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Svěcení zvonů
Besídka ke Dni matek

Hasičská pouť
Besídka ke Dni matek
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Milí čtenáři,
pojem rivalita a konkurence mi byl vždy cizí. Chápu, že na principu boje funguje
valná část lidské populace, ale musí to tak být? A proč tomu tak je? Jsem přesvědčená, že lidé takto reagují, protože neznají nic lepšího. Princip džungle, kdy silnější
vyhrává a slabší se strachuje. Je pravda, že soutěživost žene lidi k lepším výkonům
a bez motivace „vyhrát“ by mohl vývoj ustrnout. Nicméně se domnívám, že tento
princip zůstává v rovině myšlení, které výrazně nerozlišuje mezi mentalitou zvířat a
lidí. Doufám a věřím, že člověk je ale povolán k jinému poslání na této zemi. Člověk
se má od zvířete lišit, ne kvantitou vlastněných věcí, ne svou závislostí na informacích, na technice a pohodlí. Ale svou velkorysostí a smyslem pro pomoc ostatním.
Pokud máme překročit hranice pudové říše, nezbývá než se nad ni povznést. Naše
schopnost soucítění a naše schopnost chránit ostatní jsou poklady lidské rasy, které
je třeba vynést z temných zákoutí vlastních myslí. Konkurence a soutěživost je jistě
nutné stadium na lidské cestě, ale je čím dál zřejmější, že už nestačí. Začíná to být
málo. Lidé chtějí víc. A je to dobře, protože hledání alternativ je motorem ve vývoji.
Princip boje vždy předpokládá, že bude vítěz a bude poražený… tento princip je
naplňující pouze pro ty, kdo vítězí. Tento princip lidi rozděluje, a ne stmeluje. Tento
princip vytváří radost na straně jedné a bolest na té druhé. Co si má ale počít člověk,
který cítí za obě strany? Princip, který posiluje ego, je potřeba přetvořit… Přirozenost
života je taková, že každý z nás je potencionálně slabý kus, minimálně ve chvíli, kdy
zestárne nebo onemocní. Uvědomme si, že každý vítěz bude jednou poražený. Jsme
jako malé děti, hrajeme si na písku a místo abychom společnými silami stavěli hrad,
hádáme se o každou bábovičku a boříme si navzájem to málo, co jsme postavili.
S tímto přístupem hrad nebude. Možná sem tam někdo pookřeje, že se mu podařilo
prorazit, protože má ostřejší lokty a je na to pyšný… ale většině zůstanou oči pro
pláč. Vidíme to všude. V rodinách, v práci, v politice, v obcích… týká se to všech.
Existuje daleko vyšší, dokonalejší princip, ke kterému směrujeme. Každý člověk,
který jednou v životě ochutnal vyšší princip postavený na spolupráci, na skutečné
spolupráci bez závisti a nepřejícnosti, bez pocitu své jediné pravdy, každý, kdo měl
to štěstí poznat vzájemnost, která staví a ne boří, se už nechce vrátit. Vím, že to
existuje. Ten úžasný pocit, kdy vy něco řeknete a ten druhý to ocení. Postaví na vaší
myšlence svou a vy zase na jeho, vzájemné proplétání, hra vyšších sil. Vzájemné
nabíjení baterií, oba jste silní, protože jeden bez druhého nejste nic. A vy to víte. To je
skutečný motiv. Motiv, který vás nemůže zradit. Princip vzájemnosti nezná ponižování a slabé kusy. Princip spolupráce vnese jednoho dne mezi lidi lásku a harmonii. Už
teď se tento svět tvoří, jeho semínko začalo pučet, ovšem strom je dosud neviditelný.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 27. 3. 2012

•
•
•

•

Zastupitelstvo obce projednalo

a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 3. 2. 2012 do 27. 3. 2012
na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané dle
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, ZMR 3. kategorie (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na dodávky „Odpadové centrum
Chvalčov“, kterou je nabídka uchazeče:
Nabídka č. 3
Obchodní firma:
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Se sídlem:
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25347942
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení dle hodnotících
kritérií:
Nabídková cena bez DPH: 999 900,- Kč
Záruční podmínky:
viz přehled subkritérií
přehled subkritérií: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
délka záruky v měsících (minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců): 36
hod. sazba záručních servisních prací v Kč/1 hod včetně stravného a cestovného
(souhrnná částka): 450,- Kč
nástup servisního technika k záručnímu servisu od okamžiku nahlášení v hod: 24
délka pozáručního servisu v měsících (minimálně 12 měsíců, maximálně 36 měsíců) jednotná pro všechny položky zakázky: 36
a pověřuje starostu obce Antonína Stodůlku k uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem ELKOPLAST CZ, s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.
na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
„Stezka pro pěší v obci Chvalčov“ takto:
Nabídka č. 5
Obchodní firma:
PB SCOM, s.r.o.
Se sídlem:
Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25397087
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotících
kritérií:
Nabídková cena včetně DPH:
3 881 163,24 Kč
Doba realizace v kalendářních dnech: 90
a pověřuje starostu obce Antonína Stodůlku podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem PB SCOM, s.r.o, Hranice, v souladu s nabídkou uchazeče.
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a schvaluje havarijní opravy vodovodu a kanalizace v ulici Obřanské, Na Kůtku a
Na Kamenci v úhrnné ceně 201 tis. Kč včetně DPH.
a schvaluje pro stavbu „Obec Chvalčov- doplnění úpravny vody pro vodojem
Koryto“ firmu Vodárenské technologie s.r.o. Chrášťany, jako dodavatele technologie za cenu 99 tis. Kč + doprava, firmu MG Construction s.r.o., jako dodavatele
stavebních prací za cenu 66. 767,00 Kč a firmu P- elektro s.r.o., na elektroinstalaci úpravny za cenu 13 100 Kč, vše včetně DPH.
a) a rozhodlo o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou na obecních pozemcích parc.č. 449/1, 452, 465/2, 465/3, 635/1, všechny v k. ú. Chvalčova Lhota
ve prospěch firmy E-ON Distribuce a.s., pro stavbu „SB-4505-138 Chvalčov,
Javornická- AES, obec“. Jednorázová úhrada bude ve výši 7180,00 Kč.
b) a rozhodlo o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu 3 800,00 Kč ve prospěch firmy E-ON Distribuce a.s., pro stavbu „SB-2508094, Bystřice pod Hostýnem, Lázně, NN“ na pozemcích parc.č. 137/4, 167/5,
174/10, 174/11, 174/12, 174/13, 194/20, 194/21, 195/4, 273/19, všechny v k. ú.
Chvalčova Lhota.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č.10/2011 ze zasedání ZO Chvalčov dne 03.02.2012.
výhled demolice RD č. p. 3.
Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce uzavřít kupní smlouvu na dodavatele technické části „Sběrného
místa“ s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o. za nabídkovou cenu 999.900,- Kč bez
DPH.
starostovi obce podepsat smlouvu o dílo na stavební práce „Stezka pro pěší
v obci Chvalčov“ s firmou PB SCOM s.r.o. za nabídkovou cenu 3.881.163,24 Kč
vč. DPH.
Dne 06. 04. 2012 mimořádně zasedala RO.
Na svém programu měla jen jeden bod a to byla nabídka Realitní kanceláře
Heureka, která nabízela k prodeji dům č.p. 457, jedná se o penzion Corone.
Cena nabízené nemovitosti je 4 000 000,--Kč. Zástupce realitní kanceláře rovněž
informoval, že pokud nebude mít obec o odkup zájem, bude nabízet dále, třeba
i nepopulárním skupinám obyvatel.
RO rozhodla svolat pracovní zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 11. 04.
2012
ZO se dohodlo, že s rozhodnutím počká na své řádné zasedání. Předpokládá, že
je nutné ohodnocení znalcem, tedy zhotovení znaleckého posudku.
Všichni členové ZO mají zájem si nemovitost prohlédnout. Zatím obec nezná
využití tohoto objektu a v současné době nemá žádné volné finanční prostředky
k nákupu výše uvedené nemovitosti.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 4. 2012
RO projednala a rozhodla:
• o nákladech na dopravu a telefony při podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ a
MŠ pro fa INEX Horák ve výši 12 000,--Kč.
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o zveřejnění záměru na odprodej, event. pronájem obecního pozemku parc.
č. 212/1 v k.ú. Chvalčov pro majitelky rekreační nemovitosti č.ev. 114.
o opravě střechy na kapli Cyrila a Metoděje v Dědině. Tato havarijní oprava bude
v částce 7-8 tis. Kč. Celkovou opravu střechy budeme řešit s farností v Bystřici
pod Hostýnem.
o nutnosti opakovaně upozorňovat občany na povinnost vodit psy po veřejném
prostranství jen s náhubkem.
a doporučuje Zastupitelstvu obce odprodat plynovod a jeho přípojky v ul. Sborné
Plynárenské společnosti a.s.Brno.
a souhlasí s umístěním drobné stavby bez pevných základů na pronajatém
pozemku parc.č. 372/22 v k.ú. Chvalčova Lhota, včetně umístění dvou laviček.
o zařazení dvou zájemců do pracovního poměru na pozici dělníka ve Sběrném
místě.
a zamítá žádost o půjčku pro majitele domu č.p. 110.
a souhlasí s pronájmem malé společenské místnosti KD na dny 18. a 19.5. 2012
pro pana Jakuba Vojkůvku za cenu 2 000,--Kč.
o rozpočtovém opatření č.2/2012.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
informaci starosty o podpisu smlouvy s fa. Kuběja, který má dodat varovný systém
pro obec Chvalčov.
informaci o organizaci a programu k osvobození obce.
požadavek na dovoz obědů pro seniory mimo charitní službu.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 5. 2012
RO projednala a rozhodla:
• a vymezila ekonomické činnosti, které podle zákona o DPH a § 92je možno uplatnit v režimu přenesené daňové povinnosti.
• o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Bystřice pod Hostýnem na Registr
územní identifikace adres a nemovitostí /RUIAN/
• o umístění inženýrských sítí do obecního pozemku parc.č. 79/5 v k.ú. Chvalčov,
pro fa Washina engineering s.r.o. Bystřice pod Hostýnem.
• o úhradě ohňostroje pro Filipojakubskou noc za cenu 2 376,--Kč.
• o nákupu dvou knih“Dávné pověsti národa českého“ pro obecní knihovnu a
knihovnu ZŠ a MŠ Chvalčov.
• o zajištění technického dozoru pro stavbu „Stezka pro pěší“. Tento dozor bude
vykonávat Ing. Študent.
• o nákupu buňky pro odpadové centrum, která bude mít přívod el. energie, odpad,
přívod vody a splachovací WC. V projektové dokumentaci je buňka jen jednoduchá.
• o zhotovení 4 000 ks propagačního materiálu, který bude obsahovat základní
údaje o obci včetně pamětihodností, rekreace, ubytování, turistiky, fotoplánků a
map. 3 -lomová skládačka bude k dispozici v srpnu u příležitosti 100 let korunovace Panny Marie Svatohostýnské.
• o modernizaci obecního internetu. RO souhlasí s dalším užíváním i jeho modernizací.
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a doporučuje zastupitelstvu souhlasit s věcnými břemeny pro fa E-ON. Jedná se
o přípojky k rodinným domům v ul. Na Chaloupkách a v ul. Javornické, které jsou
určeny k trvalému bydlení.
a souhlasí s předloženými smlouvami na nová odběrná místa pro Obec Chvalčov
a to na výletišti pod Kozincem a ve vodojemu Koryto.
o napojení posledních 5 domácností v Dědině na obecní vodovod tak, aby došlo
k souladu se zákonem o jímání spodních vod. RO souhlasí s úhradou přípojky
v délce 10 m.
o pronájmu obecního bytu v domě č.p. 798 p. Karlu Volkovi ml. na dobu 3 let.
o zveřejnění záměru o odprodej části obecního pozemku parc.č. 122/2 v k.ú.
Chvalčov.
o pronájmu velkého sálu kulturního domu pro rodinné oslavy kratší než 4 hodiny
na 1 000,--Kč na akci.
o zapůjčení stánků na Farmářský jarmark do Bystřice pod Hostýnem za úhradu
mzdy pracovníků a dopravu. RO dále rozhodla, že stánky již dále na tuto akci
nebude zapůjčovat.

