý sál!
Dětský karneval, masek rej… do tomboly něco dej a děckám je hej!
Veselo bylo velice poblíž hasičské zbrojnice; sečtělá... všudypřítomná madam slavila
70 --- no já padám!!
Vodní víly u Sklenářky nejsou jen tak ňáké mařky. Zlatým klíčem otočily, proud radosti roztančily. Chvalčovští okusili vodu, leč na slivovici pěli ódu…Na Říku pak došli,
nejednu štamprlu koštli.
A když přišly Velikonoce – ach, zas ta slivovice! Jó, Chvalčovský šmigrust to je
pojem, všemožných inspirací zdrojem! Poslední leč, kdy ohodit zahrádku hnojem!
Čarodějnic máme ve vsi dosti, na sletu zachrastily naše kosti. Pivo teklo, oheň plál,
kdekdo by si zazpíval.
Jenže slet pokračuje dál, ďas aby to vzal! Chvalčovská chasa volit mohla, však s procenty za nehet pohla a státu tak opravdu pomohla..
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Den dětí v dešti oslavíme, při Dádě lehce zapaříme. Břišní tance nacvičíme a
možná… příjde i kouzelník.
Pivo, párek, trubička, k tomu něčí hubička. Chvalčovské hody, to je ráj, milenci mají
druhý máj. A ty, hříšníku, se kaj!
Hasičská zbrojnice v novém kabátě, hlavně nechtějte dotace po státě! Pche! Přesto
však máme bezva háv, kterým by se pyšnit moh leckterý páv…a co ty, úřade, už jsi
na řadě??
Pozor na webovou kameru, ať nepráskne tě z nemanželského poměru. Však v klidu..
buď..rychlost..na..še..ho..internet…tu, nedo..žene..a..ni…prasta..rou..tetu.
Je tu čas, kdy voleb uzrál klas! Tonda s Jiřkou jsou tu zas!!
Otevřené dvéře má paní Marie, energií nás vždy nabije.
Míša a Hanka, holky z naší školky, dole tiše počítají kolky.
V zastupitelstvu se dějí věci, chce to činy…a né kecy!
Třeba taková pošta jak se vzmohla, hodinu navíc – jak nám pomohla?! I v ekonomické krizi, budujeme svoji vizi! Prý tu hospod bylo málo, o tom se Bílým dlouho zdálo.
Vzhledem k sílící zlosti, perníku už bylo dosti. Kdo se nové role zhostí?? Zdeňa
s partou hic, lepší něco nežli nic.
Hrátky s čerty, anděly a ohněm, Mikuláš na vše dohlíží, s požárníky pohnem a yetty
se chystá do lyží.
Advent---doba klidu, ve Chvalčově po něm ani vidu. Inspirace v kulturáku, lepší
než v ptáku Loskutáku. Láďa sedá ke klavíru, by podpořil naši víru. Pomóc!! Kdeže
nechal tesař díru?!
Zajděte na seniorský čaj o páté,..budete rádi, že se ráno poznáte…
Možná se podiví i sportovci, co dokáží důchodci. Když tančí kazačok Anenka, na
zadek padá i Panenka.
Hostýnský yetty, skončil v hospodě sjetý. Špatná propagace byla, mohli jsme shodit
kila! A co na to řekl sám sjetý yetty? „Misujoran Hola Jund Kó?“..
A co na to vše naše Lady Baba? „Kurňa, furt zasedají a na striptýz nemají!“
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ŘEČNÍK: A proto, vážení občané, zvýšené daně – vy... se na ně!
AMEN.
PÁTER:
Naše milá Baso, přestalas nám vrzat, přestalas nám hrát, nebudem už slyšet v kapele tvůj hlas. Bylas mezi námi, každý tě měl rád, dneska tvůj hlas zralý tak náhle nám
zhas.
- oroduj Baso za naše plesy, aj okolní lesy
- za chvalčovské hasiče, ať potírají paliče
- oroduj za čistou vodu z hor, ať nás nepobije mor
- za chvalčovské zahrádky, ať z nich nezůstanou jen památky
- oroduj za velikonoční dobu, ať vymýtí lidskou zlobu
- za filipojakubskou noc, ať neztratí svou čarovnou moc,
- oroduj za naše děti, aby jich bylo jak smetí
- za chvalčovské hody, by přinesly co nejvíce pohody
- oroduj za chvalčovské komunikace, ať jsme si blíže více,
- za služby pro lid, by Chvalčov více prohlíd
- oroduj za předvánoční čas, ať vnímáme jejich jas
- za naše klidné a pokojné stáří
- oroduj za místní sportovce, ať neskončí na stopce
- za hostýnského yetty, ať zdoláme všechny mety
- oroduj za úřad náš, ať občanům prospíváš,
- a hlavně!!—za malé DANĚ!!
ŘEČNÍK: AMEN
Modleme se.
Baso naše, jinž jsi byla mezi námi, posvěť se dřevo tvé, přijď království tvé, hudbu
svou vezdejší dej nám zas a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme tobě. Tvé
falešné drnkání a neuveď nás v pokušení si na tebe v masopustě zahrát.
ŘEČNÍK: AMEN.
PÁTER: Naše milá Baso, v tuto těžkou hodinu zachovej nám rodinu. Bychom dál se
radovali, na sebe se usmívali, mezi sebou nehněvali.
ŘEČNÍK: AMEN.

Vaše příspěvky
Vysoké náklady na modernizaci mají vliv na návštěvnost lyžařů Skiareálu
Tesák – Nejen tohoto, ale i dalších malých středisek se dotkl snížený počet
návštěvníků v tuto zimní sezónu. Sportovní středisko provozuje TJ Chvalčov –
lyžařský oddíl ( LO ) na pronajatých pozemcích Lesy ČR. Lokalita Cvičná louka je
ideálním místem pro rodinné lyžování, lyžařské kurzy a dobrý zvuk mezi širokou
veřejností má i oddílová lyžařská škola, která zde probíhá pravidelně každý rok.
V cenové oblasti nabídky jízdenek všeho druhu jsme sice v porovnání s dostupnými areály nejlevnější, ale s nárůstem zvyšování cen energií vody PHM a DPH
se zvyšování cen nevyhneme. Zbudování nových středisek v okolí a nedostatečná
propagace ubytovacích zařízení ( a tím i málo využívaná) na Tesáku má za následek
pokles návštěvnosti v našem areálu.
21

