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Milí čtenáři,
kdysi jsem si kladla otázku, co je to názor, nakolik si má člověk za svým názorem stát a nakolik je správné svůj názor měnit podle nově vzniklých okolností, nově
nabitých informací nebo zkušeností. Často slýchávám metafory např: „kam vítr, tam
plášť,“ nebo „bezpáteřní“, to jest bez názoru či postoje. Oboje je myšleno hanlivě a
proměny názorů vnímány spíše negativně. Proč? Mnohokrát mi život přináší lekce,
které vedou ke změně názoru či postoje, protože tak si to žádá vývoj. Když se
někdo rozhodne stát za svým názorem, za svůj postoj tzv. bojovat, je to v pořádku.
Netvrdím, že mít názory je špatné. Ale známe jistě všichni, jak obtížně se vychází
s člověkem, který si utvoří názor a drží se ho zuby nehty dalších dvacet let. Jako
beran lpí na svém přesvědčení, které může být už dávno nefunkční a zkostnatělé.
Komunikace s takovým člověkem je stejně obtížná jako komunikace s tím, kdo nemá
pro změnu vůbec žádný názor. Opět se tu osvědčuje pravidlo zlaté střední cesty.
Je v pořádku podívat se na jednu věc z jiného úhlu a dosavadní postoj doplnit,
či přehodnotit. Uvedu názorný příklad. Facebook, většina z nás ví, o čem je řeč.
Pamatuji si, jak jsem dříve tento jev vnímala jako negativní. Měla jsem pocit, že
propadnout facebooku znamená ztrátu schopnosti obyčejné komunikace a odcizení.
Tento názor jsem také veřejně prezentovala a neuměla si představit, že bych se na
danou věc mohla kdy dívat jinak. Je zřejmé, že propadnutí čemukoliv přináší rizika,
ať je to alkohol, televize, vztahy, internet či facebook. Ovšem každá z těchto věcí
je ve své podstatě neutrální. Způsob, kterým nás bude životem provázet, určujeme
sami. Nyní jsem s facebookem kamarád a mám ho ráda. Negativní pocit se proměnil
na základě zkušenosti v pozitivní. Onemocněla jsem a byla dlouhodobě zavřená
doma bez komunikace se světem. A ejhle, kouzlo facebooku se mi odhalilo v plné
síle. Objevila jsem skrze něj velice zajímavé přednášky, besedy a články, které mě
v té době nesmírně pomáhaly a doslova držely nad vodou. A opět se mi potvrdilo,
že je hloupé cokoliv soudit. Kolikrát se stane, že někoho posuzujeme a pak se s ním
seznámíme blíže a stačí jen okamžik empatie, vcítíme se do jeho situace, nebo se
dokonce obdoba přihodí přímo nám a najednou to, co jsme odsuzovali, pochopíme a
přijmeme. Rázem jsme bohatší. Názor se sice ztratil, ale my jsme nic neztratili. Máme
zkušenost. A zkušenost je smyslem našeho bytí. Názor je důležitá věc, ale odehrává se na intelektuální úrovni, je to hra intelektu a inteligence. Kdežto zkušenost se
odehrává na úrovni duše. Je daleko hlubší a smysluplnější. Názory nevnímám jako
cíl cesty, ale jako dopravní značky, které nám na proměnlivé cestě životem mohou
ukazovat směr. Je přirozené, že se značky střídají, protože ani náš životní tok není
statický. Udržet si ohebnou a přitom pevnou mysl, to je vtip celé věci. Navíc život
mnohým z nás potvrzuje, že to, co nejvíce nechápeme, odsuzujeme, odmítáme,
čemu se vysmíváme, to nám osud naservíruje přímo pod nos. Někomu tak rychle,
že souvislosti rovnou vidí, někomu pomaleji, takže je nevidí. Pokud nechci žít to, co
se mi nelíbí, tak to paradoxně musím nejdříve přijmout jako právoplatnou součást
existence. Přičemž přijmout neznamená schvalovat, nýbrž neposuzovat. Tajemství a
hlubiny vesmíru jsou nekonečné.
Mějte se moc krásně, krásné léto a krásnou jízdu životem.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 17. 3 2014
ZO projednalo, rozhodlo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

a schvaluje program jednání.
volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 13.12.2013 do 17.3.2014.
1) a schvaluje pozemky parc.č. 903/22, 904/5 , oba k.ú.Chvalčov, funkční využití
dle platného ÚP jako rekreace, na využití plochy pro bydlení.
2) a schvaluje pozemek parc.č. 136/6 v k.ú. Chvalčova Lhota , funkční využití dle
platného ÚP jako zemědělská plocha, na využití plochy pro bydlení.
3) a neschvaluje pozemky část parc.č. 177/2, 178, část parc.č. 176 , vše v k. ú.
Chvalčova Lhota, funkční využití dle platného ÚP jako zemědělské pozemky, na
využití plochy pro bydlení.
4) a neschvaluje pozemek parc.č.123/6 v k.ú. Chvalčova Lhota, funkční využití dle
platného ÚP jako zemědělský pozemek, na využití plochy pro bydlení.
5) a neschvaluje pozemek parc.č.123/5 v k.ú. Chvalčova Lhota, funkční využití dle
platného ÚP jako zemědělský pozemek, na využití plochy pro bydlení.
a schvaluje rekonstrukci chodníku v ulici Na Kamenci a komunikace v ulici Nové
za nabídkovou cenu 172 699,00 Kč firmou MG Construction s.r.o.
o pokračování obce Chvalčov v projektu „Otevřené brány" za stávajících podmínek v období 2015-2018. Předmětem projektu je rozšíření turistického ruchu ve
Zlínském kraji a nabídka návštěvy církevních staveb široké veřejnosti.
o bezúplatném převodu ideální 1/3 obecního pozemku parc. č. st. 231 včetně
stavby kabin a klubovny v k.ú. Chvalčova Lhota Tělovýchovné jednotě Chvalčov.
Obec si vyhrazuje, že majetek bude využíván k účelům, ke kterým byl zbudován,
a v případě změny vlastníka si vyhrazuje předkupní právo na převáděnou část
nemovitostí.
a rozhodlo o přijetí daru a to pozemku parc.č. 323 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 954 m2 od Jaroslavy Jandové a Františka Krajcara. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, včetně úhrady daně.
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku parc.č. 647/7 v k.ú. Chvalčova Lhota a parcela č. 1163/2, 1165/7,
oba v k.ú. Chvalčov pro E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice. Jedná se o zařízení distribuční soustavy pod názvem
„Chvalčov, kabel NN-Obec“. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 500,00 Kč bez DPH.
o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích parc.č. 1163/27 a 1163/5
v k.ú. Chvalčov pro RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 
401 07E. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
500,00 Kč bez DPH.
o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích parc.č. 619/1 a 645/5 v k.ú.
Chvalčova Lhota pro RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 
401 07E. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
500,00 Kč bez DPH.
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•
•

a rozhodlo o pokračování ve funkci uvolněného zastupitele místostarostku Jiřinu
Hurtovou na dobu do konce funkčního období.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

•
•
•
•
•

kontrolu usnesení č.21/2013 ze zasedání ZO Chvalčov dne 13.12.2013.
osobní poděkování a předání dárku panu Bohumilu Novotnému za 80 čestných
odběrů krve.
stav jednání ve věci zákazové dopravní značky v ulici Pod Lomem.
návrh na změnu stanov Dobrovolného svazku obcí a přípravu změn pro předložení členské schůzi.
zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků  účetní jednotky Obec
Chvalčov za rok 2013.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 4. 2014
RO projednala a rozhodla:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o uzavření Příkazní smlouvy na stavbu „Vodovodu a kanalizace v ul. Poutní“
s fimou INEXprojekt s.r.o. Kroměříž, za cenu 20 000,--Kč bez DPH.
RO jmenovala výběrovou komisi ve složení: Jan Kurfürst, Jaroslav Maniš, Milan
Martínek, Vojtěch Zapletal, Michal Sedlář. Náhradníci: Anna Adámková, DiS.,
Mgr. Jitka Dostálová, Milena Kynclová, Zdeněk Mikeška, Ing. Jiří Spiegl.
o zakoupení 100 ks pamětních zvonečků u příležitosti svěcení zvonu v kapli Cyrila
a Metoděje ve Chvalčově, které budou k prodeji, ale i jako dárkový předmět pro
významné návštěvy.
a ukončí nájemní smlouvu dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012Sb.,
§2291 v obecním bytě v č.p. 798.
o zbudování malého oplocení u dětského hřiště za KD.
o organizaci oslav osvobození obce Chvalčov v měsíci květnu.
a) o malování chodeb v kulturním domě v době prázdnin.
b) o výměně dvou topidel v malé kulturní místnosti /po revizi/
c) o opravě umakartových ploch na pultech v chodbách KD.
o nákupu detektorů – hlásičů oxidu uhelnatého pro obecní byty.
a souhlasí se zveřejněním na úřední desce dvou geometrických plánů  na směnu
pozemků  obce Chvalčov – firmy Washina a bratrů  Štěpánových v bývalém areálu
ZD Chvalčov.
že se neúčastní Valné hromady České spořitelny, kde je akcionářem, z důvodu
velké vzdálenosti a příliš malého množství akcií.
souhlasí s přejezdem Cyklistického závodu Mamut Tour 2014 přes území obce
dne 10. 5. 2014.
a souhlasí s napojením na obecní kanalizaci v ul. Poutní z plánované novostavby
rodinného domu na pozemku parc.č. 175 a 174/6 v k.ú. Chvalčova Lhota.
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RO bere na vědomí:

•
•
•
•

informaci p. Svobodníka jak došlo k rozhodnutí, o odstranění zákazové značky
v ul. Pod Lomem, která je na úřední desce.
usnesení z jednání ze dne 05. 03. 2014, nikdo nemá podnět do jednání ani připomínku.
informaci Krajského úřadu Zlínského kraje, že SDH Chvalčov nedostane v letošním roce žádnou dotaci.
informaci o zaměstnávání nezaměstnaných osob na veřejně prospěšné práce
v r. 2014 v počtu 3 osob.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 5. 2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
o opravě odpadu v bytě č. 3 v domě č.p. 798 a předání novému nájemci.
o podpisu nové smlouvy se společností EKOKOM, a.s. v souladu s novým občanským zákoníkem, která je platná do 31.12.2020.
o zakoupení nové sekačky na trávu se sběrným košem pro údržbu veřejných
ploch.
o zařazení do seznamu uchazečů o byt p. D. Krajcarovou a D. Jelínka.
a rozhodla o zajištění služby Městské policie na velkých poutích na sv. Hostýně,
tak aby nedošlo ke kolizní situaci.
o prodloužení smlouvy s fa. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na odběr vody
z hydrantů pro SDH. Smlouva je na dobu neurčitou.
o příspěvku 6 000,--Kč  na „Skákací hrad“ , který bude na hřišti TJ Chvalčov dne
07.06.23014, kdy zde bude dětský den.
a předběžně stanovila termín jednání ZO na 16.06.2014. Hlavním bodem bude
projednání závěrečného účtu obce.
a souhlasí se zřízením věcného břemene pro RWE, Ústí nad Labem, pro dva
rodinné domy.
a schvaluje Směrnici č.1/2014, která řeší schvalování účetní uzávěrky.
a souhlasí s přejezdem Cyklistického závodu Drásal Team Holešov přes obec,
dne 05.07.2014.
o aktualizaci skládací mapy obce Chvalčov pro reklamní účely a propagaci turistiky v oblasti Hostýnských hor.
o předběžném programu hodů, bude upřesněno letáčkem do všech domácností
na konci měsíce června.
a uděluje souhlas ke sjezdu na obecní pozemky parc.č. 1167/1,1163/7 a 1163/3
v k.ú. Chvalčov, včetně napojení všech sítí pro plánovanou stavbu rod. domu
sl. Anny Adámkové.
RO bere na vědomí:

•

kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Plánované investiční a údržbové stavby pro druhé pololetí letošního roku jsou
ve stadiu příprav, podrobnější informace dosud nejsou k dispozici. Připravované
stavby po upřesnění jsou následující: kanalizace a vodovod v ulici poutní, oprava
chodníku v ulici Na Kamenci v úseku od Večeřového po hranici s katastrem Bystřice
p.Host., oprava místní komunikace v ulici Pod Dubinou v úseku od ulice Dědina po
č.p. 327 včetně rekonstrukce veřejného osvětlení, zprovoznění čerpacího vrtu Na
Bystřičkách, nově oprava fasády na budově kabin na hřišti TJ. U těchto staveb došlo
ke zpoždění přípravy, je ale reálné dokončit je ve druhém pololetí letošního roku.
V současné době probíhají práce na opravě vstupu do budovy základní a mateřské
školy, které budou hotové v polovině měsíce června. Změna dopravního značení
v ulicích Kroužky, Pod Hostýnem, Pod Matůškem a Chrástka je zahájena. K ostudnému zpoždění došlo díky řehtání úředního šimla. Akci provádí firma VYDOZ, s.r.o.
Kvasice za cenu 65 120,00 Kč bez DPH.
U dotací je situace následující: Žádost o dotaci na opravu kříže v ulice Na Kamenci
nebyla úspěšná, nicméně obec kříž opraví z vlastních prostředků  za 42 600,00 Kč.
Na žádost o revitalizaci parčíku Na Kamenci zatím nemáme žádnou reakci, Žádost
o zateplení budovy obecního úřadu prošla administrativní kontrolou u poskytovatele
a bylo jí přiděleno registrační číslo. Je to pouze první krok a znamená to, že žádost
postupuje do dalšího kola výběru. Pokud bude úspěšná, projekt se uskuteční v příštím roce.
Tolik tedy k aktuálnímu stavu. Vše, co je naplánováno, je kryto rozpočtem obce.
Ke zpoždění příprav některých staveb došlo díky problémům u projekční kanceláře.
Ne všechno se musí podařit. Věřím ale, že ve většině případů  vše dopadne podle
předpokladů a podzimní bilance bude úspěšná.
Přeji všem krásné léto, dovolené podle přání a dětem i učitelům senzační prázdniny.
AntonínStodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Elena VESELÁ
Kristián LUHAN
Aleš KAROL

narozena
narozen
narozen

26. 4. 2014
29. 4. 2014
30. 4. 2014

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný život bez starostí.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jindřich KLÍMA
83 let
Dagmar SKLÁŘOVÁ
69 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Jsem narozena ve stejný den jako princ George …
V pondělí dne 22. července 2013 se na soukromé klinice v Londýně narodil jako
třetí v pořadí další následník na britský trůn princ George. Naše malá Verunka, narozená na okraji Londýna, se narodila ve stejný den, asi o 14 hodin dříve než princ.
Jako jedna z mnoha dětí dostala pamětní stříbrnou minci, prezentovanou v dárkové
krabičce. Na krabičce je napsána krásná věta: Every baby deserves a royal welcome
– „Každé dítě si zaslouží královské uvítání“.
Od počátku těhotenství jsem si přála, aby se narodila ve stejný den jako královské
dítě a Verunka si na prince opravdu trpělivě počkala.
Martina Zahradilová, maminka

Vítání občánků v naší obřadní síni
Na jaře letošního roku jsme opět vítali v naší obřadní síni nové chvalčovské
občánky. První vítání bylo v sobotu 26. dubna. Ke slavnostnímu obřadu byly pozvány
4 rodiny se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky – Veroniku
Kolypkovou, Šimona Šidla, Rozárii Soukupovou a Eliáše Oprštěného.
Druhé vítání, na které byly pozvány 3 rodiny, bylo v sobotu 17. května 2014. Mezi
chvalčovské občánky byli přivítáni – Vojtěch Pilař, Sandra Štěpánová a Timo Mašta.
Jednotlivé obřady v obou dnech probíhaly za hudebního doprovodu pana Petra
Balgy a nechyběl ani dětský pěvecký sbor, pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny
Konečné.
Všem zúčastněným patří upřímné poděkování.
Marie Balvínová, matrikářka OÚ Chvalčov
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Veronika
Kolypková

Rozárie
Soukupová

Sandra
Štěpánová

Timo
Mašta

Eliáš
Oprštěný

Šimon
Šidla

Vojtěch
Pilař

Z naší obce
Zpráva okrskové volební komise Chvalčov o výsledcích voleb do Evropského
parlamentu, které se konaly ve dnech 23. a 24. května 2014:
Okrsková volební komise ve Chvalčově pracovala v počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
    - zapisovatelka:
Andrea Zábranská
    - předsedkyně:
Marie Balvínová
    - místopředsedkyně: Marie Sobková (delegována KSČM)
    - členové:
Josef Dostál (delegován KDU-ČSL), Michaela Fojtíková
(deleg. Strana svobodných občanů), Soňa Kabátová (deleg.
Česká Suverenita), Lenka Nelešovská (deleg. Úsvit přímé
demokracie Tomia Okamury), Mgr. Jan Polanský (deleg.
Česká pirátská strana), Viera Sedlaříková, Ing. Hana
Svobodníková, Jarmila Trňáková (deleg. ČSSD) a Zdeněk
Zycháček.
Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali funkci v souladu s ustanovením § 18, odst. 5), zákona č. 62/2003 Sb., (zákon o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů).
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Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:
voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
odevzdaných platných úředních obálek:
platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
stran, které v obci obdržely alespoň 1 hlas:

1305
239
239
239
18

K volbám do EVROPSKÉHO PARLAMENTU se v naší obci dostavilo 18,31 % voličů 
počet
odevzdaných
platných
hlasů 
celkem

umístění
politické
strany  
v okrsku:

vylosované
číslo
strany:

1.

5

Křesťanská a demokratická unie –  
Československá strana lidová

45

2.

16

ANO 2011

32

3.

14

Česká strana sociálně demokratická

32

4.

10

Komunistická strana Čech a Moravy

22

5.

20

Občanská demokratická strana

21

6.

22

Úsvit přímé demokracie – Tomio Okamura

21

7.

7

TOP 09 a Starostové

17

8.

23

Strana zelených

15

9.

24

Strana svobodných občanů

9

10.

32

Česká pirátská strana

7

11.

6

Strana zdravého rozumuNECHCEME EURO - za Evropu sv.st.

5

12.

18

Moravané

4

13.

9

LEV 21 – Národní socialisté

2

14.

29

Dělnická strana sociální spravedlnosti

2

15.

12

Republikánská strana Čech,
Moravy a Slezska

2

16.

3

Klub angažovaných nestraníků

1

17.

35

Aktiv nezávislých občanů

1

18.

38

Věci veřejné

1

název politické strany, hnutí, koalice …

CELKEM

239

Ve Chvalčově dne 26. května 2014
Marie Balvínová
předsedkyně OVK Chvalčov
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Okénko nejen do školy
BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička
Zimy jsme si neužili, zato jarní aktivity se nám díky počasí dařily. Dětem se velmi
líbilo na návštěvě u Adámků. Ne všechny chvalčovské děti dnes mají možnost podívat se na vesnické hospodářství a dostat se tak blízko k hospodářským zvířatům.
K dalším povedeným akcím patří:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstava ve Zdounkách „Zpátky do pohádky“ (děti ze třídy Sluníček spolu se školáky ZŠ Chvalčov)
„čarodějnický den“ ve třídě Berušek i Sluníček
„Filipojakubská noc“ na Kozinci
„výstava malých umělců aneb malujeme pro maminky“( práce dětí obou tříd vystaveny v lékárně Salvia v Bystřici pod Hostýnem)
„Den matek“ v kulturním domě
koncert s logopedickým zaměřením v Bystřici pod Hostýnem (třída Sluníček)
vycházka do parku Zahájené (třída Sluníček)
vyhodnocení sběru papíru
fotografování tříd MŠ

A co nás čeká do léta?
• oslava Dne dětí
• hledání „pokladu“
• koncert skupiny Marbo
• polodenní výlet ke Kozinci
• výlet do ZOO Lešná
• pohádka „O Popelce“ v podání pana Taraby
• „sportovní den“
• „výchovný koncert“ v ZUŠ Bystřice p. H. (Sluníčka)
• výlet do Loukova k oboře s divočáky pro rodiče a děti
• návštěva u „našich“ hasičů
• výlet na Hostýn pro předškoláky
• olympiáda pro předškoláky na Včelíně
Poslední akcí, „Ahoj školo!“ ale provoz v MŠ nekončí, s dětmi přihlášenými na
hlavní prázdniny „jedeme dál“.
kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Co se událo:
• 11. 4. a 12. 4. jsme vystavovali a vystupovali na Chvalčovském šmigrustu.
Pěvecký sbor zazpíval na vernisáži výstavy a všichni žáci školy předvedli své
výtvarné práce.
• Výstava kostýmů  z filmových pohádek. 3. dubna byli žáci 1.–5. ročníku společně
s předškoláky z mateřské školy na výstavě kostýmů  z filmových pohádek ve
Zdounkách. Skvělá průvodkyně – babička provedla děti světem pohádek.
Kostýmy filmové Popelky, Krakonoše, obávaného Trautmberka a mnoho dalších
se dětem líbily, a když k tomu ještě plnily pohádkové úkoly, nechtělo se jim ani
odjet domů.
12

•
•
•
•

V každém ročníku proběhly interaktivní programy, týkající se sociálního klimatu ve
třídách, pod vedením pracovnice PPP Kroměříž
Gratulujeme! Čtyři žáci 5.ročníku složili úspěšně přijímací zkoušky a od září
nastupují na gymnázia.
Žáci opět sportovali. Tentokrát se chlapci ze 4. a 5. ročníku zúčastnili McDonald
cupu – tedy turnaje v malé kopané v Bystřici pod Hostýnem. Obsadili krásné
2. místo.
Jarní muzicírování – to je víc jak hodina zpěvu a hry na různé hudební nástroje.
Z 25 zpěváků a muzikantů vybrala divácká porota Josefa Adamce jako nejlepšího
zpěváka a Erika Schönwäldera jako nejlepšího muzikanta. Ale i všichni ostatní
předvedli pěkná vystoupení a dostali sladkou odměnu, ti nejlepší i diplom.