•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání 04.04.2012.
provedení průzkumu zájmu o dovážku obědů ze ZŠ a MŠ Chvalčov.
bere na vědomí žádost o možnost zaměstnání na veřejnou službu u Obce
Chvalčov.
bere na vědomí informaci starosty, že Obec obdržela dotaci na akci „Varovný
systém“.

•

RO ukládá:
nechat zhotovit projekt na rozšíření vodovodního řadu v ul. Poutní firmě INEX
Horák Kroměříž.

Vítáme mezi nás nové občánky:
RYBKOVÁ Vanesa
OLEJNÍK Dominik

narozena
narozen

18. 05. 2012
21. 05. 2012

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!
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Uzavřená manželství:
KRAJCAR Josef
GAŽDOVÁ Ivana

manželství uzavřeno

21. 04. 2012

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Aleš SKALINA
Jana FÜRSTOVÁ
Ludmila KOUTNÁ
Jiřina ŠTĚPÁNOVÁ

23
62
25
87

let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Paní Jana Fürstová pracovala jako hospodářka obce, následně působila v v zastupitelstvu a byla předsedkyní SPOZ. Jménem obce
Chvalčov vyjadřujeme smutek za nečekaným
odchodem paní Jany. Naposled bychom jí rádi
poděkovali za aktivní přístup k dění v naší
obci a za všechnu práci, která po ní navždy
zůstane.

Vážení spoluobčané,

Slovo starosty

pokusím se stručně shrnout současný stav budovatelské činnosti obce naplánované na letošní rok včetně informace o financování.
Všechny stavební akce v obecní režii pro letošní rok jsou smluvně, organizačně
i finančně zajištěné. Práce na vodojemu Koryto jsou ukončené, v současné době má
obecní vodovod celkovou zásobu 170 m3 pitné vody v obou vodojemech. Stavba
stezky pro pěší (chodníku) bude zahájena 2. července 2012. Na odpadovém centru
proběhla v květnu předávka pracoviště, termín zahájení byl posunut na 10. července
2012, protože momentálně je pozastavena administrace projektů u poskytovatele
dotací. Projekt „Varovný systém“ byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90 % uznatelných nákladů, na podpis smlouvy rovněž čekáme. Celkem
obec proinvestuje kolem 8 milionů Kč, z toho připadne na dotace přibližně 3,3 milionu Kč. Přesná čísla budeme znát až po podpisu smluv s poskytovateli dotací. Na
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obecním účtu je i po úhradě největších neinvestičních plateb letošního roku zůstatek
více než 4 miliony Kč.
Pro případ výraznějšího výpadku v daňových příjmech obecního rozpočtu přistoupí obec v měsíci červnu 2012 k mýtné těžbě jehličnatého dřeva v obecních lesích
a to ve výši cca 400 m3. Předpokládaný výnos po odečtení nákladů bude kolem
0,5 milionu Kč. Předpokládáme, že tato rezerva bude dostačující. Těžit se bude
porost nad Pasekami pod hostýnskou silnicí. Skládka dřeva bude u hostýnské silnice. Prostor těžby bude zajištěn zákazovými tabulemi. Žádám občany i chataře, aby
dbali zvýšené bezpečnosti při pohybu po cestách i v lesních porostech v uvedené
lokalitě. I když načasování těžby dřeva souvisí s potřebou zajištění finanční rezervy,
jedná se o plánovaný zásah předepsaný lesní hospodářskou osnovou. Výše těžby
představuje necelých 7 % desetiletého plánu. Cesta poškozená přibližováním dříví
bude opravena po skončení prací.
Závěrem lze říci, že realizace letošních investic probíhá v souladu se záměrem,
při zajištěném financování. Kromě toho je i rezerva na mimořádné výdaje havarijního a údržbového charakteru. Nejviditelnějším výstupem bude chodník od školy
po odbočku do ulice U Vesničky u zahrádkářské chalupy včetně opravy povrchu
komunikace za parčíkem v ulici Na Kamenci. Obci se přiměřeně daří při dotačních
žádostech, nepouštíme se do věcí, které by vedly k zadlužení. V tomto ohledu není
důvod ke starostem.
Přeji všem pěkné léto a vydařené prázdniny.
Ing. Antonín Stodůlka

Z naší obce

Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Svět dotací je dnes velmi populárním tématem skloňovaným ve všech možných
pádech. Panují názory optimistické, převážně od lidí, kteří dotace podporují a vidí
v nich možnost snadnějšího dosažení svých cílů, pak jsou názory neutrální – většinou od lidí, kteří s dotacemi nemají zkušenosti. Pilíř nám doplňují názory pesimistické
od lidí, kteří v nich vidí jednoznačné tunelování alokovaných finančních prostředků.
Jsme individuální osobnosti s vlastními názory, postoji, chováním i myšlením, proto
Vám nebudu v rámci tohoto článku vsugerovávat svůj názor. Obsah tohoto článku
je zcela jiný a to sice seznámit Vás s neziskovou organizací Místní akční skupina
Podhostýnska, o. s., díky jejíž existenci a činnosti obec Chvačov získala finance
v rámci dotačního titlu Programu rozvoje venkova – OSA IV LEADER – opatření
IV.1.2. s cílem realizace místní rozvojové strategie.
Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. (dále je MASP) je pracovní a iniciativní
nezisková organizace, která byla založena k vytvoření pilotní integrované strategie
na ochranu a rozvoj nejvýznamnějších hodnost území MASP, kterými jsou zejména
venkovské prostředí, estetická krajina, kulturní a přírodní bohatství a trvale udržitelný rozvoj dané oblasti. MASP byla založena 30.6.2006, v roce 2007 byl zpracován
koncepční dokument Strategický plán Leader 2007 – 2013 „Společnou cestou
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k budoucnosti podhostýnského regionu,“ který byl v červnu 2008 schválen Státním
zemědělských intervenčním fondem (SZIF). MASP tak získala oprávnění, jako 1 ze
112 MAS ČR, přerozdělovat alokované finanční prostředky v rámci Programu rozvoje
venkova - Osy IV.LEADER. Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci 9 FICHÍ
(FICHE znamená oblast podpory), které jsou zaměřeny na podporu a obnovu obcí,
neziskových organizací, zemědělců, malých a středních podniků, farností, podnikatelů v turismu. Mimo tyto oblasti jsou také podporovány investice do lesů.
MASP každoročně vyhlašuje jednu až dvě výzvy, kde je alokovaná částka na
celou výzvu a dílčí částky v rámci jednotlivých vyhlášených FICHÍ. Žadatelé konzultují své projektové záměry s manažery, zpracovávají žádost o dotaci (samostatně
nebo s pomocí projektového manažera) a vyvrcholením je její odevzdání, administrativní schválení správnosti, výběr projektového záměru orgánem MASP – výběrovou
komisí a schválení Valnou hromadu MASP. Další proces administrativních náležitostí
a kontrol se odehrává na regionálním odboru RO SZIF v Olomouci = naše platební
agentura. Celý přísný proces administrace žádosti projektu podléhá několika etapám
a je poměrně zdlouhavý, avšak metoda LEADER se právě díky náročnosti kontrol,
dokladování všech kroků a vlastnímu předfinancování celé částky projektu stala
jednou z nejosvědčenějších metod přerozdělování financí v rámci evropských dotací.
MASP během své pětileté činnosti vyhlásila celkem 8 výzev a podpořila celkem 83
projektů ze 111 přijatých projektů. V rámci všech výzev bylo přerozděleno více než
28.430.000 Kč na území 17 obcí (15 obcí Podhostýnského mikroregionu: Blazice,
Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov,
Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem a
Vítonice + 2 další obce: Hošťálková a Držková).
Členská základna MASP je založena na kooperaci, komunikaci a partnerství
veřejné sféry (17 členů), neziskové sféry (19 členů) a podnikatelské sféry (18 členů).
Aktuálně je členská základna složena z 52 členů.
Subjekty zastupující obec Chvalčov v rámci členské základy MASP:
Veřejná sféra:
Obec Chvalčov – zastoupena ing. Antonínem Stodůlkou (člen Výběrové komise
MASP)
Nezisková sféra:
Matice Svatohostýnská – zastoupena Dagmar Fojtů (člen Programového výboru a
výboru sdružení MASP)
TJ Chvalčov – zastoupena Jiřím Cagašem (člen Monitorovacího výboru MASP)
SDH Chvalčov – zastoupena Michalem Sedlářem (člen Programového výboru a
Výboru sdružení MASP)
Podnikatelská sféra:
WSAEKO s.r.o. – zastoupena Janem Kurfürstem (místopředseda MASP a předseda
Výběrové komise MASP)
Chata pod Tesákem – zastoupena Pavlem Tvrdoňem
Hotel Harmonie – zastoupena Františkem Ernestem
Chata Valaška - zastoupena Katarínou Doležalovou (člen Revizní komise MASP)
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Projekty, které získaly dotační podporu v rámci 1. – 8. výzvy MASP:
Výzva

Žadatel

Název projektu

1. výzva

Obec Chvalčov

Zkvalitnění lokality Chvalčov – Lázně

335 998 Kč

2. výzva

Jiří Jakubec
Místo realizace
Bystřice pod Hostýnem

Rekonstrukce podlahy v truhlářské
dílně a nákup briketovacího lisu pro
zpracování dřevního odpadu

230 190 Kč

3. výzva

Matice Svatohostýnská

Rekonstrukce veřejného osvětlení a
doplnění mobiliáře v areálu Svatého
Hostýna

787 496 Kč

Obec Chvalčov

Chvalčov
v novém

313 445 Kč

TJ Chvalčov

Moderní zázemí TJ Chvalčov

408 144 Kč

Ing. Jaroslava
Kvasničková

Rozvoj regionálních výrobků

212.316 Kč

Jiří Jakubec
Místo realizace
Bystřice pod Hostýnem

Nákup strojového vybavení pro truhlářskou dílnu

286 380 Kč

Obec Chvalčov

Veřejné prostranství – Lázně

107 008 Kč

Matice Svatohostýnská

Úprava veřejného prostranství v areálu Svatého Hostýna

268 023 Kč

Jiří Jakubec

Nákup odsávacího zařízení a rekonstrukce střešní krytiny

53 082 Kč

Český zahrádkářský
svaz ZO č. 1 Chvalčov

Zahrádkářská chalupa v suchu

SDH Chvalčov

Multimediální
Chvalčov

Josef Dolák

Efektivní nakládání s obilím

Obec Chvalčov

Les jako zahrada

482 700 Kč

Matice Svatohostýnská

Oprava chodníku k Jurkovičově křížové cestě

449 569 Kč

Katarína Doležalová

Nová tvář Chaty Valaška

442 080 Kč

TJ Chvalčov

Hřiště, tenis, míčky, nejen pro dětičky

196 425 Kč

WSAEKO, s.r.o

Modernizace technologického vybavení firmy WSAEKO, s.r.o.