V dnešní době je možné areál ,,Cvičák“ zasněžovat třemi sněžnými děly z umělé
nádrže, která zde byla vybudována jako zásobník vody pro tyto účely. Nevýhodou je
však omezené množství vody, kterou má provozovatel nakupovat od prodejce pitné
vody pro celou lokalitu Tesák.V současnosti se LO zabývá zabezpečením dalšího
vodního zdroje pro výrobu technického sněhu tak, aby se rozmary počasí mohly
vrstvou tohoto sněhu eliminovat, což se neobejde bez vyšších finančních nákladů.
Dalším negativem je vzdálenost svahu od parkoviště ( 300 – 400 m ),protože je to
pro mnohé návštěvníky dlouhá cesta a jejich pohodlnost tak zamezí návštěvě areálu.
LO se již tímto problémem zabývá a hledá možnost, jak dopravit lyžaře z parkoviště
na Cvičnou louku.
Skiareál ,,Cvičák“ nabízí veřejnosti na svahu dva vleky s pevnými unášeči.Máme
zde vlek opatřený zpomalovacím zařízením zejména pro lyž.kurzy a školy. Toto
zařízení zde bylo pořízeno v letech 1985 -1986 a pro velmi zdařilé hodnocení veřejnosti funguje dodnes. Pro náročnější klientelu nabízí Tesák ještě dvě sjezdovky ve
své lokalitě, ty jsou ale vlivem nedostatku přírodního sněhu velmi málo používány.
Zde stojí za zmínku, že v roce 2008 bylo záměrem vedení LO zmodernizovat svah
Kyčera, vybudovat vodní nádrž jako zásobník vody pro zasněžování a postavit nový
vlek.
Byly provedeny projekty na veškeré akce, úspěšně proběhla stavební povolení
včetně územního plánu, SEI, EI, životního prostředí i zpracování žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Náklady však na tuto realizaci byly příliš vysoké a ve
finále tato žádost nedosáhla na již zmíněnou dotaci. A proto se snažíme najít cestu,
jak snížit veškeré náklady, jelikož dostatečně neplní podnikatelský záměr, a to i směrem k možnému vrácení pozemků na Kyčeře, za něž se platí nájem.
Snížená návštěvnost tímto omezila možné následné modernizace, které je nutno
nyní oddálit.
Na téma Tesák se dá jistě dlouho diskutovat. Bylo by zajímavé, kdyby čtenáři a
občané našeho mikroregionu řekli svůj názor a nebo popsali svou zkušenost.
Tereza Horáková
Co trápí naše děti…
Před několika měsíci jsem nastoupila do funkce školního psychologa na Základní
škole Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem. Spousta žáků, se kterými se při své práci setkávám, jsou malí obyvatelé naší obce a mnohé něco trápí.
Problémy žáčků jsem rozdělila do tří kategorií. Nejvíce zastoupenou kategorií jsou
vztahové problémy. Setkávám se s banálními roztržkami, ale i vážnějšími případy,
které nesou nálepku „šikana“. Banálních potyček stále narůstá, je nutné tento jev
monitorovat, neboť může být startovací čárou k násilí. Ze strany rodičů (ne všichni
rodiče tento názor zastávají, je spousta takových, kteří jsou zcela proti násilí) se
občas setkávám s názorem, že když jejich dítě někdo uhodí, má mu to vrátit. Pokud
možno silněji, aby si na něj nikdo více nedovoloval. Tímto vzniká začarovaný kruh
neustále se opakujícího násilí. Děti se učí nápodobou ostatních, jak rodičů, tak i vrstevníků. Pokud vidí násilí ve svém okolí, jednají stejně. Je dobré s dítětem probrat
klady i zápory agresivního chování a varovat ho před možnými následky. Je také
nutné dítěti vysvětlit, že násilí, které vidí ve filmech nebo v počítačových hrách, je
v běžném životě nereálné a druhým lidem může způsobit vážné zdravotní obtíže.
Děti jsou mnohdy zvyklé na kruté akční filmy a zobecní si krvavé útoky jako normu
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pro to, co člověka bolí a co ne. Poté praští spolužáka a diví se, že vykřikne. Jeho
filmový hrdina či počítačový rváč zažívá bolest až po brutálních útocích.
Děti dále trápí rodinné problémy. Mnoho z nich žije pouze s jedním z rodičů.
I když jsou ještě malé a podle dospělých „těmto záležitostem nerozumí“, rozvod či
rozchod živě prožívají a trápí se. Velmi často pomůže ujištění, že i když se rodiče
rozvedli, dítě ani jednoho z nich neztrácí. Takováto slova dodávají dětem pocit bezpečí a jistoty. Poslední kategorii potíží našich děti tvoří prospěch. Děti se trápí kvůli
špatným známkám od pradávna. Je zarážející, že nejvíce se trápí žáčci, kteří patří
mezi premianty. Propadlíky prospěch příliš nezajímá. Jejich ambice v tomto směru
nejsou velké. Zažila jsem děti, které se předháněly v tom, kdo na vysvědčení obdrží
více pětek. Zde je žebříček školních hodnot zcela opačný. Na druhé straně snaživé a
pilné děti vykolejí i pouhá dvojka. Nesou ji stejně jako nedostatečnou. Je důležité děti
chválit a odměňovat i za horší známky. I dvojka je pěkná známka a trojka je přece
lepší než čtverka. Přísné tresty nebo výhrůžky typu skončíš špatně, když se nebudeš dobře učit, děti stresují a vyvolávají úzkost. Stres a úzkost patří mezi nepřátele
malého žáčka. Mnohdy jsou příčinou jeho selhání. Důsledkem je nekvalitní výkon a
špatná známka. Někdy se setkávám s dětmi, které jsou pilné a snaživé, učí se více
než kdokoliv jiný, přesto nosí špatné známky. Tyto děti nemají takové nadání ani
rozumové schopnosti, aby dosáhly na jedničky. I v tomto případě je nutné chválit a
odměňovat za horší známky. Nedopustit, aby se dostaly do pozice třídního hlupáka
a přestaly se snažit. Pro tyto žáky není známka odměnou, jelikož na výborné svými
schopnostmi nedostačují. Rodiče je musí motivovat jinými prostředky. Všímat si
jejich snahy a tu posilovat drobnými projevy pozornosti. Závěrem bych chtěla dodat,
že největší odměnou pro naše děti je láska jejich rodinných příslušníků a péče.
Děti nepotřebují drahé hračky nebo výlety do trojrozměrného kina, touží po chvilce
strávené se svou maminkou nebo jiným členem rodiny. Jsou šťastné, když se jich
dospělí ptají na jejich pocity a projeví o ně starost. Účinnější než slova je mnohdy
pouhé objetí či pohlazení.
Klára Janečková