Jarní muzicírování
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•

•

Filipojakubská noc aneb pálení čarodějnic. Počasí opět přálo a tak se k výletišti
pod Kozincem slétlo plno čarodějnic, čarodějů  a další podivných bytůstek. Děti si
zasoutěžily, rodiče odpočinuli, popovídali, kapela Hogo Fogo zahrála k poslechu
i tanci. Děkujeme rodičům za pomoc při organizaci a hlavně hasičům za zajištění
celé akce.
Besídka ke Dni matek
Druhá květnová neděle patří maminkám, které v tento den slaví svůj svátek.
My jsme v úterý 6. května uspořádali besídku, kterou jsme věnovali nejen jim, ale
také tatínkům a všem ostatním, které máme rádi.
Připravovali jsme se, jak to šlo, ale když někdo zlobil, zadrhli jsme se a trvalo
dlouho, než jsme se uklidnili. Výroba dárků  ušla, ale pozvánky šly hůř. Přání se
povedla.
Páťáci měli dějiny našeho udatného národa a školka country. Žádné třídě se
nestalo, že by nevystupovala. Moje třída měla píseň  „Podivuhodná loď“, a já hrál
la Rochellskou paní. Dle mého názoru to měla moc hezké školka (tanec country).
Mé rodině se všechna vystoupení líbila a babička mi teď říká „krásná paní.“
Napsal žák 4. ročníku Matouš Dvorský

Den matek

•
•
•
•
•
•

Žáci 4. ročníku navštívili již podruhé v tomto roce dopravní hřiště v Loukově, kde
skládali praktickou zkoušku z jízdy na kole. Všichni získali svůj první průkaz - průkaz cyklisty. Tak čtvrťáci, jezděte i v běžném provozu podle pravidel!
Fotografování tříd - 20. 5.
Vyhodnotili jsme sběr papíru, pro děti byly připraveny odměny. Nejlepšími sběrači
byli letos páťáci.Přibližně jsme nasbírali 8 tun papíru. Skvělé!
Podhostýnského pincání (stolní tenis) se zúčastnilo 20 žáků, v kategorii velochů 
bylo pořadí Erik Schönwälder, Danek Měrka a Vratislav Plašil. Kategorii malochů 
vyhrál Filip Ostatek, druhé místo obsadil jeho bratr Standa.
27. 5. navštívili nejstarší žáci sklárny a Moravské muzeum gobelínů ve Valašském
Meziříčí
MARBO – to je hudební skupina, kterou zveme k nám do školy každý rok. Takový
malý dárek ke Dni dětí. Vystoupila 5. 6. a dětem se opět jejich písničky moc líbily.
14

Mac Donald Cup

•

Náš pěvecký kroužek vystoupil poprvé jinde než na Chvalčově, a poprvé s doprovodem cimbálové muziky, a to na Kácání mája na Rusavě. Děti si zaslouží velkou
pochvalu za krásné vystoupení a rodiče velké poděkování za to, že je na Rusavu
přivezli.

Na co se těšíme:
• na Den rekordů – dopoledne plné zábavných soutěží
• na besedu o správném čištění zubů
• na cyklovýlet žáků 4. ročníku do Rajnochovic
na výlet do Ostravy do areálu MINIUNI
•( zmenšené
modely staveb z celého světa) a Slezsko-ostravský hrad- s programem – výchova šlechtice
rozloučení se školou, což je setkání učitelů, rodičů  a dětí, soutěže, pasování
• na
předškoláků na školáky, loučení se žáky páté třídy.
• no a na 27. červen, kdy dostanou děti VYSVĚDČENÍ!!!
Čas letí jako voda, říkají si mnozí. Myslím si, že ve škole toto rčení platí dvojnásob.
Je září a než se nadějete, je tady červen. Deset měsíců  naplněných výukou, akcemi,
kroužky, domácími úkoly, ranním vstáváním, chystáním svačin, starostmi i radostmi
- vždyť to znáte, každý má nebo měl v rodině nějakého školáka.
I v tomto školním roce jsme se my, učitelé, snažili dát dětem to nej a to nejvíc, co
jen můžeme. A s vaší pomocí to šlo moc dobře, tedy s pomocí vás rodičů. Moc vám
děkujeme.
„Pracujte“ dál s námi v jednom týmu a nebuďte našimi soupeři na bojišti zvaném
škola. Všichni přece chceme mít děti úspěšné, slušné a hodné.
Přejeme vám, dětem i rodičům, skvělé léto, báječné prázdniny i dovolenou.
Načerpejte sílu a 1. září nashledanou.
Alena Martínková
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Zprávičky z KCR Domino
Jaro se nám pomalu, a nebo spíše rychle přesouvá k létu a ke konci školního roku.
Co jsme prožili v minulých dnech?
Na čtvrtek 1. 5. jsme si naplánovali výlet pro rodiny s dětmi. Počasí nám opravdu
přálo, a tak první předpoklad vydařeného výletu byl splněn. Další předpoklady jsou
příjemní lidé, děti, co moc nekňourají, jak je bolí nožičky, a dobrá nálada. Vše se
vydařilo nad očekávání. Cesta vedla z Hostýna na Skalný a potom dolů  na Říku. Po
cestě děti i rodiče plnili různé úkoly, a tak nám to všem krásně utíkalo. Byl to opravdu
krásně prožitý den v příjemné atmosféře fajn rodin.
Ve středu 14. 5. měly děti z miniškolky besídku pro maminky a babičky. Byl to
dárek ke Dni matek a pro děti jedno z prvních vystoupení. Maminkám jsme upekli
něco dobrého a namalovali kytičku, zazpívali jsme, zatančili a popřáli krásnou básničkou. Byla to i ukázka toho, co děláme a co se učíme.
V současnosti stále probíhají pravidelné kroužky a aktivity. Končíme v pátek 27. 6.
2014.
Je taky čas na přípravu příměstských táborů. Pro ty, kdo plánují léto a prázdniny,
máme nabídku PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ.
Tábory jsou určené pro děti od 4 do 12 let a cena je 1 000,-Kč. V ceně jsou obědy,
odpolední svačina, pitný režim, materiál a pojištění. Děti přebíráme mezi 7:00 a 8:00
hod. a odpoledne jsou předávány rodičům v 16:00 hod. Během dne je připraven
program složený z pohybových her, tvoření, výletů  do okolí a mnoha různých zajímavých aktivit.

Výlet pro rodiny s dětmi.
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Výlet pro rodiny s dětmi.

CESTA ZA POKLADEM – týden, při kterém nás čeká plno dobrodružství, překonávání překážek a plnění rozmanitých úkolů.
Termíny jsou 14.–18. 7. 2014 a 11.–15. 8. 2014
MALOVANÉ PRÁZDNINY – tábor pro děti, které rády malují, tvoří a kreslí.
Čekají nás také různé hry, pohybové aktivity a výlety po okolí.
Termíny jsou 21.–25. 7. 2014 a 18.–22. 8. 2014
Přihlášky na tábory jsou v KCR Domino, nebo na www.idomino.eu.
Přeji dobré a krásné dny plné pohody.

Elen Egerová

Zprávy z SOS Vesničky
Víkendovka na Chvalčově
Víkendovka proběhla v polovině dubna. Tentokrát jsme se poprvé rozhodli zůstat
ve Chvalčově a důkladně prozkoumat naše okolí. V pátek jsme se vypravili na přírodovědnou výpravu do Hostýnských vrchů. Cestou jsme se zastavili u Německého
lomu, kde jsme pozorovali vajíčka a pulce žab. Hráli různé hry, nejčastěji na lovce
a otroky. Došli jsme až k posedu na orchideovou louku na Jančích, z které byl nádherný výhled na Hostýnské vrchy. Zde jsme si zahráli poslední hru na schovku. Poté
jsme se vydali s hladovými břichy zpět do vesničky, kde nás čekala příprava večeře.
Rozdělila jsem děti do dvou skupin a společně jsme usmažili palačinky s marmeládou a nutelou. Po večeři jsme se podívali na krátkou pohádku a poté šli spát.
V sobotu po snídani jsme jeli auty do Lipníku nad Bečvou. Protože nám přálo
počasí, vydali jsme se do města navštívit památky. Viděli jsme zámek se zahradou a
17

Návštěva ZOO

nově otevřenou střešní zahradu. K zámku
náležela konírna, v které jsme navštívili
galerii s výstavou sportovních fotek a
moderních lustrů. Prošli jsme si krásné
náměstí s četnými průčelími a postranními uličkami. Po obědě jsme si všichni
nasadili kolečkové brusle a vydali se
na tříkilometrovou cyklotrasu kolem řeky
Bečvy. Poté jsme přejeli do Teplic nad
Bečvou, kde jsme ochutnávali lázeňské
prameny nacházející se v parku. V závěru dne jsme se zrelaxovali v aquaparku
v Hranicích. Za odměnu po náročném
dnu, který se nám vydařil, se dětem
objednala pizza dle vlastního výběru.
V neděli nám sice už sluníčko tolik
nepřálo, ale to nás neodradilo od návštěvy zlínské ZOO. Měli jsme možnost vidět
dostavěnou celou část Etiopie, přípravnou fázi japonské zahrady a budování
nového areálu pro rejnoky. Pro děti, které
tu byly poprvé, to byl krásný zážitek, ale
i pro ty, co už ZOO navštívily dříve, byla
možnost opět vidět nové věci.

Jízda na kolečkových bruslích
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Vzdělávání dětí na vesničce
Chvalčovská vesnička nabízí dětem
v odpoledních hodinách možnost navštěvovat pravidelně doučování různých předmětů  a zajímavé volnočasové aktivity,
které odborně vedou pedagogové.
V doučování pomáháme s domácími
úkoly, objasněním a doplněním učiva,
které děti ve škole vzhledem ke svým
problémům z předvesničkového dětství
nezvládají. Děti mají často problémy
s motivací, koncentrací a pochopením
nové látky v daném předmětu. Díky častým přechodům mezi různými školami a
zařízeními před přijetím do SOS vesničky
chybějí dětem často základní znalosti.
Děti doučujeme individuálně, abychom
jim mohli plně pomoci s jejich konkrétními problémy. Nejčastěji potřebují pomoct
s doučováním anglického a českého jazyka, matematiky a chemie. První výsledky

Společenské hry
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se u některých dětí dostaví již během prvních měsíců  a po půl roce jsou některé
odměněny zlepšením známky na vysvědčení, jiné udržením si svých školních výsledků.
S novými znalostmi a zkušenostmi z kroužků na vesničce dochází u dětí k rozvoji
jejich silných stránek, budování zdravého sebevědomí a přípravě na budoucnost.
Kroužky jsou zaměřené na rozvoj sportovního, hudebního, výtvarného talentu a
kreativity (např. horolezectví, výtvarná a ruční práce, rukodělný a modelářský kroužek, hudebka…). Děti se učí týmové práci, lepší socializaci a navazování kontaktů 
mezi vrstevníky. Získané dovedností děti uplatní při hudebních a tanečních vystoupeních na vesničkových i mimovesničkových akcích, při účasti na fotbalových turnajích
nebo při vystavování svých výrobků na chvalčovském jarmarku.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – SOS kajuta
Od května 2014 je v Bystřici pod Hostýnem oficiálně zahájen provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SOS Kajuta. SOS Kajuta zřídilo Sdružení SOS
dětské vesničky s podporou města Bystřice pod Hostýnem po několikaletém úsilí.
V SOS kajutě nabízíme programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv
formou negativních vlivů  vnějšího prostředí i rodiny. Naším cílem je vyvést děti
z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšování jejich sociálních dovedností a
smysluplným využitím jejich volného času. Kajuta je denně otevřena od 13 do 18
hodin a sídlí v Přerovské ulici č. p. 1634, v 1. patře.
Mgr. Alena Malá

Z denního stacionáře pro seniory
Jak se u nás zdobí kraslice…
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Zdobení kraslic