284 677 Kč

Ivana Benešová
Místo realizace
Bystřice pod Hostýnem

Rozšíření služeb v oblasti rehabilitačně - sportovní

150 000 Kč

4. výzva

5. výzva

6. výzva

7. výzva

8. výzva

–

Získaná
dotační částka

hasičská

zbrojnice

vybavení

349 321 Kč
SDH

146 340 Kč
88 980 Kč

Všechny projekty 1. – 6. výzvy jsou již proplaceny, projekty 7. a 8. výzvy jsou v různých etapách administrativní kontroly.
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Mimo primární činnost MASP, kterou je administrace projektů osy IV. LEADER,
MASP vytváří také různé nadstavbové aktivity. Mezi ty nejpodstatnější patří zpracování projektových žádostí v rámci nejrůznějších dotačních titulů a grantů vyhlášených Zlínským krajem – „Podprogram na podporu obnovy venkova“, „Podprogram
podpory ekologických aktivit v kraji“, „Programy přeshraniční spolupráce ČR – SR“.
Dále administrace projektů podaných na RO SZIF Olomouc v rámci III. osy, projekty
a granty v rámci Programu obnovy venkova vyhlášených Ministerstvem pro místní
rozvoj a další.
Důležitou aktivitou je také prezentace činnosti a Podhostýnského regionu na
mezinárodních, celorepublikových a regionálních výstavách, veletrzích, konferencích
a seminářích.
Více informací nejen o činnosti MAS Podhostýnska, o. s. naleznete na webových
stránkách: www.maspodhostynska.cz
Bc. Kateřina Buzková

Co bychom měli vědět

Co je veřejná služba?

Veřejná služba představuje podle zákona o hmotné nouzi pomoc obcím v záležitostech, které jsou v jejich zájmu. Jedná se mimo jiné o zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
Pro lidi v hmotné nouzi je výkon veřejné služby příležitostí, jak získat a rozvíjet
nové sociální a pracovní dovednosti a zvýšit svoje šance pro uplatnění na trhu práce.
Počínaje 2. dubnem 2012 se Obec Chvalčov zapojila do organizace a výkonu
veřejné služby.
Na základě dohody s Úřadem práce ČR nastoupili k výkonu 4 občané Chvalčova,
kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Obec se zavázala zabezpečit
přidělení práce, proškolení, pojištění, přidělení ochranných pomůcek, vedení evidence. Za výkon veřejné služby pracovníci nedostávají mzdu.

Co jsou veřejně prospěšné práce?

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, vytvořené
na základě dohody s Úřadem práce ČR. Spočívají v činnostech ve prospěch obce.
Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce
pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci. Úřad práce na ně poskytuje
zaměstnavatelům dotace. Zaměstnavatelé se zavazují, že místa na veřejně prospěšné práce budou obsazovat výhradně uchazeči, které jim doporučí úřady práce.
Veřejně prospěšné práce mají v obci Chvalčov letitou tradici. S pomocí pracovníků
zaměstnávaných na VPP jsou vykonávány nárazové sezónní práce a je pečováno
o čistotu a vzhled obce. Na veřejně prospěšné práce jsou sjednávány pracovní
smlouvy na dobu určitou, zaměstnanci pobírají plat.
Ing. Hana Svobodníková
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Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Přivoním ke květince,
půjdu milé mamince
štěstí, zdraví přát.
Pusu ji dám, pohladím,
do ouška ji prozradím,
jak moc ji mám rád.

Těmi to slovy přáli naši nejmenší svým maminkám na besídce, pořádané ke Dni
matek, v kulturním domě. Musíme je pochválit za notnou dávku odvahy, kterou prokázali při vystoupení před plným sálem.
Děti popřály a předaly drobné dárečky i babičkám v Domovince, tím však dění
v naši MŠ neskončilo.
Čeká nás:
-

Třídní fotografování dětí (třída Berušek i Sluníček )
Týdenní praxe studentky druhého ročníku bakalářského studia oboru Učitelství
pro MŠ ( Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta), ve třídě Sluníček
Divadelní představení v MŠ – „Šípková Růženka“
Týden dětské radosti – hledání pokladu, sportovní den...
Divadlo kouzel – „Kouzlení s klaunem“
Koncert skupiny Marbo
Olympiáda MŠ ve Včelíně (děti ze třídy Sluníček)
Školkový výlet do Kroměříže, kde děti mimo jiné, v prostorách zámku shlédnou
pohádku „O Jezerní královně a vodníku Tutínkovi“ (třída Berušek i Sluníček)
Zakončení plaveckého výcviku v Přerově (přihlášené děti ze třídy Sluníček)
Návštěva babiček a dědečků z Domovinky v naši MŠ
Divadelní představení v MŠ – „Noční víla“
Výlet předškoláků na Hostýn
Ahoj školko – rozloučení s předškoláky, soutěže... na fotbalovém hřišti
Prázdninový provoz MŠ od 2. 7. do 20. 7.

Přejeme všem dětem a rodičům, hezké prázdniny plné sluníčka a radosti ze společně prožitých dnů.
Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola

Sluníčko nás láká od učení, prvňáčci si už přečtou pohádku, děti si vzájemně
podepisují společné fotografie tříd – neklamná znamení, že konec školního roku už
je hodně nablízku.
Pojďme se ale vrátit o pár týdnů zpět a připomenout si, co zajímavého jsme společně prožili:
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S Velikonocemi je tradičně spojena
vycházka na Hostýn s prohlídkou křížové cesty a výstava Chvalčovský
šmigrust, na které se naši žáci podíleli
kulturním vystoupením a výtvarnými
pracemi.
Další tradiční jarní akce „Čistíme
Hostýnky“ byla letos věnována sběru
odpadků kolem Bystřičky – mladší žáci
od Zahájeného ke škole, starší od Říky
ke škole.
Navštívili jsme koncert oblíbeného autora spousty známých písniček
(Dělání, Severní vítr, Holubí dům,…)
Matyáš Moravetz
Jaroslava Uhlíře ve Zlíně a s chutí jsme
nejen poslouchali, ale i zpívali.
Vzájemně jsme si ukázali, jací jsme muzikanti a zpěváci při tradičním „Jarním
muzicírování“. Celkem vystoupilo 18 dětí, k nejzajímavějším patřila vystoupení
Alenky Šelepské (zpěv, zobcová flétna), Mařenky Horákové (zpěv, příčná flétna),
Matyáše Moravetze (klavír) a Erika Schönwäldera (klarinet), který získal i Cenu
diváka.
Žáci 2. – 5. ročníku řešili Matematického klokana, nejúspěšnější byli v kategorii
Cvrček (2. a 3. ročník) Johanka Dostálová, Ondřej Červinka a Daniel Měrka,
v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) Barbora Čechová, Jolana Krejčová a Petra
Pecháčková.
10 žáků naší školy se zapojilo do mezinárodní soutěže TAKTIK, v níž během
školního roku řešili celkem 4 série úkolů. Po třetí sérii jsou nejúspěšnější Matouš
Dvorský s Matyášem Moravetzem z druhého ročníku a Jolana Krejčová ze čtvrtého ročníku – všichni bez ztráty jediného bodu.
Děti z druhé třídy se v programu Hasík setkaly na besedách s profesionálními
hasiči, kteří je seznámili se svou prací a poradili jim, jak předcházet požárům a
jak se v případě požáru chovat.
Průvod malých, ale i dospělých čarodějnic a čarodějů, soutěže a následná zábava
při Filipojakubské noci se opět vydařily, děkujeme hasičům a všem organizátorům.

Filipojakubská noc
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Žáci 3. a 4. ročníku pod vedením paní učitelky Aleny Martínkové se zapojili do
výtvarné soutěže Veselá zvířátka, kterou vyhlásila firma BD – TOVA z Brna. Tato
firma vyrábí různé výtvarné komponenty . Děti se umístily na 2. místě a získaly
velké množství výtvarného materiálu pro další tvoření.
Veselého tvořeníčka se zúčastnilo přibližně 30 dětí, za organizaci děkujeme
paní R. Krejčové, J. Juráškové, H. Adamcové, P. Hajkrové, J. Kurfűrstové, V.
Miškayové, L. Červinkové a M. Smětalové a paní učitelce Martínkové. Výtěžek
bude použit na výtvarný materiál.
Naši nejmladší fotbalisté pod vedením paní vychovatelky Loupancové s nasazením všech sil zápolili v okrskovém kole McDonald´s Cupu a vybojovali třetí místo.
Žáci 4. ročníku úspěšně zakončili výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti
v Loukově a všichni získali průkaz cyklisty.
Pan ředitel jako každoročně zorganizoval školní turnaj ve stolním tenise
„Podhostýnské pincání“. V jednotlivých kategoriích se umístili na 1. místech
Erik Schönwälder, Tomáš Duda, Jana Drdová, na 2. místech Kevin Stojka, Jiří
Pacák, Edita Sedlářová a na 3. místech Matyáš Moravetz, Jakub Šmíd a Nikola
Bryjová.
Paní Anička Salvetová, která dlouhá léta působila jako učitelka na naší škole,
zorganizovala setkání bývalých zaměstnanců základní a mateřské školy.
Někteří k nám zavítali po opravdu dlouhé době, takže měli co obdivovat.
Ke Dni matek jsme uspořádali besídku v kulturním domě, tentokrát vystoupily děti
základní i mateřské školy ve společném programu. Děti nacvičovaly a vystupovaly
s velkou chutí. Věříme, že všem divákům udělaly radost!
Děkujeme všem rodičům, kteří nám, aniž bychom je o to požádali, pomohli s úklidem sálu.
Děvčata z pěveckého kroužku přispěla svým vystoupením k slavnostní atmosféře
vítání dětí do života na obecním úřadě.
Naše 3 žákyně 5. ročníku se zúčastnily celoplošného testování z českého
jazyka, matematiky a angličtiny. Vyzkoušely si způsob testování, jaký je hodně
rozšířen například při přijímacích zkouškách a na internetu se mohly podrobně
seznámit s vyhodnocením.