Cesty víry
pan Jiří Hanák
nar. 1978 ve Vsetíně
ženatý, manželka Kateřina
děti: Štěpán (9), Tereza (6), Stela (1)
Během jedné březnové neděle ráno jsem měla příležitost
položit pár otázek duchovnímu z řad Apoštolské církve, panu
Jiřímu Hanákovi, který dojíždí pravidelně na bohoslužby do
Bystřice pod Hostýnem ze Vsetína.
Jaké je vaše oficiální profesní zařazení – farář, kazatel…?
Oficiálně jsem veden jako misijní pracovník, ale tak mi samozřejmě nikdo neříká.
Na nějaké zvláštní oslovení si nepotrpím. Nejraději jsem, když mi lidé říkají jménem.
Co vás vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu misijního pracovníka?
Když mi bylo 16 let, zažil jsem hodně silnou zkušenost osobního obrácení k Bohu
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a prakticky okamžitě jsem věděl, že chci svůj život zasvětit práci pro něj. Takže se
nejednalo o nějaké postupné rozhodování, prostě jsem cítil, že mě Bůh oslovil a já
jsem jen na Jeho volání odpověděl…No a kromě služby na Valašsku jezdívám sloužit
i do Ruska a na Ukrajinu.
Jaké požadavky má Apoštolská církev na člověka, který se rozhodne pro službu duchovního - misijního pracovníka?
Nejdůležitější je, aby byl povolán od Boha a byl pro tuto práci obdarován. Musí
znát Ježíše a mít rád lidi. Formální vzdělání je sice velmi žádoucí, ale není nejdůležitější. Já osobně studuji v Bánské Bystrici evangelikální teologii a misii na
Pedagogické fakultě Univerzity Matěje Béla.
Vy jste vyrůstal v rodině věřících?
Ne, vůbec ne. Právě naopak. Naše rodina byla absolutně ateistická. Můj dědeček
byl dokonce komunistickým funkcionářem a dost bojoval proti církvi. Bůh má ale
velký smysl pro humor a tak postupně začala vstupovat do církve téměř celá naše
rodina. Později byl dědeček přítomen u křtu mojí maminky a plakal. Bůh se ho na
konci jeho života velmi dotýkal. Sestra se svým manželem pracují v církvi bratrské,
kterou navštěvují i mí rodiče. Jiný můj švagr, je baptistický kazatel a moje manželka
pochází z evangelické církve … jsme taková ekumenická rodina (smích).
A co vás oslovilo natolik, že jste prožil zmíněné radikální obrácení?
Dospíval jsem na počátku devadesátých let. Lidem se tehdy otvíraly nové obzory.
I já jsem si utvářel světonázor a hledal smysl svého života. Po nějaké době jsem
dospěl k závěru, že Bůh existuje. Vědomí Boží existence ale můj život vůbec nezměnilo. Potom během jednoho křesťanského shromáždění ke mně Bůh začal hovořit a
já si uvědomil, že křesťanství není o nějakém intelektuálním poznání, ale o setkání
s Bohem. Nestačí jen vědět, že Bůh někde je. Potřebujeme s ním rozvíjet vztah.
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Najednou jsem viděl, jak je Bůh blízko, zajímá se o mě, zná každé moje trápení a
chce mi pomoci.
A proč vy jste se rozhodl právě pro Apoštolskou církev?
Apoštolská církev je mi blízká svým moderním přístupem k bohoslužbě. Ale
na počátku svého křesťanského života jsem navštěvoval celé spektrum církví.
Apoštolská církev zdůrazňuje fakt, že se vzkříšený Ježíš Kristus nezměnil. Je stále
stejný, jako když chodil po této Zemi. Uzdravuje nemocné, vysvobozuje závislé,
pomáhá ztrápeným. Na našich setkáních mohu prožívat, že je nám blízko a mění
naše srdce.
Takže se dá říci, že pomyslné „gró“ Apoštolské církve tkví v tom, že se snaží
hledajícím lidem zprostředkovat setkání s Ježíšem v jeho přirozené, původní
podobě…
Dá se to tak říci. V podstatě nám jde o to prokopat se nánosy tradice, která se
během staletí na bibli snesla a jít k jádru biblické zvěsti. Biblické poselství není
složité. Ježíš ho celé shrnul v prohlášení, že máme milovat Boha celým srdcem a
svého bližního jako sebe. To je křesťanství. Můžete být příslušníkem církve celý život
a znát nazpaměť celou bibli, ale pokud vaším motivem není láska k Bohu, tak ve
skutečnosti nejste křesťanem. Žijeme v době, kdy si mnoho lidí myslí, že křesťanství
je nějaká filozofie nebo morální učení. To ale není pravda, křesťanství je o vztahu
s živým Bohem.
Kdy a kde mají obyvatelé Chvalčova možnost zúčastnit se vašich bohoslužeb
či setkání?
Každou první neděli v měsíci probíhají bohoslužby ve Valašském Meziříčí, kde se
scházejí křesťané z celého Valašska. Ostatní neděle se potom scházíme v Bystřici
pod Hostýnem o půl desáté v sále hasičské zbrojnice (u kostela sv. Jiljí). Každou
středu pak máme neformální domácí setkání. O velikonoční sobotě nás můžete vidět
na náměstí, kde bude od 8:00 do 12:00 probíhat veřejné čtení bible, které pořádáme
spolu s římskokatolickou církví a církví adventistů sedmého dne. Tato akce probíhala
již v minulých letech v několika českých městech.
Vzpomenete si na úsměvný zážitek z misijní služby?
Při cestách po severním Kavkaze jsme se setkali s Gruzínem, kterého nám doporučil jeden známý. Zavolal mu a požádal ho, aby přijal Čechy a pomohl jim. Netušil,
že v místním žargónu tak nazývají Čečence. Později nám tento Gruzín vyprávěl, že
tři dny nic nejedl strachem. Opravdu se bál, že k němu přijedou nějací teroristé. Když
jsme se setkali, byl bledý jako stěna. Společně jsme se pak tomuto nedorozumění
hodně nasmáli. Jenom popis šílených řidičských schopností tohoto gruzínského taxikáře by vydal na celou knihu úsměvných zážitků.
Blíží se Velikonoce, co pro vás osobně znamenají?
Hodně. Bez nadsázky lze říci, že si velikonoční poselství připomínám každý den.
Na velký pátek v roce 1993 ze mě spadla tíha zlého svědomí, když jsem pochopil,
že se Bohu nemohu ničím zalíbit. Že mě přijímá takového, jaký jsem a že pro to,
abych s ním mohl prožívat věčnost, nemohu udělat vůbec nic, jen ho přijmout jako
svého Pána.
Co byste popřál čtenářům našeho zpravodaje k blížícím se velikonočním svátkům?
Přeji vám, abyste o Velikonocích mohli prožít tak jako já setkání se vzkříšeným
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Kristem, který i dnes mění lidské životy. Nebojte se letos udělat něco jinak a třeba si
s námi přijďte přečíst bibli na náměstí.
Děkuji vám, pane kazateli, že jste si vymezil čas pro tento rozhovor, a přeji vám,
abyste i každý další den mohl zakoušet Boží přítomnost jak v osobním a rodinném
životě, tak i ve společenství věřících.
Pro zpravodaj upravila: Alžběta Luhan Fürstová
Více informací o Apoštolské církvi na: http://www.apostolskacirkev.cz/, místní stanice: bph@acvalassko.cz, soukromý na pana kazatele: jirihanak@email.cz