Velikonoce už byly přede dveřmi, a tak byl nejvyšší čas začít s přípravami na
svátek jara. Nejen nám, pracovníkům a klientům stacionáře, ale i našim „starým
známým“ z řad občanů přišla vhod beseda, na které jsme měli možnost si vyzkoušet
zdobení kraslic voskovou technikou. Práci nám zpestřilo krátké vystoupení dětí ze
ZŠ Chvalčov pod vedením Mgr. Konečné, které si pro nás připravily pásmo jarních
písniček a básniček.
Vyfouklá vajíčka, roztopený vosk, tužka se špendlíkem, hadřík, barva na vajíčka
a trocha odvahy, to je ten správný recept na velikonoční kraslici. Jak správně zdobit
,nám předvedla paní učitelka Jiřina Šťastná a na nás pak bylo si vyzkoušet, co naše
ruce dokáží.
A že jsme se toho nebáli a vrhli se do zdobení , je zachyceno nejen na fotografiích, ale i na našich modrých rukách, které nám ze zdobení chvíli zůstaly. I když se
nedostalo na všechny, nenašel se snad nikdo, kdo by domů  odcházel bez kraslice,
protože každý měl možnost si vybrat z již nazdobených vajíček, které nám paní
Šťastná přinesla na ukázku.
Inspirováni besedou jsme se i s klienty pustili do zdobení během dopoledního
programu a vyzkoušeli jsme si různé motivy.
Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se u další příležitosti sejdeme znovu.
za pracovníky stacionáře L. Kupková
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Různé
v Oznamujeme občanům, že byla provedena kontrola celého toku Bystřičky,
která vede katastry Chvalčov i Chvalčova Lhota, tedy celou obcí.
V letošním a zřejmě i v příštím roce budou probíhat úpravy dna i břehů  toku
Bystřičky.
Žádáme všechny občany, kteří mají na břehových hranách skládky dřeva, kompostu apod., aby všechny odstranili, protože na ně nemají žádné povolení a při
pracech s technikou nebude na tyto skládky brán žádný zřetel.
Zaměstnanci Povodí Moravy poukazovali také na skutečnost, že při přívalových
lijácích se mohou tyto skládky stát zdrojem překážky v toku a může dojít k zatopení nemovitostí. Tuto skutečnost by následně musela řešit policie.
v Odkládání nepotřebného textilu do kontejneru na šatstvo
Obec opakovaně děkuje všem občanům, kteří třídí odpad. Mezi separované
komodity patří i nepotřebný textil, obnošená obuv nebo hračky. Pokud odvoz není
urgentní, vyčkejte prosím na sbírku textilu v kulturním domě, kterou opakovaně
pořádáme. Textil můžete také odevzdat ve sběrném dvoře. Kapacita kontejneru
na textil je malá, proto tam neodkládejte velké balíky a krabice. Je to jen nouzové
řešení.
v Sečení trávy kolem zaparkovaných aut
Obec žádá všechny občany, kteří nechávají svá vozidla parkovat na veřejných
prostranstvích, aby v době, kdy vidí, že je prováděna údržba zeleně, svá auta
přeparkovali, aby nedocházelo k poškození vozidel.
v Hnědé nádoby na bioodpad
jsou rozmístěny po obci tak, aby k nim měli dostupnost všichni občané. Je pravda, že se někdy stane, že svozová firma nemá kapacitu pro odvoz a nádoby jsou
plné. Nedávejte tam velké větve, keře apod. Nádobu tak sice zaplníte, ale kdo přijde s trávou a nemá možnost „sešlápnutí“, tak odejde s nepořízenou. Využívejte
prosím možnosti odvozu bioodpadu do sběrného místa, kde máme vlastní kompost.
v Pálení v obci
Dle platné vyhlášky je možno v obci Chvalčov zatím ještě pálit s u c h é komodity,
jako je tráva a výhrabky ze zahrady, popřípadě s u c h é větve. Pálit se může jen
za ideálních povětrnostních podmínek, nesmíte obtěžovat dýmem sousedy.
Nepalte lakované dřevo, různé natřené police apod. Odevzdejte je ve sběrném
místě. Pálení je povoleno jen v pátek od 12.00 hodin do 20.00 hodin a v sobotu od
8.00 hodin do 12.00 hodin. Doba byla stanovena na základě konzultace s občany
i majiteli rekreačních nemovitostí.
v Dne 6. května 2014 zemřel evangelický farář pan Ludvík Svoboda, velmi obětavý člověk. Bydlel a působil v Prusinovicích. Staral se také o evangelický sbor
v Bystřici pod Hostýnem a na Rusavě. Vedl bohoslužby v kapli sv. Vavřince. Byl
velký znalec bible, měl hlas, kterým by ozvučel katedrály a velmi dobře zpíval.
V Prusinovicích byl řadu let v kulturní komisi, byl šéfredaktorem zpravodaje,
věnoval se dětem a mládeži a podílel se na pestrém, bohatém životě této obce.
Některé jeho články jsme si mohli přečíst v minulosti i v našem zpravodaji. Dožil
se 77 let.
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AKCE:
v Cyrilometodějské hody na Chvalčově
Vzhledem k tomu, že zpravodaj již do 5. července 2014 nevyjde, informujeme
předem o události, která ještě ve Chvalčově nebyla. Jak již v minulém čísle zpravodaje psal p. starosta, obec daruje farnosti a jeho farníkům zvon, který bude
umístěný v kapli Cyrila a Metoděje.
Slavnostní svěcení proběhne u příležitosti chvalčovských hodů v sobotu
5. 7. 2014 se začátkem v 9.30 hodin u samotné kaple v Dědině.
Nejprve bude zvon posvěcen, vynesen do věže kaple a po skončení mše svaté
uslyšíme poprvé jeho „hlas“.
Naše pozvání přijal Mons. Josef Nuzík, generální vikář  z Olomouckého arcibiskupství, který bude celebrovat mši svatou. Přisluhovat mu bude P. Stanislav
Jordán.
Po mši svaté se budou prodávat kovové zvonky-miniatury, které byly vyrobeny pro
tuto příležitost. Budou prodejné i v pokladně obecního úřadu.
28. června ve 20.00 hod. se za OÚ koná předhodová zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Atlanta.
5. července ve 20.00 hod. se za OÚ koná hodová zábava se skupinou GEORBO.
Na obě zábavy Vás srdečně jste srdečně zváni. Pořadatelé hasiči Chvalčov.
Vernisáž výstavy proběhne 4.7. v 17 hodin na Obecním úřadě. Téma výstavy
je: „Chvalčov a jeho obyvatelé v průběhu času.“ Přijďte se podívat. Výstava
bude otevřena také v sobotu 5. 7. a v neděli 6. 7. 2014
Hodové odpoledne zahájí tradiční dechová kapela z Dřevohostic v 15 hodin, taktéž za OÚ.
Dále se můžete těšit na vystoupení děvčat Janečkových, slečny Edity Sedlářové
a chvalčovské amatérské skupiny TRANZISTOR.
Také zahrádkáři otevírají na chalupě zahrádkářů  hodovou výstavu. Bližsší info
najdete v článku pana Jiřího Pecháčka.
PROSBA A VÝZVA
Kulturní komise naší obce prosí občany, kteří mají zájem se podílet na
letošní výstavě „Chvalčov a jeho obyvatelé v průběhu času“, o zapůjčení
dobových fotografií. Vítáme také všechny fotografie z minulých i současných
ochotnických spolků či vystoupení, dále svatební fotografie jakkoliv staré,
fotografie starých i současných stavení, chvalčovské přírody, či obyvatel... Čím
více materiálu shromáždíme, tím zajímavější výstava bude. Prosíme, fotografie
noste na obec, či přímo paní Jitce Dostálové. Děkujeme za spolupráci.
v Cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad
V týdnu 2. – 4. července 2014 se uskuteční tradiční Cyrilometodějská pěší pouť 
ze Svatého Hostýna na Velehrad po vytyčených trasách poutní cesty s noclehy
ve Štípě a v Napajedlích. Celonárodní Cyrilometodějskou pouť  poutníci putují
ze všech směrů České republiky, které se postupně slévají v několik hlavních
proudů. Směr přes Svatý Hostýn (severovýchodní směr) vychází z Nového Jičína
přes Lešnou u Valašského Meziříčí, Kelč, Rajnochovice a Svatý Hostýn. Odtud
pokračují poutníci ve směru Fryšták, Štípa, Zlín, Napajedla a Velehrad. Cestou
probíhá duchovní i zábavný program. Každý den se uskuteční u zastavení poutní
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stezky Slovo Boží s příběhem, mše svatá, modlitba, mariánské písně a růženec.
Přeprava zavazadel a noclehy pod střechou ve vlastních spacácích jsou zajištěny. Celá severovýchodní trasa je dlouhá 102 km a jde se v měsíčních nedělních
etapách. Více informací na www.poutnik-jan.cz, www.hostyn.cz
v BYSTŘICKÉ ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
Festival komorních koncertů  se uskuteční v termínu 8.–29. června 2014. V neděli
8. června 2014 v 17.30 hodin bude zahájen festival společně s vernisáži výstavy
Duchovní rozměr české grafiky ve svátečním sále bystřického zámku. Posléze se
můžete ještě zaposlouchat do tónů bystřických varhan v kostele sv. Jiljí. Ve čtvrtek
12. června od 19.00 hodin ve svátečním sále zámku se můžete těšit na OZVĚNY
PRAŽSKÉHO JARA. V úterý 17. června bude na programu POCTA ČESKÝM
MISTRŮM. Na samostatný koncert Joanna Trzeciaka se můžete těšit ve čtvrtek
19. června od 19.00 hodin ve svátečním sále zámku. Neděle 22. června bude
věnována divadelnímu představení hry "PRÁZDNOU KASU MÁM, aneb krize
sem krize tam, já si z ní nic nedělám". Vstupenky budou v předprodeji v informačním centru. Celý festival uzavře závěrečný koncert v neděli 29. června od 18.00
hodin v kostele sv. Jiljí.
v VÝSTAVA Duchovní rozměr české grafiky
se uskuteční od 8. června do 13. července 2014 ve výstavních prostorách bystřického zámku. Těšit se můžete na grafické listy jedenácti renomovaných českých
grafiků  (Karel Demel, Eva Hašková, Helena Horálková, Jan Kavan, Markéta
Králová, Pavel Piekar, Hana Storchová, Pavel Sukdolák a Naděžda Synecká).
Výstava bude otevřena Út–Ne 9.00–12.00 a 13. 00–17.00 hodin.
v Šlechtický rod Loudonů
Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
Národním muzeem, Vrbasovým muzeem ve Ždánicích a rodinou Loudonů  zve
na výstavu ŠLECHTICKÝ ROD LOUDONŮ, která se uskuteční v termínu 19.
července až 31. srpna 2014 ve výstavních prostorách bystřického zámku. Účast
na vernisáži přislíbil Dr. Ernst Gideon Loudon a Maximilian Loudon. Výstava bude
otevřena Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Vstupné základní 20 Kč,
snížené 10 Kč.
v 145. zámecký koncert
Bystřický kulturní nadační fond zve na 145. zámecký koncert, který se uskuteční
v pátek 25. července 2014 ve svátečním sále bystřického zámku.
v "Hostýnská 50"
Závod horských kol po hřebenech Hostýnských vrchů  se uskuteční v sobotu 2.
srpna 2014. Startovat budeme z Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem.
Cíl bude připraven v městském parku Zahájené. Závod se pojede v kategoriích
junioři, muži, ženy. Trať vede hostýnskými vrchy s nádhernými výhledy a částečně
po Hostýnské magistrále. Převýšení je 1 450 m. Více informací na www.x-sports.
cz
v "Hostýnská osma"
Třetí ročník turisticko-běžeckého závodu s motem "Pojď  do toho a překonej
Hostýnské vrchy" se uskuteční v sobotu 9. srpna 2014 v Hostýnských vrších. Start
a cíl závodu bude u obecního úřadu v Rajnochovicích. Závod ve tvaru osmičky
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je veden po turistických trasách v celkové délce 64 km s převýšením 3 000 m.
Závodit se bude v kategoriích dvoučlenných týmů  nebo jednotlivců. Po závodě
od 17.00 hodin bude připraven doprovodný program s bohatým občerstvením. V
neděli 10. srpna 2014 se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků. Registrace na
závod a více informací na www.hostynskaosma.cz