Výuka dopravní výchovy
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Den matek

-

-

V prostorách školy probíhají úpravy v souvislosti se zvýšením kapacity mateřské školy. V přízemí budou rozšířeny prostory pro MŠ o nové sociální zařízení a
jednu místnost, školní družina bude přestěhována do prvního patra. Díky realizaci těchto změn přišli naši žáci ke dvěma dnům ředitelského volna (7. května a
29. června), zato paní učitelky a pan ředitel zpevňovali svaly při stěhování, přemísťování a uklízení.
Z provozních prostředků a s přispěním Klubu rodičů ZŠ Chvalčov byla za 110 tisíc
Kč zakoupena další interaktivní tabule. Pokud chcete vidět, jak se s ní pracuje,
rádi vás po předchozí domluvě u nás přivítáme.
V letošním školním roce bylo v naší škole nasbíráno přibližně 9 tun papíru,
výtěžek činil zhruba 14 tisíc korun. Děkujeme všem , kteří nám do školy papír
přivezli nebo poslali po dětech. V příštím školním roce budeme opět sbírat na
podzim a na jaře.

Přesto, že čas pádí snad čím dál rychleji, do konce školního roku se ještě
můžeme těšit na:
- dětský den
- sportovní den ve Včelíně
- koncert skupiny Marbo
- školní výlet do Kopřivnice a Štramberka
- den rekordů
- „Ahoj, školo!“ ve středu 27. června, všechny srdečně zveme na fotbalové hřiště!
- vysvědčení ve čtvrtek 28. června, tedy o den dříve (kvůli rekonstrukci)
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi v uplynulém školním roce
táhli za jeden provaz. Přejeme všem, nejenom dětem, krásné léto, příjemné prázdniny a dovolenou.
Alena Konečná
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Milé vzpomínky „podzimu života“

V pátek 11. května 2012 se uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců základní
a mateřské školy ve Chvalčově. Sraz zorganizovala paní Anička Salvetová v příjemném prostředí naší obce, v hospůdce pana Michala Bílého. Za její vzornou organizační přípravu vyslovujeme všichni upřímné poděkování.
Velmi rádi jsme uvítali mezi nás starostu naší obce pana Ing. Antonína Stodůlku,
který pozdravil naše společné setkání.
Téměř celé odpoledne jsme společně strávili ve vzpomínkách a zážitcích prožitých v dobrém kolektivu obou škol. Vzpomínali jsme především na velmi dobrého
učitele, pedagoga s dobrým srdcem, pana Jaromíra Langera. Vzpomínali jsme na
člověka, který vždy vlídnými a hřejivými slovy dovedl dát všem povzbuzení a vzpruhu
do další práce, poněvadž pro každého z nás měl pochopení a porozumění.
Na pozvání ředitele základní školy pana Zdeňka Hnily jsme uskutečnili prohlídku budovy chvalčovské školy včetně nové tělocvičny a celého sportovního areálu.
Všichni jsme byli mile překvapeni tím, co všechno se vybudovalo za několik let jeho
působnosti. Zvláště velký zájem byl o nový způsob výuky žáků prostřednictvím výukových digitálních materiálů rozpracovaných na učební pomůcky, s kterými se může
pracovat na interaktivní tabuli. Demonstraci práce s interaktivní tabulí nám názorně
předvedla paní učitelka Alena Konečná.
I když všichni bývalí zaměstnanci školy prožíváme svůj věk „podzimu života“,
ve vzpomínkách jsme neustále spjati s chvalčovskou školou. Sdílíme radost a potěšení z toho, že v současné době působí ve vedení školy velmi dobrý pedagog, který
je oblíben nejen u dětí a rodičů, ale také veřejností naší obce. Bez nadsázky můžeme
právem tvrdit, že nám v naší obci vyrůstá nová osobnost podobná nezapomenutelnému řediteli panu Jaromíru Langerovi.
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Proto všichni přejeme panu řediteli školy, Mgr. Zdeňku Hnilovi, v další jeho profesní
působnosti především dobrý kolektiv, hodně sil, elánu a pedagogického optimismu.
Jménem kolektivu bývalých zaměstnanců základní a mateřské školy ve Chvalčově
napsala
Jaroslava Švehlová

1)

Hádej

Něco pro bystré hlavičky

v Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. Kdo jsem?
v Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí po čtyřech. Co to je?
v Táta vysoký, máma široká, syn divoký, dcera hluboká.

2)

Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny
4 lekníny, za čtyři dny už narostlo 8 leknínů, za pět dnů 16 leknínů. Za 30 dnů
zaroste úplně celý rybník. Za kolik dnů zaroste přesně polovina rybníku?

3)

Uhodneš, z kterých známých filmů jsou následující hlášky?

a) „Tak kolik jich chybí, Karle?“
„Pět. To fakticky nechápu.“
„Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty podšálky vraceli?“
„No, říkáme jim to pořád.“
b) „Vydrž, Prťka, vydrž!”

c) „Dobrý den, pane Vrána.“ „Jo, vypadá jako Vrána, ale je to Králík!“
d) „Zas ti to spadlo, asi vítr, viď?...“

4)

Dosaďte za otazníky.
          1
         1 1
         2 1
      1 2 1 1
    1 1 1 2 2 1
    3 1 2 2 1 1
????????

Řešení z minulého vydání:
1)

Ptáci, sluneční paprsek, kopřiva, slunce.

2)

Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu první a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna žárovka svítí , druhá je horká a třetí nic…Samozřejmě řešení počítá
s tím, že žárovka vydává nějaké teplo, v opačném případě hlavolam může být
neřešitelný.
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3)

4)

Jde to realizovat pouze v prostoru pomocí pravidelného čtyřstěnu.

Zprávičky z KCR Domino

Krásné a teplé počasí dává tušit, že školní rok se blíží ke svému konci. Dříve než
vypuknou prázdniny, připravujeme ještě několik akcí.
- Pro rodiny s dětmi sportovní den SKÁKAT, HOPSAT, TO JE PRÍMA v pátek 8. 6.
2012 od 13:00 do 17:00 hod. na hřišti za ZŠ Chvalčov. Celé odpoledne bude plné
sportování, zajímavých úkolů, skákání na trampolíně a nafukovacím hradu.
- Ve spolupráci se SVČ Včelín připravujeme již druhý ročník Pohádkového lesa.
V neděli 10. 6. 2012 od 15:00 do 16:00 hod. bude start v parku Zahájené u rybníka. Čekají vás pohádkové bytosti a kouzelné úkoly pro děti malé i větší.
- Přes prázdniny již tradičně připravujeme příměstské tábory. Jsou určeny dětem
od 5 let /po dohodě i mladším/ do 12 let. Děti budou přebírány v Dominu od 7.00
do 8.00 hod. a program bude do 16.00 hod.
- Pro malé umělce jsou vhodné MALOVANÉ PRÁZDNINY. Každý den bude pro děti
připraveno tvoření, malování a různé výtvarné techniky. Čekají nás i hry, soutěže,
sportování, pohybové aktivity a výlety do okolí. Termíny jsou: 16. 7.-20. 7. 2012 a
13. 8.-17. 8. 2012
- ČIPERKY je týden pro děti, které rády sportují, chodí na výlety a mají radost
z pohybu. Čas si najdeme i na tvoření a spoustu dalších aktivit.
Termíny jsou: 23. 7.–27. 7. 2012 a 20.8.-24. 8. 2012
Přihlášky jsou k dispozici v KCR Domino, nebo na www.idomino.eu.
Bližší informace na tel. 604 305 055
Krásné léto plné poznávání, odpočinku a načerpání sil
přeje Elen Egerová
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Různé

v Oznamujeme všem seniorům, že na základě zájmu občanů je možné od 1.září
2012 odebírat obědy ze školní jídelny ve Chvalčově i s dovozem. Oběd ve školní
jídelně ve Chvalčově je v současné době za cenu 54,-Kč. Jídelna vaří jedno jídlo,
není zde možnost výběru.
Dovoz bude organizován přímo obcí Chvalčov. Předpokládáme podle počtu
zájemců, že cena za d o v o z jednoho oběda nepřesáhne částku 6,--Kč.
Přihlásit se můžete přímo v budově obecního úřadu u p. Zábranské nebo na tel.
573379770 do 31.července 2012.
Organizace odběru obědů, doba jejího dovozu, nutnost předepsaných nádob
bude řešena až podle počtu zájemců. Všichni zájemci budou včas informováni.
v Žádáme rodiče, aby i o nadcházejících prázdninách měli přehled o tom, kde se
jejich děti (hlavně ve věku 12 -15 let) zdržují a co dělají. V naší obci se zvýšil
počet upozornění hlavně z řad seniorů, že se děti uvedené věkové skupiny špatně
chovají na veřejnosti, zacházejí s otevřeným ohněm a jsou agresivní vůči svým
vrstevníkům.
v Dále upozorňujeme všechny občany, že v ú t e r ý 26. června 2012 proběhne
sběr oranžových pytlů s nápojovými kartony.
Pytle zavažte a dejte před dům na viditelné místo. Do domovní schránky vám
bude dodán pytel nový. Další sběr proběhne v září 2012.
Děkujeme všem za třídění odpadu.
v 23. 6. 2012 HOLEŠOVSKÁ REGATA - hudební festival. Hosté: Tomáš Klus,
MIG 21, Čechomor, Mňága a Žďorp, Backwards (The Beatles Revival), Premier,
Jazzubs. Stejně jako vloni i letos proběhne v krásných prostorách zahrad holešovského zámku.

NOVÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA
SV. HOSTÝN
sobota 23. června 2012
Bystřice pod Hostýnem
Na zámku v Bystřici pod Hostýnem se uskuteční slavnost
k vydání nové poštovní známky s motivem Sv. Hostýna.
Na této akci bude známka i s příležitostnými tisky a razítky
prezentována.
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Program letošních cyrilometodějských hodů:

30. 6. 2012 bude předhodová zábava za obecním úřadem. Začátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina Atlanta.
5. 7. 2012 ve čtvrtek za obecním úřadem
15 hodin - hodové odpoledne zahájí dechová hudba.
16 hodin - scénky nejen z repertoáru Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse
předvede Daniel Kaiser a Libor Kyryš.
17 hodin - show chvalčovské skupiny Tranzistor. Těšit se můžete na české
i světové celebrity.
20 hodin - hodová zábava, hraje skupina Rytmix.
5. 7. 9.00-18.00 hod. Chvalčov CH.Z. „Výstava chovatelů, včelařů, zahrádkářů“

V prostorách obecního úřadu bude otevřena výstava obrazů pana Karla Bubílka.
V kapličce v Dědině proběhne jako každý rok mše svatá.
Předpokládá se účast stánků a prodej tradičního zboží.
( V případě nepříznivého počasí se hodový program ruší.)

Přehled akcí pořádaných sportovci

2. 6.
15. 6.
5. 7.
11. 8.
17. 8.
25. 8.