Z historie Chvalčova

Ve lhotské části naší obce bývalo stromořadí ovocných stromů. Stromy stály
v jedné řadě mezi potokem a silnicí od Kocfeldů až po hostinec u Králů. Zajímavý je
vznik tohoto stromořadí. Stromky, štěpky, byly vypěstovány ve školní zahradě ještě
za působení pana nadučitele Hynka Strouhala koncem devatenáctého století. Pan
nadučitel, správce zdejší školy, velmi dbal na to, aby v žácích vypěstoval lásku ke
stromům. Štěpování, vysazování a péče o ovocné stromy bylo součástí školní výuky.
Já si vzpomínám na tyto stromy ve třicátých letech. To byly již v plné plodnosti. Na
podzim při dozrávání ovoce vedení obce dalo na vědomí vybubnováním, že se bude
na návsi prodávat ovoce a stanovilo termín. Zájemci, kteří neměli vlastní zahrady si
vyhlédli stromy, které se jim líbily. Dva obecní zastupitelé přecházeli stromořadí a
ovoce na stromech prodávali. Prodej obvykle prováděl pan František Štěpán, říkali
mu podškolový -bydlel po dolní straně školy. Podíval se, kolik je na stromě ovoce, a
řekl cenu. Například pět nebo deset korun. Takové ceny byly. Kdo měl zájem, přihlásil
se. Pomocník pana Štěpána zapsal číslo stromu, cenu a jméno zájemce. Tak přecházeli od stromu ke stromu, až všechno prodali. Koupený strom si zájemce označil
malým, slaměným věchýtkem, aby ovoce nikdo neobíral. Dvě švestky a jedna zimní
hrušeň před domem řídícího učitele se neprodávaly, ty byly jako deputát řídícího. Asi
padesátiletá životnost ovocných stromů docházela ve čtyřicátých letech. Staré stromy byly vykáceny a nové nebyly vysazovány. Blízkost silnice nezaručovala zdravé
prostředí pro ovoce, protože přibývalo aut. Potok byl zarourován, náves upravena.
Druhý ovocný sad, třešňový, byl na Kamenci. Ten byl vysázen později, asi koncem
dvacátých let za starostování pana Bubílka. Ovoce se zde při dozrávání prodávalo
stejným způsobem. Ve třicátém devátém roce po okupaci republiky nařídily německé
úřady úpravy všech silnic. Ke svým vojenským plánům potřebovali kvalitní vozovky
pro případnou rychlou přepravu vojenské techniky. Na Kamenci měl být oblouk silnice narovnán. K tomu byla vykácena polovina třešňového sadu, ale k výstavbě rovné
silnice se už Němci nedostali. V následujícím roce už vedli válku a měli jiné starosti.
Silnice byla upravena podle původního záměru až v pozdějších letech, kdy byla
zlikvidována druhá polovina sadu a provedena parková úprava návsi. V části obce
Chvalčov obecní ovocné stromy neměli.
Ve třicátých letech byly v zemědělství zaváděny secí stroje. Do té doby prováděli
hospodáři setí ručně. Připomenu, jak se ruční setí provádělo. Na připravené, naorané
a uvláčené pole rozsíval hospodář zrní, semeno, z plachty. Plachtu měl uvázanou
přes záda tak, aby vpředu tvořila klín, ve kterém měl obilí k setí. Rozsévání bylo
umění. Muselo být bezvětří a obilí muselo být rozhozeno stejnoměrně, aby nezůstala
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vynechaná místa. Hospodář musel vyset množství, které příslušelo na danou výměru
pole. Na každý krok nabral hrst obilí a rovnoměrně je rozhodil asi čtyři metry před
sebe. Aby zasáhl větší plochu, házel střídavě jednu hrst vpravo do středu a druhou
hrst vlevo. Pro dosažení rovnoměrnosti setby šel ještě jednou a házel hrst na každý
druhý krok a na celou šířku. Říkalo se tomu, že se háže přes nohu. Po zasetí se
muselo pole ještě jednou převláčit a převálet. Zavedením secích strojů bylo setí
kvalitnější, ale také pracné. Secím strojem byla dodržena rovnoměrnost, zaseto bylo
v řádcích a osivo bylo zapraveno přímo do země. Ani se secím strojem nebyla práce
jednoduchá. My jsme tahali stroj „kravama“. Ty nechodily moc pěkně, takže jeden
musel řídit krávy, jeden vedl stroj a jeden hlídal za strojem, aby se neucpaly sypáky
hlínou. Pak se pole už jen převálelo. S koňmi byla práce jednodušší, protože dovedli
chodit rovně. Já jsem rozsívat také uměl. Otec byl nemocný, tak jsem musel dělat
různé práce na poli, i když jsem měl teprve třináct nebo patnáct roků. O zasetí jsme
požádali starého pana Zicháčka, ten mne také do setí zasvětil, všechno mi vysvětlil,
dohlédl na mne a nakonec mne i pochválil, že jsem šikovný. Učení mě tehdy stálo
„sodovčák režné“. Bylo ověřeno, že strojní setí je dokonalejší, s menšími ztrátami.
Secí stroje byly dosti drahé, tak obec zakoupila secí stroj a za mírnou úplatu jej půjčovala. Obecní secí stroj byl uskladněn u pana Bedřicha Krajcara, později u pana
Vojtěcha Studeného. Postupně si secí stroje pořídili i někteří hospodáři.
V naší obci téměř v každém stavení chovali krávy. Na horním konci Lhotky bylo
obecní pastvisko „Paseky“, to sloužilo k pasení krav a jalovic. Když se v květnu začala tráva zvedat, tak nastala doba pasení a ta končila na podzim po svatém Václavu.
Pasení prováděli tehdy hoši Stellovi, později paní Videcová, byla také dcera pana
Stelly. Ráno v sedm hodin od dolního konce Lhotky trumpetou oznamovali nástup na
pasení. Z jednotlivých domů vycházely krávy a řadily se klidně do skupiny. K poledni
se domů z pastvy vracely k dojení, opět s vytrubováním. Odpoledne pasení pokračovalo. Paseky byly velké, spásání bylo organizované po úsecích, aby se tráva moc
neušlapala. Na Chvalčově obecní pasení neměli.
Pro chov hovězího dobytka byl v obci chován také býk – plemeník. Býk byl obecní
a byl chován u některého hospodáře. Vzpomínám si, že býka choval pan Alexandr
Sedlařík. Na práci v poli měl vždy pěkné volky. Později ve válku převzal chování
obecního býka pan Vojta Studený. Ještě později po vzniku JZD se obecní býk už
nechoval a nahradil jej na motorce jezdící inseminátor. Na Chvalčově měli chlév
s býkem vedle obecního domku a pečoval o něj pan Zbranek. Na býky přispívali
chovatelé krav.
V obci byl také velmi rozšířen chov koz. Plemenného kozla chovali soukromníci.
V obci stačil jeden. Tehdy ale nikdo neříkal kozel, nýbrž „cap“. Vzpomínám si, že byl
kozel u Pecháčků, potom měl kozla pan Polách kovář a po něm ještě pan Měsíc.
Poplatek se platil vždy za připuštění. Chování kozla nebylo snadné. Na podzim,
v době kozí říje byl kozel zdrojem nepříjemného pachu, který byl cítit už zdaleka.
Říkalo se, že paní, co chovala kozla, měla dost místa i v tlačenici v kostele. Na
Chvalčově bylo méně koz a chodilo se s nimi do Lhotky. Na jaře bývala od koz dvě
nebo tři kůzlata. Odstavena k chovu byla jen některá. Ostatní byla určena k zabití.
Mladé kůzlečí maso bylo vždy o Velikonocích jarní pochoutkou. My jako děcka jsme
nemohli pochopit, že někdo může zabít tak pěkné, milé, nevinné zvířátko.
Ve vzpomínané době nebyly ještě automobily. Hospodáři, majitelé koní si pořídili
lehkou bryčku, kterou se dopravovali osobně nebo i s lehčími náklady. Pro sváteční a parádní dopravu byl obcí zakoupen pěkný kočár landauer. Kočár se půjčoval
k odvezení svateb nebo přivezení vzácných hostů. Kočár byl udržován v čistotě. Pro
případ nepříznivého počasí měl sklápěcí střechu. Měl také svoji garáž. Ta byla napro27