Kulturní rubrika
Výstava s názvem "NAŠI", která se otevírala v dubnu na zámku v Bystřici pod
Hostýnem, představuje regionální amatérské umělce. Pomalu dvacet tvůrců  zde
prezentovalo svoji tvorbu. Mohli jsme se tak setkat s pestrou škálou technik, motivů,
nápadů  a inspirací...obrazy, fotografie, dřevořezby...nádhera. Za všechny umělce
alespoň  pár jmen: pan Milis, Živný, Dohnal, Sedlář, pan Rapčan st. i ml., slečna
Šťastná,...všichni tito lidé jsou ukázkou skutečnosti, že se v našem okolí vyskytuje
mnoho nadaných lidí, kteří dokáží svému koníčku věnovat kus sebe a mnoho času.
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Z výstavy „NAŠI“

Z výstavy „ZVÍŘE“
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Další výstava, která byla na zámku
otevřena, není o nic méně zajímavá.
Výstava byla pojmenována "ZVÍŘE" a za
tímto názvem se skrývá celoroční práce
dětí bystřické umělecké školy výtvarného oboru. Projekt "zvíře" , na kterém
děti dlouhodobě pracovaly, návštěvníkům otevírá brány do světa zvířat ve
všech jeho podobách...moře, nebe, les,
poušť...atd, atd. Nápaditě proběhla také
vernisáž, na které děti předvedly masky
zvířat, které si sami vyrobily. Úžasně
vypadala například žirafa, kráva, lev a
sovy... "Zvíře" na zámku ukazuje, jak
nadané jsou děti, a jak trpělivé jsou paní
učitelky.
J.D.
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Cesta do pravěku

Věděli jste, že tento legendární film Karla Zemana se natáčel celé dva roky?
Věděli jste, že režisér vymyslel geniální techniku, jak spojit hraný film s animací?
Tohle všechno a mnoho, mnoho dalších zajímavostí jsme se dozvěděli v pátek
16. května. Pozvání k besedě a projekci filmu přijal sám pan Zdeněk Husták, který
hrál v "Cestě do pravěku" chlapce Jendu. Obdivuhodně vitální pán se rozpovídal
o natáčení, o režisérovi Zemanovi, o dalších představitelích chlapců. Padlo mnoho
otázek a celý večer se odvíjel jako vřelé přátelské setkání u vínečka či kávy. A že
bylo o čem povídat, svědčí fakt, že beseda se protáhla do půl jedné v noci. Je jisté,
že pan Zeman byl ve své době průkopníkem animace, na kterého může být naše
kinematografie právem hrdá a jeho dílem se můžeme chlubit i ve světovém měřítku.
Výlet časem, který podnikli čtyři chlapci, je ve své době naprosto ojedinělý nápad,
stejně jako je naprosto ojedinělá jeho realizace. Například i tvůrci "Jurského parku"
se otevřeně inspirovali v Zemanově "Cestě do pravěku". Je zřejmé, že na mladou
generaci může tento film působit zastarale, a má na to také plné právo, vždyť "Cestě
do pravěku" je 60 let! Nicméně se domnívám, že příběh chlapců, kteří se setkávají
s pravěkými zvířaty a pravěkou přírodou natočenou v ateliérech je působivý pro
všechny generace a mimo to je i poučný. Vždyť  obsahuje spoustu informací, které
se děti učí ve škole. Předlohy k animaci jsou čerpány ze studnice pravěké fantazie
našeho malíře Zdeňka Buriana a zaručují tak jejich kvalitu.
Je úžasné, že si pan Zdeněk Husták našel čas, navštívil naši vesnici a my jsme
tak měli zcela výjimečnou možnost setkat se s přímým účastníkem tak skvělé záležitosti jako je natáčení "Cesty do pravěku." Panu Hustákovi mnohokrát děkujeme, a
děkujeme také panu Víťovi Tichému, který toto setkání zprostředkoval.
Jitka Dostálová

V. Tichý a Z. Husák při páteční besedě.
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Žijí mezi námi
Nedávno jsem měla možnost setkat
se s člověkem, který zavítal do našich
končin, a zaujal mě natolik, že jsem se
rozhodla s vámi o toto zajímavé setkání
podělit.
Pan PhDr. Vojtěch Brada, člověk zajímavý nejen svým ojedinělým koníčkem,
ale celou svou osobností a svým projevem. Pan Brada se narodil na Slovensku,
žil ve Vizovicích a v roce 1968 s rodinou
emigroval do Kanady. Po třiceti letech
života v zahraničí se vrátil do Bratislavy.
Pan Brada se celý život věnoval kresbě
portrétů  filmových hvězd. Když mi ukázal
PhDr. Vojtěch Brada
část své neuvěřitelné sbírky, zůstala jsem
oněměle zírat na plejádu převážně prvorepublikových našich i zahraničních herců a hereček. Co potrét, to umělecké dílo, do
kterého se promítá vášeň a láska k lidské tváři a lidské figuře.
Pane Brado, přejdu rovnou k věci. Jak dlouho se věnujete kresbě portrétů a jak
jste v sobě tento neobvyklý koníček objevil?
Od svých 19 let... tehdy jsem bydlel v Bratislavě a následkem úrazu páteře jsem
zůstal dlouhodobě nepohyblivý. Měl jsem korzet sestavený z kůže a kovu, byl hrozně
těžký a bylo to něco příšerného. Skutečnost, že jsem nemohl chodit a nic dělat, mě
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přivedla k malování, ležel jsem na koberci, listoval v časopisech a podle fotek začal
malovat mé oblíbené herce a především herečky. Když jsem se pak uzdravil, začal
jsem navštěvovat večerní školu figurální kresby. Ale byl to jen koníček, jinak jsem
studoval na filozofické fakultě. Když to shrnu, tak jsem se k malování dostal vlastně
z dlouhé chvíle. No a trvá to již 60 let!
Vidím, že nejoblíbenější máte Lídu Baarovou a vůbec tu „starou" hereckou
gardu.
Ano, Liduška Baarová se mi kreslila nejlíp. „Starou" hereckou gardu? Nevím, mám
i současné herce, třeba pana Vojtu Dyka a Táňu Vilhelmovou nebo Ivana Trojana. Ale
je pravda, že prvorepublikové filmy miluji a herci této éry jako Greta Garbo, Marlene
Dietrich, Gina Lollobrigida,dále pak Marcello Mastroiani, Jean Marrais, a z našich
například Nataša Gollová, pan Oldřich Nový, Hana Vítová, to všechno jsou nádherné
výrazné obličeje. Za nejhezčí vzpomínku z tohoto období považuji osobní setkání s
p. Hankou Vítovou v roce 1957, kdy vystupovala v Bratislavě s kabaretem: „U Sv.
Tomaše" v naší „Tatra Revue". Podepsala mi ochotně oba portréty a celkově byla
velice milá.
Pane Brado, prozraďte nám, jak při kresbě postupujete a jak dlouho trvá
nakreslit jeden takový obrázek?
Jako první maluji oči, těm věnuji nejvíce času, protože v očích se promítne celý
výraz. Pak kořen nosu, naznačím čelo a vlasy a dokresluji, dokud si nejsem jistý, že
se tvář podařila. Ne vždy se to podaří. A jak dlouho trvá jeden portrét? No to se vůbec
nedá určit... Když vám někdo sedí a malujete tzv. naživo, maluje se na několikráte,
protože najednou to ten člověk neusedí. Ale podle fotek je to samozřejmě mnohem
rychlejší. Řekněme jeden portrét půl dne. Nejrychlejší je profil a já nejraději maluji z
3/4 profilu.
Opravdu jsou ty portréty úžasné. Musí Vám být člověk, kterého malujete, sympatický? Má nějaký vliv na malbu Váš osobní pocit či vztah k herci?
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Z technického hlediska nemá. Ale já maluji jen ty osobnosti, které mám rád, které
rád nemám, ty nemaluji.
A jakými technikami malujete?
Nečastěji používám Conteparis, to je uhlík, který se nerozmazává. Ale je hodně
drahý a těžko se shání. Jinak samozřejmě tužkou, tuší, akvarelem, pastelkami.
Kolik portrétů Vaše ojedinělá sbírka tedy vlastně obsahuje?
Tak v první řadě bych uvedl moji velikou sérii Hollywoodské Nostalgie, která zatím
obsahuje 250 portrétů, ale stále ji rozšiřuji o další. Pak mám sérii černobílých portrétů, jak českých tak zahraničních filmových hvězd, cca 220. Do této série patří také
jiní umělci jako hudební skladatelé a malíři. Další série zahrnuje barevné pastelkové
malby zahraničních hereček, zpěváků, a pod, cca 160. Kromě portretů  jsem se taky
věnoval malbě aktu, jelikož jsem navštěvoval večerni kurz figurálni malby, kde jsme
měli živé modely obou pohlaví. V této souvislosti jsem namaloval, viceméně z legrace asi 70 jemně erotickych dámskych scének ve 4 technikách, od tužky az po akvarel. Tehdy mne bylo asi 23 let. V té době jsem taky začal malovat akvarelem vlastní
návrhy na dámskou módu, je jich asi 40. Za poslední dva roky se věnuji černobílým
portrétům našich místních divadelních, televizních, a filmových umělců. Při setkání,
dostávám podpisy, často i s pěkným věnováním a já věnuji jako dárek litograf jejich
portrétu. To je vždycky potěší. Zatím jich mám asi 40 a pokračuji dál.
Vy máte, pane Brado, nejen zajímavého koníčka, ale také zajímavý život. Prožil
jste druhou světovou válku, emigraci, návrat do vlasti po mnoho letech... Jste
nesmírně vzdělaný, kultivovaný člověk, ovládáte spoustu jazyků. Jak vzpomínáte na minulost, a jak se Vám žije nyní?
Mé dětství bylo poznamenáno válkou, nerad na to vzpomínám. Bydleli jsme ve
Vizovicích, kde byl hlavní stan gestapa. Dodnes jsem se s tím, co jsem v té době
viděl a zažil, nevyrovnal. Po válce jsme se vrátili na Slovensko. Mí rodiče byli velmi
vzdělaní a vedli mě ke kulturnímu a uměleckému životu. Pracoval jsem jako učitel
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na základní škole, jako ředitel školy pro
mentálně retardované, učitel pro děti po
operacích. A při práci jsem studoval psychologii na Univerzitě Komenského. Měli
jsme velmi náročné předměty, dokonce
jsme jako psychologové chodili i do pitevny. V té době můj mozek pracoval na plné
obrátky. Pomáhalo mi právě malování
jako relax, jediná možnost, jak vypnout
mozek.
Proč jste si zvolil za své životní povolání právě psychologii?
To je jednoduché, protože rád pomáhám lidem.
Emigrace, to bylo asi těžké rozhodnutí.
Jak jste se vyrovnával s novým životem v Kanadě?
Ano, byla to velmi složitá situace. Tady,
tedy v Bratislavě, jsem měl skvěle rozjetou kariéru, pracoval jsem ve výzkumném
ústavu dětské patopsychologie. Bylo to
těžké rozhodování, ale nakonec jsme
s těhotnou manželkou a mou maminkou odjeli do Vídně. Ve Vídni se pohybovalo
mnoho estébáků, kteří působili jako "průvodci". Naslibovali lidem, že jim pomohou
dál, do Kanady, Austrálie, na Nový Zéland. Lidi nastoupili do autobusů  a ty je pak
odvezly zpátky do Bratislavy, kde šli rovnou do vězení. Nebezpečí STB číhalo všude.
Mojí rodině se podařilo vycestovat do Kanady. Začátky byly krušné. Ale měl jsem
velké štěstí, že jsem uměl velmi dobře anglicky a brzy dostal místo jako psycholog.
Bez této možnosti si to vůbec neumím představit. V té době proběhla obrovská
vlna emigrací, a mnoho, mnoho rodin se protloukalo nepředstavitelným způsobem.
V Torontě bylo hodně Čechů, takže tady fungovala i kultura. Daly se tu koupit staré
české filmy, a já sám jich mám asi 600 na VHS.
Pane Brado, nemohu si odpustit otázku: Proč jste se vrátil? Po třiceti letech!
Doma je doma. Jsem už starý člověk a chci umřít doma.
Starý? Působíte velmi vitálně a svěže... Co Vám v životě pomáhalo ustát tak
těžké okolnosti a situace?
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Pevná vůle. Vůle překonávat těžkosti, ta mi pomáhá nejvíce. Také odpouštění.
A spoléhám sám na sebe. A v mém životě mi nejbližší člověk, moje maminka. Pro ni
byla emigrace vůbec nejtěžší. A přesto byla pro mě velkou sílou a oporou.
Jste optimista?
Ano, vždy čekám to horší, a pak, když se stane to lepší, jsem nadšen. Tomu říkám
optimismus.
Napadlo Vás někdy namalovat portét sama sebe?
Ne, to mě nikdy nenapadlo.
Pane Brado, nelitoval jste nikdy svého návratu na Slovensko?
Litovat nelituji, ale kdybych věděl, že vypukne ekonomická krize, byl bych to asi
neudělal. Naštěstí se se mnou přistěhoval i můj syn, který jako rodilý Kanaďan znal
Slovensko jen z vyprávění. Znovu jsme začínali. Dcera s mou bývalou manželkou
zůstaly v Kanadě.
Jak se Vám líbí u nás? Pod Hostýnem?
Je tu úchvatně! Jsem nadšen.
Pane Brado, ráda bych Vám za všechny čtenáře poděkovala za Váš čas,
popřála Vám hodně zdraví a mnoho štěstí na další cestě životem.
Mgr. Jitka Dostálová