Dětský den na hřišti - náhradní termín 9.6.
Taneční zábava na hřišti s hudební skupinou EXPO&PENZION
Turnaj mladších žáků v rámci hodů
Turnaj St. pánů na hřišti
Taneční zábava na hřišti s hudební skupinou EXPO&PENZION
Pohádkový les - s centrem na hřišti a využitím lesa "Na Kozinci" - nově naplánovaná akce,která je v rámci prvotních příprav a měla by nahradit tradiční
"Ukončení prázdnin"

Akce plánované na Svatém Hostýně
2.-4. 7. Po-St

Pátá cyrilometodějská pěší pouť ze Sv. Hostýna na vytýčené trase
poutní cesty
21. 7. 17 hodin vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan v bazilice
11.-19. 8. So-Ne Hlavní týden korunovačních oslav kolem svátku Nanebevzetí
Panny Marie
15.8. St
Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie – výročí korunovace
18.8. So
100. výročí korunovace, hlavní den oslav za účasti středoevropských biskupů, koncelebrovanou mši sv. doprovodí velký sbor
složený ze schol moravských farností
19.8. Ne
Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15hodin
19.8. Ne
Večerní koncert Václava Hudečka a jeho přátel v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie

Měsíc máj trochu jinak…

Skončil krásný měsíc máj, ve kterém křesťané odedávna oslavují svou nebeskou
matku Pannu Marii. V kostelích, kaplích i kapličkách se vpodvečer květnových dnů
scházejí věřící a prosí o ochranu a pomoc pro své rodiny, blízké, za český národ. Tato
tradice funguje samozřejmě i v naší obci pokud moje paměť sahá a bylo tomu tak
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jistě i dávno předtím. Já jsem chodívala do kapličky na dolním konci obce – říkávalo
se jako dnes – „na májovou“.
Kaplička byla malá, věřících hodně, takže většina přítomných stávala venku.
Tehdy byl ale provoz na silnici vedoucí kolem kapličky nesrovnatelně menší s dneškem a májovou pobožnost tolik nenarušoval.
Dnes je to jiné.
Zavzpomínala jsem také na ty, kteří už dávno sní svůj věčný sen na bystřickém
hřbitově. Kapličku měli v péči předkové pana A. Hlavíka. Oba rodiče zvonívali, sestra
pana Hlavíka st. májové pobožnosti vedla. Vzpomínám také na paní Schwarzovou a
paní Kubaníkovou, ale další si už moje paměť nevybavila.
V současné době je kolem kapličky zbožných dobrovolnic více: Paní M. Perůtková,
která přes těžkou situaci v rodině májové pobožnosti vedla s paní L. Pecháčkovou,
A. Šimarovou, I. Kotasovou, L. Dostálovou a M. Adámkovou. Dověděla jsem se, že
jako jediná z těchto žen umí paní Perůtková také v kapličce zvonit. Všem jim patří
poděkování. A také panu A. Hlavíkovi, který je „kdykoliv po ruce.“
Když byla na horním konci obce v Dědině vybudována v roce 1937-1938 nová
kaple mnohem prostornější, chodili jsme i my z dolního konce na májovou do Dědiny.
Vzpomínám na její slavné svěcení. A také na chvalčovské hody v roce 1990. Tehdy
se v ní a na okolním prostranství venku sešlo nejvíce lidí. A kteří obětaví ctitelé a
věřící se o kapli v Dědině zasvěcenou našim patronům Sv. Cyrilu a Metodějovi dříve
starali? Zvoníval prý pan J. Krajcar, J.Štěpán, A. Nerodil, B. Štěpán. O kapli pečovaly
a pobožnosti vedly: paní Krajcarová, Ordáňová, Horsáková, Staňková, Sanitráková.
Paní Sanitráková s dcerami a vnučkou se o kapli starala a májové pobožnosti vedla
mnoho let. Na všechny s vděčností vzpomínáme dodnes.
V současné době zvoní pan A. Zábranský, ale v kapli je i moderní zařízení
na zvonění elektrické. Ve vedení pobožností se po paní Sanitrákové vystřídala
M. Doláková, M. Ordáňová a v poslední době se o kapli a její výzdobu stará pan
Z. Sedlář st. se svými pomocníky. Všem, i ženám z dolní kapličky, přejeme hodně
zdraví, aby se ještě dlouho mohli s tak příkladnou péčí o kaple starat.
Májové pobožnosti skončily. Na té poslední jsme si vzájemně přáli, abychom se
v příštím květnu zase všichni sešli. Rok je dlouhá doba, dejme si raději cíl, že se
sejdeme na bohoslužbách o svátku Cyrila a Metoděje, nebo Sv. Václava. Ráda bych
ještě poděkovala našemu panu faráři, že když mu čas aspoň trochu dovolí, přichází
do naší kaple i přesto, že okruh jeho činnosti je velice široký. Upřímné poděkování
patří také duchovním ze Sv. Hostýna v čele s otcem J. Šolcem.
Jiřina Skýpalová

Ze stacionáře

Přednášeli jsme v Domovince Chvalčov

Svátek poezie si na naší škole připomínáme tradičně. Letošní ročník příjemně překvapil, proto jsme se rozhodli, že své umění recitovat předvedeme i jinde.
Doslechli jsme se, že ve Chvalčově existuje zařízení pro seniory, kteří jsou rádi za
každé rozptýlení. Zeptali jsme se tedy vedoucí Ingrid Vaculíkové, zda by na nás,
školáky, byli důchodci zvědaví. Protože jsme netušili, v jakém prostředí budeme
vystupovat, byli jsme zvědaví i my.
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Po menším zpoždění, za něž se znovu omlouváme, nás přivítali v místnosti plné
usměvavých babiček a dědečků. Z úvodního slova jsme se dozvěděli, že účastníci
setkání Vítáme jaro poezií vyplnili chvíli čekání recitováním básniček, na které se
rozpomněli. Procvičili si tak paměť a zavzpomínali na své dětství, kdy se pod přísným
dohledem pana řídícího učili nazpaměť. Pak už se jejich pozornost obrátila k nám,
jedenáctce recitátorů.
Počáteční ostych překonaly pobídky diváků – pojď blíž, neboj se, my potřebujeme
dobře slyšet – na to se už nedalo reagovat jinak než úsměvem. Vtipně jsme také využili chodítka jako pultíku pro noty, protože někteří z nás zahráli na hudební nástroje.
Přestože v přednesu poezie a prózy nepřevažovala bujarost a veselí, dostalo se
našemu kulturnímu programu ocenění upřímným potleskem. A známé verše klasiků
přednášel celý sál.
„Překvapilo nás, kolik se tu sešlo lidí. Byli hodní, chtěli přidat a taky si s námi
chtěli povídat. Byla tu hezká atmosféra a chutné perníčky,“ zhodnotila za účinkující
Vendula Nováková z osmé třídy.
Děkujeme bystřické Charitě za zprostředkování nevšedního setkání v Denním
stacionáři pro seniory a těšíme se na další podobné shledání.
Eva Mikešková

Srdce
Sedm srdcí na Hostýně
nové zvony rozezní,
ve dnech slávy uslyší je
věřící i pocestní.

Kulturní rubrika
Hostýn, známé poutní místo,
pokolení chodí sem,
pod ochranou Matky Boží
ať je celá naše zem.
Jiří Pospíšil

Ukryty v nich tóny země,
zvonař noty do nich dal,
s pokorou a v nejistotě
před úkolem velkým stál.
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Svěcení zvonů na Sv. Hostýně

V neděli 6. května požehnal novým zvonům pro Hostýn olomoucký arcibiskup
Jan Graubner. Při příležitosti letošního jubilea korunovace Panny Marie bude sedm
nových zvonů umístěno ve věžích. Do konce května bude připravena jižní věž baziliky, kde budou instalovány čtyři zvony. Do poloviny července se rozezní i tři další
v severní věži. Před instalací bylo třeba rekonstruovat prostor ve věžích, do kterých
byly dodány nové stropní konstrukce a nové zvonové stolice, které zvony ponesou.
Posvěcení šesti zvonů ( sedmý je třeba ulít znovu) přihlížely davy věřících.

6. května arcibiskup Jan Graubner požehnal také tapisérii akademického malíře
Josefa Popíšila Kázání na hoře. Duchovnímu obřadu v kapli přihlíželo mnoho desítek lidí. Přítomní tak měli možnost poslechnout si také několik slov manželky pana
malíře, paní Evy Pospíšilové Hanušové. Pro všechny, kteří neměli možnost zúčastnit
se přímo vernisáže, citujeme paní Evu Popíšilovou.
Několik slov o akademickém malíři Josefu Pospíšilovi a jeho vrcholném
posledním díle – o tapiserii „Kázání na hoře“.
Josef patřil k lidem, kteří mají nejen tvůrčí předpoklady a odborné vzdělání, ale
také hořící srdce a silnou vůli, osobní disciplínu, pevný cíl a také touhu svoji životní
výpověď křesťana realizovat.
Příběh tapiserie Kázání na hoře je neobvyklý. V roce 1987 objednal pan doktor
Gaser, ctitel manželovy tvorby, tapiserii pro výzdobu kostela v Curychu. Vzniká
Kázání na hoře. Josef tapiserii navrhl a sám ji vytkal. Její náročná realizace trvala
více než jeden rok. (Pan Josef ji tkal stovky hodin. Pozn.red.) Po 20 let byla oltářní
tapiserií tohoto kostela.
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Roku 2009 přešla tato kostelu zapůjčená tapiserie na dědice pana Gasera, manžele Beatrici a Peidera Belartovy. Ti udělali velmi vzácné rozhodnutí. Věnovali mi
tapiserii zpět, abych mohla uskutečnit naše (Josefovo a moje) společné přání. A to,
aby tato tapiserie sloužila svému poslání v rodném kraji mého manžela a byla i jeho
uctěním jako křesťana a umělce.
Realizace našeho přání nebyla jednoduchá. Zpočátku velmi složitá cesta se ale
najednou pro domov díla skoro sama otevřela. Arcibiskupství olomoucké a Matice
svatohostýnská mě nabídly možnost umístit tapiserii přímo na Svatém Hostýně
v moderní exerciční kapli. Její prostor, je to až neuvěřitelné, jako by byl připraven pro
tuto velkou tapiserii. Ta se stala jak harmonicky výzdobnou, tak sakrálně kontemplativní (posvátně rozjímavou) součástí kaple.
Kruh se uzavírá. Josef Pospíšil, můj manžel, se pod Svatým Hostýnem nejen
narodil, ale byl s ním i životně a duchovně úzce spojený. Poutník se vrací na Svatý
Hostýn. Zůstává zde přítomen ve svém díle a v jeho poselství. Je i zobrazen v klečící
postavě tapiserie Kázání na hoře.
Jedna z Josefových úvah o umění: „Talent je dar nebe. Provozovat umění je služba. Úcta patří umělci za to, že nezběhl, že vydržel namáhavý běh. Sláva patří nebi“.
Eva Pospíšil Hanušová

Cesty z Hostýna

Na Pasekách

25

Hostování ochotníků
v našem kulturním domě
aneb „Princové jsou na draka“

Již podruhé v naší obci vystoupili ochotníci z brněnského divadelního spolku
„Stodola“. Pod vedením „principála“ Petra
Buchty zahráli tentokrát pohádku „Princové
jsou na draka.“ Každý, kdo přišel, se bavil.
Skvělý herecký projev především pana
krále (Petr Buchta), skvělé kostýmy a ozvučení by si v žádném případě nezadalo
s nastudováním profesionálního souboru.
A stejně jako u minulého představení bylo
i nyní mezi herci cítit něco navíc… nadšení pro divadlo a radost z hraní. Škoda

jen, že chvalčovské publikum se více
nezapojilo a nezazpívalo si společně s herci známou Statistiku nebo
Dělání. V každém případě bylo
divadlo úspěšné, děti spokojené.
A spolek „Stodola“ přislíbil na podzim
další návštěvu. Tentokrát s představením pro dospělé. Věřím, že se opět
máme na co těšit.
Jitka Dostálová
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Rozum nebo srdce?