ti Böhmového pekařství v místech dnešního zámečnictví pana Ordáně. Půjčování
kočáru skončilo v roce 1931, když se objevovaly automobily.
Ještě bych vzpomněl, že ve Lhotce byl založen „Bohu ku chvále a bližnímu ku
pomoci“ sbor dobrovolných hasičů. Na hasicí techniku přispívala velkou měrou obec.
Hasiči se pravidelně cvičili na zásahy při požárech a pak účinně zasahovali. Bylo-li
potřeba, všude v obci vypomohli, byli také iniciátory společenského a kulturního
života. V obci byli velmi vážení. Lhotský sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce
1896. Byl mezi prvními v kraji.
Josef Skýpala

Chvalčovští zahrádkáři

„Jen na planou jabloň kameny nelítají“
Loni jsme lamentovali, zda přijde jaro ihned, nebo bude přímo léto. V současné
době řešíme nedostatek vláhy. V únoru nezapršelo a sněhu celkem napadlo 15cm.
Březen 10.3. (2L) déšť a sníh. Z toho je vidět, že každý rok nás umí pěkně překvapit,
ale zahrádkář musí být připraven.
Přednášku „Řez ovocných dřevin s dataprojekcí“ jsme měli na chalupě záhradkářů dne 4.2.2011. Byla i pro širokou veřejnost a bylo skoro plno. Ještě jsme měli
v únoru VČS (18.2.), kdy jsme bilancovali minulý rok. Co se nám podařilo a co ne.
A zároveň co musíme udělat v roce 2011.
V březnu jsme měli besedu „Základní ošetření ovocných dřevin“ (7.3.2011
v 18.oo hod.), také jsme si vyměňovali své zkušenosti. Na chalupě jsme začali uklízet, likvidovat materiál nepotřebný, abychom byli připraveni na opravy, které hodláme
uskutečnit.
12.3. nám skončil cyklus školení v Olomouci, Brně. Upozorňujeme děti na
výtvarnou soutěž,18.ročník, na téma „Zahrádka v květech očima dětí“. Uzávěrka
31.3.2011 již v Praze přes Územní sdružení Kroměříž.
Také začíná nakupování školkařských výpěstků a sázení, v tom vám přejeme
šťastnou ruku, abyste měli bohatou úrodu a málo práce. Pokud možno vybíráme
odrůdy rezistentní, odolné vůči chorobám. Tlaky chorob jsou velmi silné.
1.-2.4.2011 se zúčastníme zasedání RR ČZS (Republiková rada) v Bohdanči.
V pondělí 4.4. od 16.oo hod. děláme ukázku „Roubování“ na chalupě.
V sobotu 9.4.2011 mají „terénní cvičení“ v Žabčicích účastníci oblastního školení
pod vedením prof. ing. Vojtěcha Řezníčka.
Veselé prožití svátků jara, ženám hodně koledníků, dětem bohatou pomlázku
a chlapům plnou sklenku páleného.
Začíná nám Jarní FLORA Olomouc od 28.-30.4.2011. Jistě se budeme moci na
krásu květin podívat i my.
Ochrana rostlin v dubnu:
1. Většinou v prvé polovině měsíce provádíme nejlépe již ve fázi myšího ouška
na jabloních první jarní postřik u všech stromů proti přezimujícím škůdcům a
proti květopasu jabloňovému, a to přípravkem OLEOEKOL nebo pomocí JARNÍ
SOUPRAVY (obsahující insekticid a smáčedlo, kterou prodává AgroBio Opava).
Tento přípravek však lze použít nejpozději jen do fáze zeleného poupěte. Upozorňuji,
že tento jarní postřik právě tímto především olejovitým přípravkem má i rozhodující
vliv na likvidaci puklice a štítenek, se kterými mají v poslední době významné pro28