Z historie
Tataři pod Hostýnem

(pokračování z knihy Toulky dávnou minulostí podhostýnského kraje)
S novým ránem uvidělo vojsko na Hostýně hemžení nepřemožitelného nepřítele
na rychlých koních dole v táboře.
Celou noc kopali na Hostýně nové náspy. Konečně se mohl Vratislav přiblížit
k Vneslavovi, konečně mohli spolu hovořit o tom, co se událo, co zamýšlí Jaroslav.
Vneslav, který slyšel, že na Hostýně se ukryla Alžběta, se tázal Vratislava, zda tomu
tak skutečně je. Přál si, aby jí mohl vzdát svůj rytířský hold. „Tam stojí," řekl Vratislav
a ukázal na mladinkého rytíře, na svou dceru Alžbětu. Stála na náspu v ranním
světle a dívala se na tatarský tábor. Zpod stříbrné přilby jí vyčnívaly zlaté vlasy.
„Ó, Jaroslave, kdybys viděl tu krásu!" pomyslil si, přiblížil se ke krásné dívce a poklekl. „Brzy zde bude Jaroslav, přinese zemi pokoj, mír nám všem." Usmál se a ona též.
Podala mu ruku, kterou políbil, a pak byl konec té kratičké chvíle, neboť první střely
letěly sem a tam a začínal už boj.
Vneslav se rozběhl. Právě valili Vratislavovi lidé na pokraj hradeb velké klády.
S hbitostí a obratností se na hradby dobývali Tataři. Klády jim byly spuštěny na
hlavu, těla Tatarů  byla rozdrcena, rozmačkána. Alžběta hlasitě zasténala, zakryla si
oči, skryla se za hradbu. Neviděla, ale dobře věděla, že na hradby se dobývají další
a další Tataři. Nyní dostla strach. S ním s spojilo slitování, zavíraly se jí oči před tou
hrůzou. Zavřenýma očima viděla však rozdrcená těla, slyšela zvuky polámaných,
rozdrcených kostí, viděla zoufalé oči hledící na záhubu, marné bránění se vztyčených rukou, ústa kolem nichž kypěla krvavá pěna.
Kam utéci, kam utéci! Nikam, bohužel! Kdo by opustil otce, kdo by prchal před
svým milým? Tedy vytrvat! Sundala ruce ze zsinalých lící, pozvedla hlavu a oči.
Nejlépe je hledět těm hrůzám přímo do očí. Spěchala k náspům, pomáhala je upevňovat. Zase se valily klády, zase ten rachot a běsnění, které jí přecházelo až do kostí.
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Avšak soucit s nepřítelem náhle odchází. Na náspy se hrne takové množství
nových bojvníků, stoupají tak rychle přes rozmačkaná, kluzká těla svých předchůdců, že obránci nemohou svalit nové klády. Již jsou zde, nahoře, jejich hrozné hlavy
čouhají přes náspy, rukama se drápou nahoru. Hostýnští obránci se ženou proti nim
s meči a oštěpy, usekávají jim ruce, hlavy, srážejí je dolů.
Vneslav běhá z jednoho konce na druhý, křičí, vybízí, vraždí, a shýbá se z náspů 
dolů. I Alžběta tasí meč. Musí to být ve jménu Božím, za vlast, za bratry! Stojí vedle
něho. On to vidí, vidí ji, bojuje jako lev. Bojuje a ještě neví, že mu v hrdle již vězí šíp,
že krvácí. Vidí jen Alžbětu, jak ho chytá, pak klesne, vidí ji umírajícím okem...
To vše trvalo celý den. Se sluncem zašel za obzor i krátký a slavný Vneslavův
život.
Jak ten den uprchl v hrůze a hoři! Obležení se ubránili. Noc učinila konec útokům,
nikoli však strastem. Vneslav byl mrtev, odvaha lidu sklesla, naděje zhasla. Kdo ví,
nebyl-li též i Jaroslav poražen?
A v tomto hoři přišlo ještě další trápení. Byla to žízeň, která dostoupila svého
vrcholu. Někteří dostali horečku, jiní lízali na trávě a keřích rosu. Málo bylo těch,
kteří uposlechli Vratislavovy rozkazy, káceli stromy a připravovali se k novému boji.
Nastávalo ranní šero. V tatarském táboře bylo dosud ticho. Nezdálo se, že by
hned po ránu zamýšlili útočit.
Vzniklo nesmírné vedro. I ti, kteří dosud vydrželi, padali na zem s vyprahlými,
otevřenými ústy.
Tu se náhle objevil Vestoň, kterého dlouho nebylo vidět. A ti, kteří byli sklíčeni a
nečinní, když jej spatřili, hned se k němu přidávali. Komu prý je život drahý, ten že
má prosit o milost u Tatarů. „V porobě bude vody dost," těšili se. Jen pít, jen žít chtěli
a na nic jiného nemysleli. Jejich reptání bylo velké. Vestoň se náhle vzmužil, chtěl být
vůdcem zbabělců, vztyčil se a zvolal: „Za mnou, za mnou, koho trápí žízeň!"

Chvalčovští zahrádkáři
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“
Honoré de Balzac
Rok 2013 byl Rokem rajčat, který vyhlásili zahrádkáři spolu s firmou SEMO. Ten
letošní rok 2014 bychom chtěli zasvětit tykvi – Rok tykví. Těší se mimořádné oblibě
u pěstitelů  a zároveň  sortiment je dosti bohatý. Odrůdy tykví: APETIT, ATLANTIC
GIANT, BLUE KURI, DELICA F, DELICIAN F1, ESO (SM 322/12), FÍKOLISTÁ –
podnož, GOLIÁŠ, GRAN GIGANTE, HOKKAIDO ORANGE, Kalabasa BIRDHOUSE
BOTTLE, KVETA, MARINA DI CHIOGGIA, SPRINTER F1 – podnož, TABLE KING,
VEGETABLE SPAGHETTI, YELLOWBOYS F1 (SM 950/06), YELLOWGIRLS F1
(SM 951/06), Tykev-cuketa:AMBASSADOR F1, BĚTKA F1, BLACK BEAUTY,
GAMBIT F1, GOLD RUSH F1, GOLDLINE F1, JIGONAL, SMĚS BAREV, SMĚS
KULATÁ, STARTGREEN F1, STRIATO DI NAPOLI, TONDO CHIARO DI NIZA,
TONDO DI PIACENZA, REND F1, Tykev-muškátová: LISCIA (typ BUTTERNUT),
SERPENTINE.
Tykvím se nejlépe daří na středně těžkých, humózních půdách, dostatečně zásobených živinami. Podle možnosti je zařazujeme do první tratě. Vyžadují slunečné
polohy chráněné před silnými větry. Nejvhodnější je přímý výsev v půlce května.
V dubnu nám napršelo 48 l/m2, květen 73 l/m2 vody do 25. 5. 2014.
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29. 3. jsme se zúčastnili sedmého ročníku „ Koštu slivovice a likérů“ v Míškovicích,
a dostali jsme certifikát. Na apríla pánové
B. Ovčačík, J. Pavelec, J. Zemánek opravili židle, pan E. Sedlář a pan M. Symerský
provedli řez na zahradě a M. Symerský
posekal trávu na zahradě.
4. 4. v18 hod. proběhla na Chalupě
beseda „Drobné ovoce“ šlechtitele M.
Vrány ze Zborovic s dataprojekcí. Byla
na velmi dobré úrovni. V Bystřici pod
Hostýnem jsme vyřídili koncese na
Živnostenském úřadu.
Př. Ing. A. Kyncl, F. Matyáš, A.
Zábranský pořezali dřevo a dovezli na
Chalupu k dalšímu zpracování, A. Kyncl
odstranil střechu pro dozdění zdi. Také
jsme odstranili hlínu u zdi, kostky, úklid,
úprava povrchu - rovnání odpadu u plotu
a odvoz tvrdého materiálu do dvora
k likvidaci př. J.+H. Pavelec, J. Pecháček.
El. sporák zapojen - provedl př. L. Raab
– děkujeme všem. Za postavení zdi také
děkujeme př. St. Krutilovi, J. Slavíkovi.
Velikonoční výzdobu oken udělali př. J.+L.
Slavíkovi.
Důstojně jsme oslavili svátky probouzející se přírody, vonících květin a rozzářených dní – a to Velikonoc!
V dubnu proběhla Jarní Flora Olomouc.
Přes 75 000 návštěvníků  prošlo podle
prvních odhadů  od čtvrtka do neděle branami. Největší zájem měli o hlavní expozici, výstavu peruánských orchidejí či jarní
zahradnické trhy, kde mohli nakoupit květiny, rostliny či nářadí pro zahradu. Loni
zavítalo na veletrh celkem 58 000 lidí.
„Návštěvníky jistě lákal nově otevřený
pavilon A i v něm umístěná reprezentativní hlavní expozice „Divotvorná zahrada.“
V neposlední řadě přálo počasí.
V Olomouci se představilo na 500
vystavovatelů  z tuzemska, Polska, Peru,
Slovenska a Nizozemska. Návštěvníky
pozdravila peruánská velvyslankyně
a výstavu si prohlédla i ambasadorka
Nigérie. Tato země se zřejmě představí
v Olomouci při letní Floře.
V dubnu proběhla společenská akce
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Vyzdobená kaplička