Vaše příspěvky

Nedávno dostala moje sedmnáctiletá dcera domácí úkol. Šlo o slohovou práci
na téma: „Co je důležitější, rozum nebo srdce?“ Samozřejmě se mě ptala, co bych
napsala. Zcela intuitivně jsem odpověděla, že určitě srdce, ale čím déle jsem o tom
přemýšlela, tím víc a víc jsem začala pochybovat. Můj rozum mě začal nahlodávat a
nechtěl si připustit, že je až na druhém místě. Je přece tak chytrý! Dva, tři dny jsem
neustále uvažovala nad tím, jak si to své srdce obhájím? Dnes mám radost, že jsem
se nevzdala. Hlavo, promiň, ale jsi opravdu až ta druhá v pořadí. Jestli dovolíte, zkusím vás o tom také přesvědčit. Je však zapotřebí ponořit se více do hloubky.
Pokud budeme mít v úmyslu se něco nového naučit, udělat výhodný obchod
nebo dokonce finančně zbohatnout, je v tomto případě rozum s největší pravděpodobností důležitější. Ale přesto nám nemusí zajistit, že budeme zároveň i šťastní.
A určitě se shodneme, že o to nám jde v životě především. Myslím, že všichni dobře
známe následující situaci. Něco si moc přejeme, ať je to věc hmotné povahy, nebo
náš vysněný partner, či pozice v zaměstnání. Naše přání se nám vyplní, ale již za
několik týdnů už si ani neuvědomíme, že jsme „to“ tak moc, moc chtěli. Taky třeba
zjistíme, že „to“ zase takové terno není a prostě se nám „to naše vysněné“ omrzí.
Proč nejsme šťastní? A co je vlastně štěstí?
Troufám si tvrdit, že jediná správná odpověď zní: Štěstí je náš vnitřní klid a harmonie. A když píšu vnitřní, znamená to, že je nemůžeme najít opravdu nikde venku a
u nikoho jiného. Neochvějný klid hledejme jedině u sebe v srdci. Přistupovat ke
všemu s bezpodmínečnou láskou a pokorou se nám mnohonásobně vrátí. Možná
to zní až podezřele jednoduše, ale věřte mi, dá nám to práci. Udržet si vnitřní klid
v každé, i v té nejhorší a nejsmutnější situaci, patří mezi nejtěžší zkoušky života.
Ovšem pokud se tomu naučíme, jsou pro nás zároveň tou největší hodnotou. Tak se,
prosím, nevzdávejme… Ze srdce nám všem držím palce.
Radka Trňáková
Děkuji paní profesorce mé dcery za tak zajímavý domácí úkol.

Rozhovor s běžcem pražského maratonu

Můj bratr Vlastimil Kadlec, rodák z Chvalčova – Říky, rok narození 1967, žije
v Přerově a pracuje jako radiomechanik na letišti v Bochoři. Rozhodla jsem se
vyzpovídat člověka, který uběhne 42 km a přežije to. To samo o sobě už mi přijde
obdivuhodné. Co si budeme povídat, pro většinu z nás jsou vytrvalostní běžci něco
jako blázni a jen málokdo pochopí, proč to vlastně dělají.
Vznik maratonu – legenda.
Název a délka trati se odvozují z legendy o řeckém běžci jménem Feidippidés,
který měl údajně po bitvě u Marathónu, datované historiky na 12. září 490 př. n. l.,
nést zprávu o vítězství Athéňanů nad Peršany z Marathónu do 39,152 km vzdálených Athén a tam se slovy – „Zvítězili jsme“ vyčerpáním zemřel. (citát z Wikipedie)
Možná je tento příběh pouhá legenda, ale já osobně jsem si jistá, že kdybych
měla běžet maraton, tak umřu taky. Ty ses nebál, že třeba zkolabuješ?
„Ne…věděl jsem, že to doběhnu, znám se. Maraton se taky neběží ze dne na den,
to musíš mít pár kilometrů natrénováno…“
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Co to je pár kilometrů?
„Tak 15–20 denně, nebo jízda na
kole, 100–150 km.“
Denně?
„No, pokud to jde, tak ano.“
A ty ses opravdu před startem ničeho nebál?
„A jo, bál. Bál jsem se, že to večer
před závodem přeženu s pivem a
nebudu moct na start…“
S pivem? Ty piješ před závodem
pivo? Co životospráva sportovců,
co specielní strava a energetické
gely…?
„To jsem zkusil jednou a málem
jsem nedoběhnul, a to doslova…
(smích). Pivo je lepší, samozřejmě
se to nesmí přehnat. Ale já běhám
pro radost, tak se nijak nemusím
omezovat.“
Vím, že dokonce kouříš.
„Jo, kdybych nekouřil, tak možná doběhnu o deset minut dřív, ale jak už jsem řekl,
běhám pro radost. A měl jsem dvě mety: zvládnout to dřív jak za 4 hodiny a překonat
fotbalistu Pavla Nedvěda. Obojí se mi splnilo.“
Tak to blahopřeji. Za jaký čas jsi tedy vlastně doběhnul?
„3 hodiny, 39 minut a 40 sekund. Nedvěd doběhnul 3:50… (ha). Letošní maraton
vyhrál Etiopan za 2 hodiny 6 minut. Pravda je, že černoši jsou k vytrvalostnímu běhu
stvoření, mají úplně jinou stavbu těla než my. Jsou nejlepší. Ovšem já osobně obdivuji nejstaršího Čecha, který běhá maratony a je ročník 1926!“
Vím, že trénuješ spíše v přírodě, běháš v Přerově Stezku mamutů. Jak se ti
běželo v Praze, v centru města?
„Bylo to fajn. Start byl na Staroměstském náměstí a valili jsme přes Národní třídu,
kolem Vltavy, přes oba mosty a Vyšehrad. Obecně se říká, že pražský maraton je
jeden z nejhezčích v Evropě. Jinde se historickým centrem města neběhá“.
Kolik závodníků vlastně maraton běželo a z kolika zemí?
„9000 závodníků ze 120 zemí, je to mezinárodní závod“.
Viděl jsi někoho zkolabovat?
„Vyloženě zkolabovat ne, ale odpadat ano. Většinou pro nesnesitelné křeče
v nohách se nedá pokračovat. Podél trati každých 5 kilometrů stojí depa s občerstvením. Nabízí banány, sůl, cukr, vodu a energetické nápoje. Na každém depu jsou
doktoři.“
A bolelo tě něco během závodu? Třeba kolena?
„Kdyby jenom kolena! Bolelo mě úplně všechno! Možná i oční víčka a jazyk a zuby
a brada a krk, prostě všecko… ramena, záda a páteř, všecko. Tak si to představ, 3 a
půl hodiny stále stejný pohyb. Za 3 a půl hodiny toho má člověk dost, i když se veze
autem a když tu samou dobu jenom běžíš… no, je to očista.“
Opravdu se nemůžu nezeptat: a proč to vlastně děláš?
„Já nevím jak to popsat. Je to hrozně zvláštní stav… přestaneš myslet a vnímáš
jenom tělo. Veškerá pozornost se soustředí na tělo… Nic neřešíš, celý svět se jakoby
ztratí a vykročíš z reality.“
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Něco jako meditace?
„To nevím, to jsem nikdy nezkoušel.“
Jak sám sebe přemluvíš, abys to nevzdal?
„Když se ocitneš na dně z vyčerpání a myslíš, že už to nedáš a pak zapojíš vůli,
absolutní vůli ten závod dokončit. Mně se 36 kilometrů běželo úplně nádherně, a pak
najednou přišla taková krize, že jsem nevěděl, co dělat. Ztratil jsem půdu pod nohama, svaly se mi stáhly, nohy jsem necítil vůbec a našlapoval do prázdna. Zmocnilo se
mě zoufalství. Asi dva kilometry jsem šel pěšky… ale pak se ta vůle znovu vzedmula,
jako vlna, a doběhnul jsem to. Je to úžasný pocit vítězit sám nad sebou, nad únavou,
leností, nad vyčerpáním. Ten pocit nijak nenahradíš.“
A co psychika? Říkal jsi, že je to očista.
„Ano, doslova. Jak fyzická, tak psychická. Před závodem musíš být psychicky
v pořádku, máš-li nějaký problém, běžíš i s ním, a to se pak skoro nedá. Třeba
v Pardubicích před půlmaratonem jsem se večer rozčílil, a běželo se mi strašně zle,
málem jsem nedoběhnul.“
Zajímalo by mě, jaká je atmosféra mezi běžci… Děláte si tam nějaké naschvály
nebo tak?
„Myslíš jako podrazit někomu nohy? (smích)… Je to zvláštní, ale tady se opravdu žádná rivalita nepěstuje. To je další věc, která se mi na vytrvalostním běhu líbí.
Ostatním přeješ, aby doběhli. Neřeší se tady, kdo je chudý, kdo bohatý, kdo mladý,
kdo krásný nebo chytrý… v tom totálním vyčerpání se na nic a na nikoho nehraje.
Bylo by to zbytečný.“
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Dobrá, maraton je jedna věc, ale co po něm? Jak vypadá rekonvalescence? To
se přece musíš dávat týden dohromady.
„Pravda je, že po závodě se belháš, nesundáš si boty, nevyzuješ ponožky, protože se prostě neohneš… První noc jsem nespal vůbec, hořelo mi celé tělo svalovou
horečkou. Následující den po maratonu byl taky poměrně legrační, to se člověk spíše
plazí než chodí… ale to všecko se dá vydržet a třetí den už je to v pohodě.“
Máš nějaký výkon, závod, na který jsi opravdu pyšný?
„Já to takto neberu. Když doběhnu, mám vždy radost, i při tréninku.“
Jak vnímá tvůj koníček rodina?
„Manželka mi fandí. Občas sice říká, že si „huntuju“ tělo, když běhám v mrazech,
nebo nemocný. Ale celkově mi fandí. A můj dospělý syn není sportovní typ, myslím,
že to nijak neřeší.“
Takže příští rok jedeš na maraton zase?
„Určitě. Existují i ultramaratony, 90 km trať. Hm, to už je výzva!“
90 kilometrů? To vážně existuje někdo, kdo to uběhne?
„Jasně, jsou borci, co běhají i delší tratě…“
No, myslím, že v nejlepším se má přestat. Mockrát ti děkuji za rozhovor. Přeji ti
pevná kolena, pevnou vůli, hodně zdraví a dobrý psychický stav. Přeji ti mnoho
úspěchů jak na trati, tak v životě.
Jitka Dostálová