blémy ti zahrádkáři, kteří opomíjejí toto ošetření. Teplota při ošetření má být vyšší
než 70 C, optimální je kolem 150 C. Jarní olejový postřik se nesmí provádět za mrazu
či v době očekávaných mrazů, neboť použitý olejový přípravek zvyšuje nebezpečí
poškození stromů mrazem. Současně, nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba
provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Dříve se k tomu
využívaly kontaktní přípravky, např. DITHANE M 45. V současné době v rámci antirezistentní strategie je u strupovitosti optimálním řešením provést první dva postřiky
hloubkově působícím přípravkem s léčebnou a eradikativní účinností se jménem
SYLLIT 65 WP (eventuálně SYLLIT 400 SC). Zahajující postřik tímto přípravkem je
třeba provést již ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška, druhý pak nejpozději ve
fázi zeleného poupěte. Upozorňuji, že jmenovaný preparát nelze kombinovat v tankmix směsi s olejovými přípravky, dále se silně alkalickými látkami (bordeauxskou
jíchou, KARATANE LC) a s přípravky na bázi síry. V teplejších oblastech zpravidla
již koncem dubna nacházíme více jak 5% větviček napadených padlím jabloně.
Zde pak je nutné nejpozději ve fázi zeleného poupěte provést první ošetření proti
této chorobě buď pomocí výběhového přípravku KARATHANE LC nebo preparáty
na bázi síry (SULIKOL K, KUMULUS WG). Pozor - mezi přípravky KARATHANE a
DITHANE, mezi KARATHANE a SYLLITEM a konečně mezi SYLLITEM a přípravky
na bázi síry existuje při mísení antagonismus, nesmí se tedy tyto vyjmenované dvojice přípravků aplikovat společně jako tank-mix směsi. Nutno tedy bezpodmínečně
každý přípravek použít odděleně jako tzv. následná aplikace (NA). U peckovin provádíme první jarní ošetření v období od fáze zeleného pupenu (pukání pupenů) do
fáze zeleného poupěte. Alternativně lze k jarnímu ošetření využít i další povolené
insekticidy, např. CALYPSO 480 EC, MOSPILAN 20 SC, RELDAN 40 SC, vždy pak
s přídavkem smáčedla.
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2. U rybízu provedeme v dubnu, před květem, první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknoze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde
přípravek na bázi mancozebu, např. DITHANE DG NEOTEC nebo DITHANE M 45,
vždy v kombinaci s BAYCOREM 25 WP.
3. Vinná réva raší poněkud později, většinou až koncem dubna. I zde je třeba
v této době provést postřik OLEOEKOLEM proti přezimujícím škůdcům a proti roztočům (vlnovníkovcům a hálčivcům).
4. Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení
broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech v ochranných postřicích proti kadeřavosti.
Z přípravků je možno použít již jen organické fungicidy, např. DITHANE M 45 (DG
NEOTEC) nebo SYLLIT WP 65 či DELAN 700 WDG.
5. Při chladném a deštivém počasí v době kvetení meruněk a višní bude bezpodmínečně nutné provést dvakrát ošetření těchto druhů proti moniliovému spálení
květů a větviček, a to přípravkem ROVRAL FLO, nebo lépe účinnějším systémovým
přípravkem HORIZON 250 EW, a to na počátku květu a při dokvétání.
6. Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému
padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládám, že již před
květem byl angrešt bezpodmínečně ošetřen účinným fungicidem. Po odkvětu pak
použijeme podle nové metodiky opět účinný strobilurin DISCUS.
7. Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétaní je potřebné ošetřit kulturu proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem ROVRAL FLO a druhý
pak přípravky MYTHOS 30 SC nebo TELDOR 500 SC.
8. Brukvovitou zeleninu nám mohou úplně zničit po výsadbě nebo po vzejití dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející
rostlinky zcela zničit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou
textilií (ihned po výsevu), nebo využití chemické ochrany, a to postřik rostlinek buď
pyrethroidy (např. DECIS 2,5 EC či KARATE 2,5 WG ). Netkaná textilie navíc chrání
košťáloviny, pokud je umístěna na záhonu ihned po výsadbě i proti plodomorce
zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže ty pak nevytvářejí květákové nebo brokolicové růžice a jiné košťáloviny pak hlávky.
9. Upozorňuji ještě na konec, že KUPRIKOL 50 nebo lépe CHAMPION 50 WP
lze s úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Zde pak obyčejně
koncem dubna ošetřujeme stromy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu 0,2%
koncentrací těchto přípravků.
Přichází nejkrásnější měsíc v roce. Květen nebo máj. Vše nádherně kvete. A jak
žádá tradice, muži by měli políbit ženy pod rozkvetlým stromem, aby potom byly celý
rok krásné a přitažlivé. Nepolíbené prý uschnou, proto, všichni muži, snažte se, ať
k tomu nedojde.
Jestliže se dívky a ženy šly na 1. máje umýt do potoka, nemohlo to znamenat nic
jiného než gesto touhy po osvěžení či omlazení. Že bychom zavedli u nás staronovou
tradici na Bystřičce?
V pondělí 2.5.2011 od 19.oo hod. bude na chalupě beseda „Probírka plodů“.
Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ se koná v Holešově v domě zahrádkářů
na Lažánkách v pátek 6.5.2011. I ZO (Základní organizace) zde bude pomáhat.
Tradičně v pondělí 6.6.2011 v 19.oo hod.na chalupě beseda „Letní řez ovocných
dřevin“.
Republiková soutěž „Mladý zahrádkář“ se bude po páté konat v Kroměříži na
Lindovce ve dnech 17.-19.6.2011. Žáci budou poznávat rostliny i v Podzámecké a
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Květné zahradě. Soutěž se skládá z testů vědomostních a testů v poznávání rostlin,
plodů, semen. ZO zde bude zajišťovat organizační programy.
V červnu máme možnost zajít na 48. r. „Výstava léčivých rostlin“ Brno, Kraví
Hora 17.-27.6.2011. Nebo zajet na „Polní den“ do ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský) v Želešicích u Brna, kde nás bude provázet ing. D.
Nesrsta, Bc. T. Ján.
Již se nám bude blížit „Hodová výstava na chalupě 5.7.2011.
Na všechny akce jste velmi srdečně zváni od miminek po seniory a na vás se těší
chvalčovští zahrádkáři.
Pár pranostik:
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.
Na Zelený čtvrtek hrách zasévej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu štěpy
zasazuj.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Na svatého Jána, jahody do džbána.
Výbor ZO ČZS

Žijí mezi námi

Troufám si napsat, že pana Jiřího Pecháčka většina z vás zná. Potkali jste ho
na chalupě zahrádkářů při výstavách nebo vám pomáhal při moštování, při vaření
povidel, viděli jste ho na besedách, čtete jeho články ve zpravodaji . V jeho společnosti jsou lidé jakoby trochu lepší. Zavládne pohoda, srdečnost, je veselo, nikdo se
nepřetvařuje. Každý si neumí tak snadno získat lidi jako on, každý nemá přirozenou
autoritu. To jsou dary, se kterými se musí člověk narodit. Pan Pecháček je svůj, je
výraznou osobností Chvalčova. Patří k lidem, kteří o sobě neradi mluví. Jen těžko
a po několika odkladech svolil, aby se o něm napsalo pár řádků. Začneme jeho
dětstvím.
Pane Pecháčku, kdy a kde jste se narodil, kde jste vyrůstal? Povězte něco o svých rodičích, sourozencích. Po
kom jste zdědil veselou povahu?
Narodil jsem se 24. dubna 1941 v Kroměříži. Vyrůstal jsem
v Třeběticích. Tatínek byl zaměstnancem ČD. V 1. světové
válce bojoval na ruské a pak na italské frontě, kde byl raněn.
Maminka byla v domácnosti. Pocházím ze šesti sourozenců – první byla sestra, následovalo pět kluků. Já jsem byl
předposlední. Ti přede mnou byli o 14 až 19 let starší. Po
mamince mám veselý pohled na svět a smysl pro humor.