Stavíme gril

Floria v Kroměříži

Kujeme

Štípání dříví

„Děláme si vaječinu v kotlíku - pijeme burčák – promítáme - povídáme si“. I přes
malou účast se nám to vydařilo.
Soutěž vědomostní – Okresní kolo Mladých zahrádkářů  (dále jen OK MZ) se
konala v prostorách zámku Holešov. Tato soutěž se skládá z testových otázek
z oblasti přírody, ekologie, botaniky a zdravovědy. Druhou částí, neméně důležitou, je
poznávání rostlin - plevelů, letniček, zeleniny, dřevin a semen. Soutěže se zúčastnilo
34 mladších žáků  a 27 starších žáků. Vřelé poděkování patří učitelům, kteří dovedli
žáky k tak vynikajícím výsledkům, a hlavní oganizátorce př. V. Čablové. My jsme
přispěli pořadatelskou službou.
Letošní Floria JARO 2014 proběhla 3. 5. 2014 - 11. 5. 2014. Tento 38. ročník
tradičních celostátních prodejních zahradních výstav Floria - Speciální výstava
TULIPÁNŮ, LILIÍ a NARCISŮ  je určena všem zahradníkům, chatařům, chalupářům
a milovníkům květin. Zájem z minulého roku již dnes zajistil rozšíření sortimentu
rostlin, květin a stromů. Nabídka zahradníků  pokryje celý sortiment od skalniček až
po vzrostlé stromy. Obdobně jako v roce 2013 je jedna výstavní hala předurčena pro
speciální výstavu řezaných jarních cibulovin, kdy se návštěvníkům představí řada
druhů  a novinek lilií (krásně voněly), tulipánů  a narcisů. Výstavu pořádáme ve spolupráci s Českým svazem zahrádkářů  a s předními pěstiteli cibulovin v České republice. Na výstavě byla možnost zhlédnout soutěž mladých zahrádkářů  v aranžování a
vázání květin. ČZS tam měl stánek č.4 časopisu ZAHRÁDKÁŘ.
FLORISTICKÁ SOUTĚŽ - Územní sdružení ČZS Kroměříž pořádalo tuto soutěž
ve spolupráci s výstavištěm FLORIA. Prostor ukázat své aranžerské schopnosti
dostali rovněž senioři, žáci a junioři.
17. 5. nás čeká Zájezd do Vizovic „Příchod Jelínků a Karla Singera do Vizovic.“
Řízení palírny navazovalo na tradici z doby feudální, takže někdy majitel podnik
přímo neprovozoval. Už před rokem 1880 se tak v Eichenově palírně objevuje předek
slavného rodu Jakub Jelínek, který měl na starosti výrobu, a nedlouho po něm také
jeho syn Zikmund Jelínek, o němž víme, že byl v letech 1882 - 1886 jako velmi mladý
(narodil se roku 1859 v Luhačovicích) ředitelem palírny.
Roku 1891 se přistěhoval z Hranic sedmadvacetiletý Karel Singer a velice rychle
se prosadil. Nejdříve si na přelomu let 1892 - 1893 pronajal od Šimona Frische jeho
palírnu a záhy podnik rovnou koupil. To se stalo roku 1895.
Příchod Zikmunda Jelínka a Karla Singra do Vizovic se kryje s významným zlomem ve vývoji zdejšího ovocnářství. Doposud byly švestky zpracovávány sušením.
Na trh vstoupily konkurenční bosenské švestky a tak zaměřili propagaci pálení slivo36

vice. Vedle rozšiřujícího se domácího pálení začaly rychle vznikat i malé průmyslové
podniky.
Výrobce destilátů RUDOLF JELÍNEK zrekonstruoval za 30 milionů korun stáčírnu.
Otevření stáčírny doplnil vizovický košt pálenek, během kterého 247 členů  komise vybíralo nejlepší slivovici roku. Také si můžete pronajat kóji za roční poplatek
2 500,-Kč, kde budete ukládat slivovici jako archivní víno, každý rok vám tam přidají
1l slivovice a jste v pohodě. Valašský král Bolek Polívka má číslo jedna a Václav
Klaus má číslo sto a máte to jak v trezoru.
Zámek Vizovice, to jsou útulné a zabydlené interiéry zámku, kde vedle drahého
nábytku, obrazů  a porcelánu nechybí živé rostliny, květiny a osobní věci původních
majitelů, pečlivě upravená, architektonicky dokonalá zámecká zahrada se spoustou
majestátních stromů, drobných kvetoucích bylin a rybníkem ve tvaru slzy, zámecká
čokoládovna, plná dobrot.
17.5. proběhla na Chalupě zahrádkářů  další společenská akce - soutěž o nejlepšího klepače kos i sekáče. Letošní ročník byl již třetím v pořadí. Soutěžících v kutí
kos bylo šest mužů, v sečení kosou i kosákem bylo celkem devět včetně žen. Komise
neurčila vítěze, ale soutěžící byli odměněni semeny. Protože podmínky byly špatné zima, déšť, zatopili jsme v kachlácích, posilnili jsme se slivovicí, koláčky rybízovými,
jabčáky. Vše mělo dobrou úroveň  a začali jsme se připravovat na pátek 30.5., kdy
se na Chalupě konalo posezení s kytarou - zpěvy páteční a také „Kácení mája.“
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají dodělat letos započaté dílo.
Motto: Smyslem naší relaxační zóny=oázy je poskytnout místo pro přátelské
posezení, odpočinek, vzdělávání, prezentaci, kulturní, obchodní a jinou činnost.

Naklepávání kos
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Regulace plodnosti
U ovocných stromů  je žádoucí menší množství plodů. Jabloně, hrušně a broskvoně se příliš velkým nasazením plodů oslabují. Plody zůstávají drobné, přibývá chorob
i škůdců  a i nasazení květních pupenů  pro úrodu v příštím roce je podstatně nižší.
Protrháním plodů můžeme tak tuto nepříznivou okolnost ovlivnit.
Nejprve protrháváme tvořící se plůdky u jabloní které mají sklon ke střídavé
plodnosti - již zhruba 3 týdny po odkvětu regulujeme množství plodů na 1-3 kusy na
plodonoš podle kondice stromu. U ostatních jabloní a hrušní postačí po přirozeném
propadu plůdků  odstranit přebytek plodů  odstřižením podle vývoje počasí zpravidla
v termínu květen/červen, nebo i později. Odstraňujeme především plody na první
pohled ve vývoji opožděné, poškozené, deformované a nemocné. U mladých stromků  můžeme větší násadu více zregulovat, aby plodnost nebyla na úkor růstu, a
u starších stromů probereme hlavně partie uvnitř a naspodu koruny - přeci jenom tím
stromu pomůžeme a dočkáme se i kvalitnějšího ovoce z osluněných částí.
U neřezaných broskvoní máme co dohánět, ale problém lze napravit a to po
přirozeném propadu plodů  do konce května - opadají neoplodněné, ve vývoji opožděné a nemocné plůdky. Následně strom prosvětlíme tak, aby plody byly po jednom.
U pravých plodných výhonů  je přípustný nejvyšší počet 5 plodů, nepravý plodný
výhon 1-2 plody a kyticový uvnitř koruny po 2 plodech. Nakonec řezem zredukujeme
i plodonosné dřevo, kdy výhony s plody zakrátíme na jeden list nad nejhořejším plodem a u výhonů bez plodů ponecháme jen 2-3 spodní listy. Dostatečná listová plocha
je velice důležitá pro vývoj kvalitních plodů.
U broskvoní bez plodové násady – tam, kde květy buď  zmrzly nebo nebyly opyleny, využijeme roku bez úrody jako nejlepší příležitost pro zmlazení nejen starých