Z historie

100. výročí korunovačních slavností na Hostýně (1912 – 2012)

V létě r. 1912 byl Hostýn místem velkolepé a jedinečné události, kterou byly
korunovační slavnosti. Trvaly jedenáct dní, od 15. 8. do 25. 8. 1912. Hned první den,
čtvrtek 15. srpna, byl dnem hlavním a nejvýznamnějším. V tento korunovační den
bylo podle úsudku tehdejších vojenských znalců přítomno na Hostýně přes 100 000
lidí. Byla to třetí stotisícová návštěva zaznamenaná na Hostýně. První návštěvu
sto tisíc lidí uvádějí písemné materiály při manifestační pouti 4. 9. 1881, druhou při
konsekraci 15. 8. 1891.
Na obrovské návštěvě se podíleli zájemci a mariánští ctitelé z Moravy, ze Slezska,
z Čech, z Uherského Slovácka (t.j. ze Slovenska), z Vídně i z jiných míst Rakouska,
ale i ze vzdálené Ameriky. Za celou dobu korunovačních slavností zavítalo na Svatý
Hostýn asi 200 000 účastníků. Poutních průvodů bylo několik set během jedenácti
slavnostních dnů. Pro velký nával nebylo možné lidi přesně spočítat. Je zachováno
velké množství různých údajů. Na bystřické nádraží přijelo ve dnech 14. a 15. srpna
1912 64 zvláštních vlaků.
Pro korunovaci byly pořízeny korunky ze zlata, perel a drahokamů. Jejich autorem byl architekt Josef Fanta, profesor české techniky v Praze, proslulý odborník ve
svém oboru. Svůj návrh vypracoval zadarmo, bez honoráře. Korunky jsou vysoce
hodnotným uměleckým dílem, výsledkem práce českých živnostníků, kteří tak znovu
dokázali svou dovednost a zdatnost. Zlatnické, rytecké, emailové a klenotnické
práce byly provedeny v Praze, broušení kamenů bylo provedeno v Turnově. Náklady
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na pořízení korunek zajistili šlechetní dárci a obětaví věřící svými dary a příspěvky
(náušnice, prsteny, řetízky, zlaté šperky a další cenné klenoty a skvosty). Korunky
byly 21. července posvěceny v Římě papežem Piem X.
Korunka mariánská je větší a bohatší. Bylo do ní vsazeno celkem 27 diamantů,
546 perel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů, 21 topasů a 47 opálů. V čele korunky je nápis: „Zůstaň Matkou lidu svému“. Nad nápisem jsou umístěny znaky Moravy,
Čech a Slezska. Korunka Ježíškova je menší, jednodušší a skromnější. Je do ní
vsazeno celkem 30 rubínů, 20 velkých polodrahokamů a 5 topasů.
Přípravy na korunovaci byly rozsáhlé a řídili je iniciativní a obětaví hodnostáři, dr.
Antonín Cyril Stojan, probošt z Kroměříže, poslanec a jednatel Matice svatohostýnské, Antonín Ostrčilík, superior hostýnský, rodák z nedalekého Fryštáku u Holešova
a lékárník Jan Harna z Kroměříže, hospodář Matice svatohostýnské. Hostýnské
temeno bylo slavnostně vyzdobeno. Na dolní části schodiště nad Vodní kaplí a na
cestě od Slavkova byly zřízeny dvě slavnostní brány, po obou stranách schodiště a
vozové cesty byly postaveny řady ověnčených stožárů, chrám i ostatní hostýnské
budovy byly okrášleny množstvím praporů.
Chrám byl očištěn a bylo v něm postaveno zvláštní schodiště pro korunovaci.
Bystřický malíř Jan Ježek, otec akademického malíře Stanislava Ježka, dovedně
opravil chrámové malby. Zvenku byl na průčelí chrámu vyhotoven nádherný mozaikový obraz Panny Marie. Obraz má plochu 26 m čtverečních, je složen z dvou set
šedesáti tisíc barevných kaménků a jeho autorem byl český malíř Viktor Förster
z Prahy.
Byla také provedena opatření pro zajištění bezpečnosti a zdraví hostýnských
hostů. V pohotovosti byla desetičlenná hasičská hlídka z Bystřice p. H. se stříkačkou a stejně početná bezpečnostní stráž. V provizorně zřízené nemocnici byli stále
připraveni Mudr. Aleš Váhala z Bystřice p.H. a okresní lékař dr. Kozák z Holešova.
Přítomen byl i kominický mistr Emanuel Skočilas z Bystřice, cestář a deset zametačů.
K zajištění bezpečnosti patřila i technická opatření. Pro náhlou a rychlou potřebu
byl zřízen místní telefon, který spojoval poutní kancelář, sakristii, věž, klášter, nemocnici a útulnu. Bylo zabezpečeno osvětlení chrámu, dalších budov a celého hostýnského temene elektřinou (elektrifikace Hostýna byla provedena až v letech 1923-24).
Firma Wichterl z Prostějova zapůjčila k tomu účelu parní stroj, cukrovar Kroměříž
dynamo, ostatní zařízení a osvětlování obstarala firma bratří Pivodů z Kroměříže.
Parní stroj sloužící k pohonu dynama vážil 45q. Byl na Hostýn dopraven pěti páry
volského spřežení pana Františka Ševčíka ze Všechovic.
Velké problémy byly s ubytováním. Vojáci z Kroměříže postavili 35 nocležních
vojenských stanů, každý pro sto lidí. Dále bylo možno se ubytovat v hotelu - dnešní
„Poutní dům č.1“. („Poutní dům č. 3“ byl postaven až v roce 1928) a v nové útulně,
později restaurace Ovčárna, která vznikla v roce 1912 rekonstrukcí bývalé ovčírny.
Střechu nad hlavou poskytly i klášter a ambitry, kostel, veranda za hotelem a všechny
tři kaple. Mnoho hostů bylo ubytováno v Bystřici zásluhou barona Arnošta Gedeona
Loudona, továrníka Thoneta a a Zbořila, faráře Vorla a ředitele školy Papežíka.
Všechna tato opatření dohromady však zajistila ubytování jen malé části návštěvníků, většina poutníků musela strávit noc pod širým nebem.
Vlastimil Doležal

(pokračování článku o vlastní korunovaci vyjde v příštím čísle zpravodaje)
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Naši zahrádkáři

„Dvacáté století ještě patřilo jaguárům a pardálům, století jedenadvacáté
bude patřit hyenám a šakalům.“
31.3.2012 byl ukončen 19. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma „Ovoce na
naší zahrádce“, kde z našeho okresu nebyl nikdo úspěšný v žádné z kategorií. Loni
jsme na tom byli lépe.
Na chalupě zahrádkářů proběhla dne 2. 4. 2012 od 17.oo hod. obrazová reportáž
z cesty na Dálný východ s panem PaedDr. J. Tronečkem na téma „Za ussurijským
tygrem“. Přestože nás nepřišlo mnoho, bylo to velmi poučné. Je to škoda, protože
to byla výjimečná možnost poznat lidi, kteří tam žijí a jak je současný život sdružuje.
Na Dnu oskeruší 14. 4. 2012 ve Tvarožné Lhotě jsme nebyli. Vše se tady točilo
jen kolem oskeruší počínaje slivovicí, koláči, zavařeninami, marmeládami a podobně.
FLORA Olomouc 19. -24. 4. 2012 proběhla v tradičním stylu s neobvyklým tématem floristické soutěže „Kytice pro muže“.
Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ se konalo tradičně v „Domě zahrádkářů“ v Holešově 27. 4. 2012 od 8.00 hod. za účasti 77 přihlášených dětí. Kdyby přijely
děti i z kroměřížských škol, byla by nás jistě stovka. Největší zásluhu má hlavní organizátorka paní Vlasta Čablová a také sponzoři: ZO ČZS Holešov, ÚR ČZS Kroměříž,
Gladiris,Dagla- SO ČZS, MěÚ Holešov, NADACE DKS Uherské Hradiště, Semo
a.s. Smržice, Školky - Horák a synové, Výrobna lahůdek a uzenin, Josef Pospíšil,
Zahradnictví Stella. Přítomni byli také zástupci MěÚ v Holešově. Pořadí - mladší žáci:
1. Monika Kutrová ZŠ Přílepy, 2. Adriana Hendrychová ZŠ Holešov, 3. Michaela
Starostová ZŠ Přílepy; starší žáci: 1. Eliška Navrátilová ZŠ TGM Bystřice p.H.,