Letos oslavíte kulatiny. To je o důvod víc o vás napsat. Vraťme se však k povídání o vás. K dětství a mládí patří volnost, školy, sport, rodí se záliby….
V obecné škole a měšťance mě nejvíc zajímali koně. Zapsal se mi do paměti pocit
štěstí, když jsem v zimě projížděl zhřebné kobyly (nosily hříbě) zapřažené v saních.
Do 1.ročníku chlapecké měšťanky jsem chodil v Holešově, dále jsem pokračoval na
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gymnáziu v Holešově. Tehdy mě zajímal zeměpis. Chtěl jsem být výpravčím ČD,
ale protože jsem vycházel školu ve 14 letech a na výpravčí brali až od 15 let, rodina
rozhodla, že se půjdu učit. V té době jsme stavěli rodinný dům, tak střední škola s
maturitou nepřicházela v úvahu. V Břeclavi jsem se vyučil strojním zámečníkem.
Byl jsem tam členem Svazarmu, zajímala mne střelba z malorážky. Dosáhl jsem
I. výkonnostní třídy, závodil jsem a v 18 letech jsem dělal kurz trenéra ostřelovačů.
Učili nás důstojníci, kteří prošli frontou. Potom jsem vystudoval střední průmyslovou
školu strojní v tehdejším Gottwaldově, dnešním Zlíně. Udělal jsem si svářečský kurz
v ZPS Hulín, v Ústí nad Labem jsem dělal „tribotechniku“. Později už jako zahrádkář
jsem absolvoval 2. cyklus ÚZA (Ústřední zahrádkářské akademie). Bylo to 6 semestrů zakončených diplomovou prací.
A co vojna?
I když jsem nebyl členem KSČ, sloužil jsem u ŠAP (štábního automobilového praporu) ministerstva národní obrany v Praze Dejvicích jako řidič. Z okresu Holešov nás
tam bylo šest a z Chvalčova tam o rok později sloužil Tonda Novotný. Na vojně jsem
získal řidičský průkaz na autobusy. Na vojnu vzpomínám jako všichni chlapi vojáci.
Kde jste pracoval?
Po vyučení jsem byl zaměstnán ve všetulském cukrovaře, po vojně jsem pracoval ve zvláštní škole na Vinohrádku, pak jsem se stal správcem provozu vlečky
v Benzině v Loukově, kde jsem byl později vedoucím dopravy, revizním technikem
tlakových nádob lokostrojů, později jsem pracoval jako OSVČ.
Kde jste poznal paní Jindřišku Hrdličkovou? Určitě si pamatujete na Hrdličkovy
pěkné koně s pečlivě zastřiženou ofinou.
Svou manželku Jindřišku jsem poznal na vyhlášených bystřických čajích s hudbou
pana Zely. S Hrdličkovými koňmi jsem často pracoval, takže jsem je dobře poznal.
Práci s nimi si spojuji s nelehkou dobou plnění dodávek pro všechny, kteří nebyli
v JZD. Přišli jsme z práce a hurá na pole. Vypomáhali jsme rodičům Hrdličkovým
spolu se ženou, pracovaly i naše děti.
Při vší práci jste stihli postavit dům, vychovat děti a celým vaším životem se
táhne práce pro obec. A hlavně pro ČZS. Jak to bylo s chalupou?
Dříve jsem brigádničil hlavně na akcích Z. Od 6. června 1973 jsem členem ČZS.
Jako zahrádkář jsem pomáhal při údržbě autobusových zastávek, sušení a sklízení
sena „ve Sviňákách“ nad Matúškem. Po zbourání domu Ladi Sehnalového vařili
zahrádkáři v jeho zahradě v dřevěném přístřešku povidla. Potom naše organizace –
bylo to asi v roce 1978 - koupila dům od J. Filipa, který žil v Bratislavě. Koupi sjednali
pan Minks, pan Findeis a pan Urbanec . Paní Filipová, manželka řezníka, v chalupě
bydlela až do odchodu do domova důchodců v Holešově. My jsme na její odchod
netlačili. Často jsem s ní hovoříval při pracovních návštěvách v chalupě. Těžko se jí
odcházelo. Říkávala: „Zde jsem se narodila a teď musím po 83 letech jít pryč? Starý
strom se těžko přesazuje.“ Na koupi jsme měli dlužní úpisy. Půjčili jsme si od členů a
postupně jsme peníze vraceli podle toho, jak se nám s předsedou našich zahrádkářů
J. Minksem dařilo shánět finanční pomoc prostřednictvím člena ústředního výboru
ČZS př. Vl. Šišky. Podařilo se nám sehnat pár desítek tisíc. Zahrádkáři mají od té
doby svoji chalupu. Chtěli jsme mít na chalupě palírnu, ale na návštěvě zpracovatelny ovoce ve Slušovicích nám to rozmluvili pro její zanedbatelný zisk. Byli jsme se
podívat na zařízení domů zahrádkářů v Hulíně, Soběchlebích a jinde. Chtěli jsme se
inspirovat. Nejdřív jsme však museli chalupu opravit a upravit pro naše záměry. Po
koupi jsme vlastními silami vyměnili krovy nad obytnou částí domu, novou střechu
dělal Lidrukov. Zbourali jsme přístřešek na vozy a nářadí. Pak jsme dali do jedné rovi32