Ženy sečou
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stromů. Postranní výhony bez plodové násady hluboce zakrátíme až ke dvěma
nejspodnějším výhonům, kdy tímto zásahem můžeme počítat s nárůstem "pravých
plodných výhonů" pro plodnost v příštím roce.
U stromů  - především broskvoní, kde se v minulých letech vyskytla nepatogenní
chloróza (kalcióza) z důvodu nedostatku železa, začněte s listovou aplikací vhodných hnojiv.
Řez za zelena u ovocných stromů
Tímto řezem rozumíme odstranění vrcholků  nebo zaštípnutí mladých letorostů 
jabloní a hrušní na kordonech a ovocných stěnách s cílem posílení tvorby krátkého
plodného obrostu. Vhodným obdobím pro tento řez je počátek června a konec v červenci. Pokud ho neděláme a letorosty silně zkrátíme teprve v zimním období, bude
na dřevinách jen málo květů, nebo žádné. Musíme si ale uvědomit, že tento řez nemá
žádný význam u vřeten a silně rostoucích jádrovin plodících tzv. na dlouhém dřevě u nich má dlouhé plodné dřevo v korunách své místo.
První zaštípnutí děláme při délce výhonů  10-20 cm, nebo za 6 listem (u slaběji
rostoucích odrůd) a na krátkých výhonech zaštípneme za 4-5 listem. Pupeny brzy
vyrazí opětovně a zpravidla obě koncová očka krátkými výhonky. První - koncový
výhon odstraníme úplně a druhý zaštípneme za druhým listem. Pokud vyrostl jen
jeden výhon, zakrátíme ho také obdobně.
Řezem za zelena posílíme spící očka a stimulujeme jejich vývin v květní pupeny.
V zimním období takto vypěstovaný plodný obrost už jen řezem upravíme seříznutím
výhonku narostlém z hlavní mízy na 3 pupeny.
S problematikou je možné se blíže seznámit viz. časopis Zahrádkář  6 /2010
v článku „Doplňkový letní řez jádrovin, včetně vylamování a zaštipování letorostů“
autora Josefa Suse.
Červen je počítán již za letní měsíc, má nejdelší den - slunečního svitu je 13 %
z celoročního úhrnu. Den se po slunovratu - 21. června, opět začíná nepatrně
zkracovat. Teplota půdy s malými výkyvy stále stoupá a všechny rostliny prospívají,
mají-li dostatek vláhy. Zimní a předjarní zásoby vody jsou z půdy vyčerpány a je
proto dobře, že dešťových srážek bývá "medardsky hodně". 40 dnů deště ale nebývá
zdaleka pravdivých, statistické hodnocení hovoří o skutečné největší délce tohoto
letního evropského monzunu 15-20 dnů  s pravděpodobností četnosti jeho výskytu
71%. Přitom nejdelší souvislé období deště bylo v historii zaznamenáno 22 dnů.
V posledním dvacetiletí se ale vyskytla řada let, kdy se tento monzun nedostavil 1976, 1986, 1988, 1992 a 1994.
Se zvyšující se teplotou a maximem světla se zpomaluje prodlužovací růst.
Zesilují pokožky listů  a tím se snižuje zbytečný odpar vody z rostlin. Klimatické léto
začíná kvetením akátů  a bezu černého, končí sklizní ovsa. Během vegetace je u růží
vhodné správné ošetřování. Věnujeme pozornost doplňujícímu řezu keřů  - odstraňování planých výhonů  (vlků) z podnože - rozeznáme je podle jiné barvy a tvaru listů,
a ostnů.
Pokud ušlechtilý výhon končí listem bez očka a na jeho vrcholu se netvoří květ,
zastřihneme ho nad nejspodnějším dobře vyvinutým listem s dobře vyvinutým
očkem. Dále vyrůstá-li po jarním řezu z některého zkráceného výhonu jen jeden nadměrně bujný letorost, zkrátíme ho včas na 3-4 listy. Z oček jejich paždí pak vyrostou
letorosty méně bujné, keř bude košatější a více pokvete.
U čajohybridů  pěstovaných pro řez květů  do kytic, má být na konci každého
výhonu jedno dobře vyvinuté poupě. Postranní poupata proto včas vyštipujte. Z keře
řežeme zpravidla jen 1/3 květů, abychom příliš nesnížili jeho asimilační plochu. Na
zbývající části stonku mají zůstat alespoň  2-3 listy. Ostatní květy necháme na keři
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odkvést a po opadu okvětních plátků  odstřihneme u velkokvětých růží (čajohybridů)
odkvetlé květy se dvěma nejhořejšími listy. U mnohokvětých růží řežeme po odkvětu
pod celým květenstvím těsně nad prvním vyvinutým listem. Z oček paždí horních listů 
vyraší nové letorosty s květy.
Růže ošetřujeme chemicky při výskytu padlí i černé skvrnitosti. Popínavé růže,
které kvetou jen jednou za rok, po odkvětu silně ořežeme, abychom podpořili růst
silných letošních výhonů důležitých pro květ v příštím roce.
Prezentace novinek jednotlivých plodin ze SEMO Smržice
• Okurky salátové
V sortimentu salátových okurek „hadovek“ přibyla středně raná okurka japonského typu ´ Avantgarde F1´s vynikající chutí a velmi dlouhými plody ( 32 – 35 cm).
Tato nepartenokarpická odrůda je vhodná pro pěstování ve sklenících a fóliovnících.
• Rajčata
Série odrůd keříčkových hybridních rajčat pro velkovýrobu a průmyslové zpracování je další z letošních novinek. Patří sem výnosné hybridy ´Semaking F1´,
´Semapeel F1´ nebo ´Semalate F1´. Z nehybridních odrůd k výrobě kečupů  ,
protlaků  a ke kuchyňskému zpracování přibyla novinka tyčkového rajčete s protáhlými oválnými plody ´S. Marzano Gigante 3´.
• Cibule
Pro sezónu 2013 do sortimentu cibulové zeleniny přibylo dlouho očekávané osivo
Rijnsburské cibule s názvem ´Wellina´. Odrůda s velmi vysokou odolností proti
vybíhání do květu a dobrou skladovatelností je vhodná pro přímé setí i pro výrobu
sazečky. K novinkám osiv firem Takii a Pop Vriend patří ozimá cibule ´Boreas
F1´patřící mezi velmi rané hybridy s odolností k vykvétání, vhodná pro velmi rané
svazkování.
• Mrkev
Do sortimentu mrkve se řadí široká škála osiv kvalitních odrůd s různými vlastnostmi i dobou sklizně. Nová poloraná odrůda´Anina´typu Nantes s dlouhým
válcovitým a tupým zakončením kořene je velmi vhodná pro přímý konzum
i dlouhodobé skladování.
Další novinkou je poloraná sladká výnosná mrkev typu Kuroda ´Fire Wedge F1´,
které se daří i v těžších půdách. Je velmi vhodná pro výrobu džusů, jelikož kořeny
obsahují velké množství šťávy, ale pouze krátkodobě skladovatelná. Zajímavostí
je pak tmavě červená, zašpičatěná mrkev ´Nutri-red´, která vyniká pozitivními
vlastnostmi jak pro pěstitele, tak pro zpracovatele. Obsah lykopenu je na stejné
úrovni jako v rajčatech.
• Tuřín
Obohacen je také sortiment japonských tuřínů o hybrid ´Fuku Komachi F1´, který
je díky své odolnosti proti vykvétání vhodný i pro jarní výsevy.
• Hrách zahradní
Mezi novinky patří pozdní velkozrnný hrách ´Twinset´ rezistentní k padlí hrachovému s vysokým výnosem. Pozdní odrůda s velkými středně-zrnnými lusky´Morris´ vyniká rovněž vysokým výnosem a rezistencí.
• Zelí
Na trh vstupuje v novém roce také více odrůd zelí. Krouhárenské zelí ´Portoza
F1´ (dříve pod názvem ´Porto F1´) patří k dlouhodobě oblíbeným pozdním odrůdám(130 denní), které lze i s úspěchem velmi dlouho skladovat. Hlávky dosahují
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hmotnosti 3 až 5 kg, vydrží dlouho na poli a snášejí i přímrazky. Odrůda méně
napadána třásněnkami. Polorané (100 denní) zelí ´Struktura F1´ se vyznačuje
rezistenci k fuzarióze. Velikost hlávky je u této odrůdy velmi závislá na zvoleném sponu. Mezi novinky červeného zelí patří ´Pretino F1´ s vysokou odolností
k vykvétání, určené pro čerstvý trh a krátkodobé skladování.
• Melouny, tykve a patizony
Vodní meloun s oranžovou dužninou ´Primaorange F1´ a ´Primagold F1´ se žlutou
dužninou zaujme každého. Tyto hybridy s nízkým obsahem semen, jejichž plody
kulovitého tvaru mají zelenou pokožku s tmavými pruhy dorůstají hmotnosti 2,5
až 4 kg a obsahují 11 až 12 %. Cukru. V pořadí již druhá hybridní tykev typu
Halloween je v nabídce s příznačným názvem ´Yellowgirls F1´. Plody o hmotnosti
6 až 8 kg jsou ploše kulaté, s výrazně oranžovou pokožkou s atraktivním žebrováním. Sytě oranžová dužnina je vhodná pro kuchyňskou úpravu, vynikající je
zejména na dýňové polévky. Hybrid ´Yellowboys F1´ se odlišuje větší hmotností
plodů (8 až 10 kg).
Klasické oranžové Hokkaido se u nás těší velké oblibě, nechte se však inspirovat novinkou ´Delica F1´ se zelenou barvou slupky. Intenzivní oranžovou barvou
dužniny a výbornou chutí bude každý pěstitel mile překvapen. Další specialitou je
tmavozelená adaptabilní a nenáročná odrůda patizonu ´Greendisc F1´.

Zahrádkářské a jiné akce:

13. 6. 17 hod. na CH.Z. beseda „Zážitky z cest - životě na N. Zélandu“ přednáší Libor
F. Bombík
13. -15 .6. v Rakovníku proběhne XXVII. ročník soutěže Mladý zahrádkář  - republikové kolo, máme tam dva zástupce.
21. 6. 17 hod. se na Chalupě uskuteční „Opékání špekáčků“, promítání, přijďte mezi
nás si popovídat, pokecat, budeme se na Vás těšiti.
5. 7. 9 -18 hod. CH.Z. „Hodová výstava“ areál „ZAHRÁDKÁŘŮ“ (chovatelé, včelaři,
zahrádkáři )
11. 7. 9 hod. ZŠ, SŠ, 12 hod. senioři -finále „FLORISTŮ“ na výstavišti Lysá n. L.
výstava „Květy“
19. -20. 7. Piešťany „Výstava meruněk, broskvoní.“
25. -27. 7. SEMO Smržice „Zel. školení“ , přihl. do 30. 6. 2014
26. 7. 17 hod. CH.Z. „ Soutěž v šipkách nebo v jiném“ s promítáním, přijďte pobýt
mezi námi
6. -10. 8. Věžky – LÉTO 2014
14. - 17. 8. FLORA Olomouc – letní etapa
21. -24. 8. Kroměříž FLORIA LÉTO 2014 , specialitou letních výstav jsou výstavy
růží, lilií a gladiol.
30. 8. 13 hod. Zahájení provozu moštování, vaření povidel - těšíme se na Vás.
30. -31. 8. SVĚTOVÝ DEN LEDOVÉHO VÍNA Lednice
Pár pranostik:
„Kdo v máji nelenil, brzy se oženil.“
"V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.“
„Lidé se radují létu a včelky květu.“
„Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.“
Výbor ZO ČZS
PS: Podívejte se také, jak naše děvčata krásně vyzdobila KAPLIČKU pro májové
modlení. Patří jim veřejný dík a obdiv.
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Než zavřete zpravodaj
Téma, se kterým zavřeme toto číslo zpravodaje, vlastně opisuje kruh s úvodníkem. A sice tak, že navazuje na změnu názoru. Jak jste jistě zaregistrovali, před pár
týdny proběhly volby do europoslanecké sněmovny. Jsou to první volby v mém životě, kterých jsem se vědomě neúčastnila. Nějak mi docházejí síly se v politice orientovat, nějak ztrácím naději, že mohu něco ovlivnit, nějak mi začíná být „svět politiky"
čím dál více lhostejný. Posun v názoru? Zcela jistě. Vývoj? Těžko říct. Občas mívám
neodbytný pocit, že se dostávám do fáze zjednodušování. Čím méně, tím lépe. Méně
věcí, méně myšlení, méně informací, méně jídla, méně vjemů, méně, méně, méně...
Dříve jsem mívala radost, když jsem „něco" dostala, dnes mívám radost, když se
„něčeho" zbavím. Nevím, zda mají tento pocit všichni, kdo se ocitají v druhé polovině
života, a zda tento pocit přímo souvisí se stárnutím. Nebo je to jen čistě moje osobní
záležitost. Ačkoliv na tom ani nezálěží. Jakoby první půlku života provázelo prožít co
nejvíce, vědět co nejvíce, vidět a slyšet co nejvíce, cítit co nejvíce, nyní se tato touha
transformuje do minimalismu, zpřehlednění situací, zpřehlednění přehlcených mozkových závitů, touha po klidu. K volbám jsem nešla, protože právě nepřehlednost,
která politickou situaci provází, mě zatěžuje, unavuje, vyčerpává. Návrat k jednoduchosti se zdá být tak krásný. Jak jednoduše vidí svět malé děti... žádné úřady, pojistky, hypotéky, trh práce, finanční krize, nezaměstnanost, války, náboženství, strach a
obavy o holé přežití. Nic takového, jen kytička, brm, brm, bum bum, sluníčko, a radost
z žití. Když to pak vypukne, nabídne svět člověku iluzi, že teď teprve začíná ten pravý
život! Výkon, výkon, výkon... ať  jste kdekoliv, radost se pomalu vytrácí, je překryta
nánosem povinností, informací, vědomostí... kytička se promění v neuvěřitelný komplex fotosyntézy, sluníčko v nepřítele, z kterého můžeme chytit rakovinu kůže a bez
UV filtru raději ani nevycházíme. Musí to tak být, nebo ne? Malé dítě dělá většinu
činností pro radost. Kolik takových činností děláme my dospělí? Sem tam nějaké to
uvolnění při sportu, v hospůdce či u televize. Kolikrát za den ale prožijeme skutečnou
radost? Kéž by se ve stáří vrátilo člověku ono bezprostřední vnímání. Jenomže to už
se pro změnu přidávají nemoci, bolesti, chudoba v penzi, samota, pocit méněcennosti a odloženosti a v neposlední řadě strach z blížící se smrti. Ptám se, musí to tak
být? Neznám odpověď. Systém, ve kterém žijeme je jedovatý, ale jak z něj vystoupit?
Zdá se, že jednoduchost je opravdu složitá záležitost. Tak jo, dopsat článek a šup na
nádobí, jehož mytí mi přináší hluboké vnitřní uspokojení, radost a mír.
Mgr. Jitka Dostálová
PS: Ale napřed si přečtu, jak vlastně dopadly ty volby.
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Den matek

Den matek

Vítání občánků

Pálení čarodějnic
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Slovo na konec:
„Nevrč, brachu, na zrcadlo, když máš křivou hubu.“
Nikolaj Vasiljevič Gogol
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