Floriadna
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2. Marie Ovčačíková ZŠ TGM Bystřice p.H., 3. Tomáš Kahaja ZŠ Kvasice.
Konstatujeme, že paní učitelka Ejemová si skvěle připravila své žáky ze ZŠ TGM
Bystřice p. H., a za to jí patří obdiv a vřelý dík. DĚTI JSOU NAŠE BUDOUCNOST A
CO DO NICH VLOŽÍME, TO NÁM JEDNOU BUDOU VRACET.
Jak dopadl 15. ročník „Slivkoštu“ o putovní pohár časopisu Zahrádkář
v Pavlovicích u Přerova? Šampiony roku se stali Ing. Petr Mandrholec z Předmostí
se švestkovití, Martin Gajdošík s jabkovicí, Antonín Svoboda s třešňovicí a Hana
Rýcová měla nejlepší malinový likér.
Zájezd FLORIADE 2012 se velmi vydařil. Z okresu nás bylo 5 účastníků. Nadšeni
jsme byli na výstavě květin v Keukenhofu. Rovněž květinová burza v Aalsmeru nás
fascinovala jak velikostí, tak organizací. Je to cvrkot. V Booskopu jsme měli návštěvu farem včetně muzea šlechtitele jablek pana Booskopa, „ Boskopské červené“.
V Amsterodamu jsme se porozhlédli po uličkách lásky, ale bylo ještě brzy. Také
jsme si udělali projížďku lodí po městě a částečně i do povzdálí přístavu. Ve Venlo,
hlavním místě FLORIADY 2012, která se koná 1x za 10 let, jsme byli pojetím vlastní
výstavy zklamáni (možná nemáme ten správný náhled). Především nás pobouřila,
ba přímo znechutila expozice České republiky. Zde jsme se mohli svést kabinkovou
lanovkou nad celou výstavou. Domníváme se, že příště si to vezmou za vlastní
zahrádkáři.
Také naši členové měli degustovat v Kyjově 5. 5. 2012 vzorky vína pro „Celostátní
výstavu vín ČZS s mezinárodní účastí ve Vracově“, ale pro nemoc se nezúčastnili.
O víkendu 19. 5. – 20. 5. 2012 proběhla ve sportovní hale Vracov Celostátní
výstava vín ČZS s mezinárodní účastí. Na 1582 vzorků z různých vinařských oblastí
převážně z Moravy, Slovenska a Čech bylo možno koštovat v srdci Slovácka za
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významné finanční podpory Ministerstva
zemědělství, hejtmana Jihomoravského
kraje, Vinařského fondu ČR. Výstavu,
kterou pořádal Český zahrádkářský svaz
s Cechem kyjovských vinařů podpořilo
také 800 návštěvníků. Z velmi široké
a pestré nabídky různých odrůd bylo
možné vybrat skutečně unikátní vzorky jednotlivých šampionů, méně známé
odrůdy i soutěžní vína z polské vinařské oblasti Podkarpatí, z chorvatského Daruvaru, z Rakouska i Maďarska.
Cenu ministra zemědělství Ing. Petra
Bendla za nejvýše hodnocené víno soutěže - šampion výstavy - získal pan Leoš
Urbánek z Čejkovic za Rulandské šedé
2011, výběr z hroznů. Předání cen šampionům v dalších kategoriích se odehrálo
v pátek v Domě kultury Kyjov za účasti
mnoha významných osobností politickéPan Pavelec
ho a kulturního života. Dopoledne výstavu doplnil odborný seminář především
pro zahrádkáře – vinaře, šampiony výstavy a pozvané hosty např. ze Slovenského
zahrádkářského svazu. I my jsme měli možnost se toho zúčastnit. Český zahrádkářský svaz tak významně podpořil vinařství, zahrádkáře - vinaře a odborné vzdělávání
v této oblasti.
Na 12. 5. 2012 Chvalčovští zahrádkáři pro širokou veřejnost připravili akci „Kutí
– naklepávání kos“. Kosa spolu s ovečkou či kozičkou je nejlepším BIO nástrojem
na sekání trávy. Celkem se sešlo 7 účastníků. Pro velkou vyrovnanost nebylo určeno
pořadí a všichni byli výborní. Také byla
provedena zkouška sečením. Promítli
jsme si něco z historie sečení, tvarů
kosisk, kujáků či strýců, babek, kos a
podobně. Zároveň jsme si promítli cca
160 fotografií ze zájezdu FLORIADE
2012. Pro déšť se opékání nekonalo.
Naše děvčata, např: L. Dostálová, M.
Janková, M. Kolajová připravila pohoštění včetně frgálů. Patří jim poděkování.
Setkání velmi zpříjemnil svým vystoupením L. Pavelec s harmonikou. Zpívali
jsme, jódlovali a v nejlepším jsme za
zpěvu odešli domů. Všichni byli nadmíru
spokojeni. Byly to velmi krásně prožité
chvíle na chalupě, a proto příští rok
nashledanou.
Také jsme byli na semináři „Česnek ve
21. století“, který se konal v Olomouci.
Pořadatelem byl Výzkumný ústav rostlinHarmonikář
né výroby, Oddělení genetických zdrojů
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zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin. Od 8do12hod.
proběhlo 10 velmi kvalitních
přednášek. Potom jsme šli do
porostu česneku a i zde byly
vidět následky letošní zimy.
Osobně nás pozval senátor Ing. Jan Hajda na „VI.
Senátorský košt vín“ dne
19. 5. 2012 do Břeclavi. K poslechu hrála Cimbálová muzika KASANICA. Museli jsme
odmítnout, protože jsme se
účastnili naší Celostátní výstavy vín s mezinárodní účastí ve
Vracově.
„Floristická soutěž pro
Výstava orchidejí
mládež“ – zemské kolo – se
konala 25. 5. 2012 v Kroměříži
v Květné zahradě – Kolonádě. Zde mladí předvedli, že když se jim dá příležitost a
dobré vedení, tak dovedou dělat divy.
My nespíme, ale bouráme, malujeme, opravujeme, omítáme, uklízíme, sháníme,
vyklízíme, zhotovujeme, zdíme, okopáváme, sadíme, sečeme, a za to všechno
patří dík všem, kteří nám pomáhají – př. J. Červinkovi, A. Hlavíkovi, A. Kynclovi,
J. Machačovi, F. Matyášovi, V. Milerovi, B. Ovčačíkovi, J.a H. Pavelcovým,
J. Pecháčkovi, E. Sedlářovi, J. Slavíkovi, M. Symerskému, J. Vitovjákovi,
Vl. Zapletalovi, J. Zemánkovi, St. Krutilovi, A. Bělíkovi.
Akce na příští období:
4. 6. 18.00 hod. Chvalčov – beseda na chalupě zahrádkářů „Letní řez“
16. 6. 10.00 hod. Chvalčov CH.Z. „DEN otevřených dveří“
25. 6. 18.00 hod. Chvalčov CH.Z. Beseda PaedDr. J. Troneček „Vzpomínky na
Afriku“, výběr fotografií z cest.
27. 6. 8.00 hod. Želešice u Brna ÚKZÚ „ Den v sadu“
5.7. 9.00-18.00 hod. Chvalčov CH.Z. „Výstava chovatelů, včelařů, zahrádkářů“
16.-19. 8. Olomouc - „FLORA – Letní etapa“
18. 8. 9.00-12.00 hod. Krnov – zájezd osobními auty k ovocnáři Mir. Přasličákovi.
27. 8. 18.00 hod. Chvalčov chalupa zahrádkářů – beseda „Staré odrůdy“
Na vaši přítomnost se těší Chvalčovští zahrádkáři. Jste srdečně vítáni.
Pár pranostik:
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budeme mít řídko.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí.
Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš.
Výbor ZO ČZS
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Naši hasiči

Hlídání zvonů na Sv. Hostýně

Začátkem května k nám přišel pan Karel Novák ze spolku Orel s neobvyklou
prosbou o pomoc. Jednalo se o hlídání nově přivezených zvonů na Svatém Hostýně.
Nikdo nebyl proti hlídce u nových kovových obyvatel naší obce, takže jsme svou
pomoc bez problému přislíbili. Vždyť kdo by odolal podílet se na takové události,
o které bude jednou ve stáří s hrdostí vyprávět svým vnoučatům.
Přes den nebylo hlídání tak potřebné, protože zvony, které stály od svého dovezení na schodišti před bazilikou, byly stále pod dohledem místních stánkařů a procházejících turistů. V noci by se ale mohlo stát, že by nějaký podvratný živel mohl chtít
parazitovat na dobrodiní lidí, kteří na odlité krasavce nasbírali ze svých kapes, nebo
by mohl práci německých zvonařů znehodnotit nějaký sprejer. Potřeba hlídky se také
potvrdila, když nám došly zprávy od strážců z předešlých nocí, kteří v nočních hodinách viděli dodávku s podezdřelou osádkou objíždět po cestách v blízkosti zvonů.  
Poté, co ale uviděli kolem zvonů pohyb strážců, dalo se vozidlo na ústup.
Naše služba měla proběhnout v noci z pátého na šestého května a skutečnost, že
na druhý den musela spousta z nás do svých zaměstnání, nám znemožnila účastnit
se v masovém měřítku. Přesto se ale skupina sedmi hasičů vydala večer společně
s výbavou pro potřebné pohodlí na naše poutní místo, aby rozbila pod schodištěm
svůj tábor. Po rozdání rozpisu hlídek a instrukcí v případě zadržení záškodníka byla
osádka již natolik zesláblá, že večeře ve skromné kuchyňce přišla každému vhod.
Když padla tma, začaly se mezi pochůzkami vyprávět příhody z historie Hostýna a
okolních obcí, aby měla pro mladší účastníky hlídka účel i vzdělávací. Před půlnocí
se vydala skupina těch, kteří nepřesvědčili své zaměstnavatele o nutnosti hlídky, ke
svým domovům a osazenstvo prořídlo. Snížení počtu střážců ale na kvalitu nemělo
vliv a i přes ztížení podmínek nepříjemným deštěm, který bičoval při pochůzkách do
tváře, byl ráno předán stejný počet zvonů, jaký jsme přebírali předcházející večer,
což bylo velmi kvitováno všemi zúčastněnými. Nikdo stráveného času nelitoval a
všichni máme nač vzpomínat.
SDH Chvalčov
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Naši hasiči

28.4. na Svatém Hostýně proběhla již
devatenáctá celostátní pouť hasičů. Účast
byla obrovská. Dokonce mnohem vyšší než
při slavnostním svěcení zvonů. Na tradiční
pouti nesměli chybět ani chvalčovští hasiči.
Jak sami můžete vidět, slavnosti se zúčastnil i nejmladší hasič nejen z Chvalčova, ale
i širokého okolí. Malý Vojtíšek Sedlář má
teprve 4 roky a už se hlásí k hasičům. Stává
se tak nejmenším, prozatím posledním článkem čtyřgeneračního hasičského řetězce
Sedlářů. Přejme do budoucna Vojtíškovi stejné organizační schopnosti jako má jeho táta
Zdeněk a jeho děda Zdeněk. Přejme všem
hasičům, aby měli paradoxně co nejméně
práce. Přejme nám všem, abychom vychovávali kvalitní hasiče, pro které je pomoc
ostatním na prvním místě. Předpokládám,
že u náročných zásahů jakými jsou třeba
povodně, to ani jinak nejde.
Jitka Dostálová

Než zavřete zpravodaj

Nedávno probíhal ve Zlíně filmový festival. Dovolím si soudit, že to je akce na
úrovni. Navíc je to jedinečná příležitost, jak se dostat do kina za poměrně nízký
peníz. Přijde mi sice nelogické, že festival určený především filmům pro děti a mládež
probíhá v době normální školní docházky. Pokud mé děti chodí ze školy v 16 hodin,
nemám auto a nejsem ze Zlína, nemám prakticky příliš možností jak se na filmy, a
hlavně zpátky domů, dopravit. Je to škoda právě pro kvalitu filmů i hostů, které festival a jeho doprovodné akce nabízí. Prázdniny by byly jistě vhodnější termín. Avšak
organizátoři mají bezesporu své důvody, proč volí právě tento termín.
Letos jsme se s přítelkyní vypravily na premiéru filmu „Stokrát nic“, režiséra
Tomáše Bintera. U vchodu mě mile překvapilo, že nechtěli žádné vstupné. Mile na
mě zapůsobila také studentská atmosféra, která festival provází. Po dlouhé době
jsem měla možnost na vlastní oči vidět známé osobnosti. Herec Jan Kačer a jeho
žena Nina Divíšková působí v civilu příjemně a pozitivně. Ve „Stokrát nic“ si zahráli
manžele, kteří vedle sebe prožívají „podzim“ života. Scénáristka vystihla podstatu
situací, které dlouhodobé vztahy provází. A bohužel nejen dlouhodobé. Manželka
stále otevírá okno, on ho zavírá. (U mě doma vždycky naopak, já zavírám, on otevírá), manžel stále pouští nahlas rozhlas, ona chodí a vypíná. (U mě také, on zapíná,
já vypínám, akorát ne rozhlas, ale televizi.) Film nás nechal nahlédnout do vztahu,
který už nemá žádnou smysluplnou náplň. Ovšem zažít na vlastní kůži padesátiletý
vztah, komu se to dnes vůbec podaří? Nezbývá než si na takový příběh zajít do kina.
A třeba právě na zlínský festival. Doufejme a věřme, že ten přetrvá.
Mgr. Jitka Dostálová
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Slet čarodějnic
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Slovo na konec:
Až vystoupím ze všech svých těl, pochopím, že nepřítel,
ať už chtěl anebo nechtěl, nejlepší byl učitel.
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