ny zdi ve dvoře,do roviny jsme dali podlahy, vybourali některé vnitřní zdi, dali nová
okna, vstupní dveře, postavili nový komín, vybudovali WC, srovnali stropy, zavedli
vodu, napojili chalupu na kanalizaci. Fasáda byla postupně zhotovena na chalupě,
potom na pracovnách ve dvoře.
V povidlárně máme dva kotly na vaření povidel a osívku lízanky. Firma L. Kocfelda
a L. Vaclach vyměnila střešní krytinu nad povidlárnou a př. M. Čech postavil nový
komín.
V moštárně jsme udělali elektroinstalaci, obložili kachličkami stěny , položili novou
dlažbu a zabudovali nový výkonný lis na ovoce, který jsme dostali od okresního
výboru ČZS.
V sušárně jsme vybudovali ohniště, vývody šamotových trubek pro topení, s ing.
A. Kynclem jsme instalovali kolotoč pro sušení ovoce s kapacitou 340 kg. Př. A. Bělík
a J. Janečka provedli zednické práce. Pro útlum sušení jsme zařízení už částečně
zlikvidovali. Nyní tam chceme zařídit školicí a přednáškové centrum pro širokou
veřejnost.
V letošním roce v rámci projektu „zahrádkářská chalupa v suchu“ chceme vyměnit
střešní krytinu ve dvoře, vyměnit troje vrata, opravit komíny. Toto bychom bez pomoci
pana starosty Ing. Ant. Stodůlky neuskutečnili. Za jeho přízeň zahrádkářům mu patří
vřelý dík. Poděkování za obětavou práci a rady patří všem bývalým a současným
členům ČZS a zvláštní poděkování př. M. Čechovi za nezištnou práci při zvelebování
chalupy.
Pane Pecháčku, odkdy jste předsedou ČZS Chvalčov a jaké jsou vaše další
funkce?
3.11.1987 zemřel předseda naší ZO a od roku 1987 jsem předsedou já. Od
roku 1985 jsem členem OV ČSZ a od roku 1989 předsedou okresního výboru ČZS
Kroměříž, nyní ÚS (územního sdružení) ČZS. Od roku 2009 do roku 2014 jsem členem republikové rady ČZS. Ustavující zasedání RR ČZS bylo 12.12.2009.
Škoda, že skončily slavné zahrádkářské bály. KD při nich doslova „praskal ve
švech.“ Vy jste patřil k organizátorům. Zavzpomínejte.
Od roku 1976 jsme začali pořádat každoročně trnkobraní. Bývalo v pátek, hrával
nám Rostislav Šaler. Na programu byly zábavné soutěže, paní Chlápková s paní
Gaždovou a s paní Odvršovou napekly frgály, paní E. Zicháčková pekla slané tyčinky a cukroví, paní V. Bezděková pekla dorty a zákusky, s paní Fr. Švehlovou jsem
vymýšlel program . Muži, pánové Urbanec, Koňařík a Staša, měli pořadatelskou činnost, v místnosti v 1. patře jsme prodávali víno i slivovici a zde jsme s př. Vitovjákem
vymýšleli signalizaci pro případ kontroly SNB. Myslím, že zahrádkářské bály začaly
od roku 1980. Nahradily trnkobraní. Na bálech bývala tehdy vzácná domácí zabijačka. Připravit bál dalo všem zahrádkářům zabrat, ale výsledek stál za to. Zorganizovali
jsme jich 25. Pamatuji si, jak jednou 14 dní před bálem začal téct kotel ústředního
topení. Bál byl ohrožen. Přípravy byly v plném proudu. To bylo na infarkt. Říkali jsme,
že budeme muset vytrhat parkety v sále a tančit kolem ohně jako cikáni. Podařilo se
nám přes známosti (bez nich to nešlo) v Bohumíně sehnat články a s firmou kotel
opravit. Byli jsme šťastni, že jsme to dokázali a bál mohl být.
Váš život je bohatý a pár řádků nepostihne jeho šíři. Mohl byste vyprávět o pěstování stromů, o víně, o výstavách, o zajímavých lidech, se kterými se setkáváte. Touto problematikou se zabýváte v příspěvcích do zpravodaje. Našla by se
další témata. Zeptám se vás, co se vám v naší obci líbí a co ne?
Líbí se mi příroda, naše lesy můžeme poznávat na procházkách v létě i v zimě.
Je zde krásně celý rok. Dřív jsem rád lyžoval. Kdysi jsem s vaším tatínkem sjížděl
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Matúšek, jezdil jsem na Tesák, Troják.Hostýn mám rád nejen jako poutní místo, ale
zajímá mne i jeho historie. Mám rád říčku Bystřičku s jejími pstruhy, raky , ondatrami,
kačenami, sem tam přeletí čáp. Nelíbí se mi, že se nepodařilo při výstavbě SOS vesničky vybudovat koupaliště, jak bylo v plánu.Dle slov pana ředitele Jaromíra Langera
byl projekt na vysoké úrovni, včetně skokanských věží. Bylo by to krásné. Zvýšil by
se počet rekreantů i návštěvníků. Nelíbí se mi množství psích výkalů, které se objevily po sejítí sněhu. Psi za to nemohou, ale jejich nezodpovědní majitelé.
Každý váš příspěvek do zpravodaje je obohacen aspoň jednou moudrostí.
Z vašich příspěvků je cítit láska k přírodě, lidem, životu. Sáhněte do svých
mouder.
Tak třeba antický filosof Seneca pronesl: „Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet.
Mluvit má ten, v jehož prospěch byl vykonán.“
Pro všechny by mělo platit: „Člověk nemůže být člověku vlkem.“
A pro zahrádkáře třeba: „ V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.“
Které moudrosti jsou vaším životním krédem?
Je jich několik. Přednost dávám dvěma.
„Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam.“ (Napoleon Hill)
„Chceš-li být šťastný celý život, staň se zahrádkářem.“
„Veselost je druhem povahy.“ (Ernest Hemingway)
„Radost je zdravou potravou.“ (Čínské přísloví)
„Jablko drží doktora od těla.“
„Musíš žít pro druhé, chceš-li žít pro sebe.“ (Seneca)
To je krásná tečka za rozhovorem. Pane Pecháčku, děkuji za váš čas a dovolte,
abych vám za všechny Chvalčováky s předstihem popřála mnoho let šťastného života prožitého ve zdraví v kruhu rodiny a přátel a mnoho chuti a sil nám
svou činností zpříjemňovat život.
Zapsala Eva Bubílková

Než zavřete zpravodaj

bych vám, milí čtenáři, ráda popřála hodně slunce a světla. Bez světla nic neroste.
Bez světla se těžce žije. Bez světla nerozeznáme v zrcadle ani sami sebe, vidíme
jen jakési obrysy a křičíme do tmy: co tady dělám, Bože! Co po mně vlastně chceš?
Nemá smysl křičet do tmy, ve tmě nikdo není. Žijeme v nedůvěře a strachu a není
se čemu divit. Sotva zaslechneme cinkot dukátků nebo přičichneme k moci, k pocitu
důležitosti, užuž spěcháme a prodáváme bezmyšlenkovitě svou duši. Pak žalujeme
Bohu, že jsme nešťastní, pak ukazujeme na svět, že nás činí nešťastnými. Mnoho
z nás už ani žádného Boha nevidí. Znám spoustu lidí, kteří tvrdí, že žádnou duši
nemají. Jak je to vůbec možné? Proč se tito lidé neptají, jak je možné, že o své duši
nevědí? Jak je možné nevidět něco, co je nám ze všech věcí na světě nejbližší? Jak
je možné nevnímat to, co nám patří ze všeho nejvíc? Vnímáme věci, které vlastníme,
vnímáme auta a domy, považujeme je za své. Ačkoliv všechny tyto věci jednoho dne
zmizí, nemáme problém myslet si, že jsou naše. To je zajímavé. Ale že jsme duší,
která ve skutečnosti nikdy zmizet nemůže, tomu nevěříme, s tím máme obrovský
problém. Nevnímáme existenci toho, co nás provází celým životem, s čím se každé
ráno probouzíme, s čím usínáme, bez čeho neuděláme jediný krok, bez čeho nepadne jediné naše slovo či rozhodnutí. Není to zvláštní?
Přeji všem krásné , slunné a světlem zalité Velikonoce.
Mgr. Jitka Dostálová
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Vodění medvěda
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Slovo na konec:
Zamilování je stav, ve kterém se muž honí za ženou tak dlouho,
až ho žena chytne.
František Drtikol
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Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje je 15. května 2011. Za obsah článků
zodpovídají autoři.
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