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Milí čtenáři,
poslední dobou se čím dál častěji setkávám s otázkou sebelásky, sebepřijetí.
A narážím na hlubokou propast, kterou pojetí a uchopení tohoto v jádru celkem
neškodného tématu přináší. Dnešní mladí lidé a děti mají daleko větší sklon řídit se
svými pocity, než tomu bývalo dříve. Zcela jistě se do jejich vnímání promítá současný trend, který se snaží napravit a narovnat pokřivený přístup k sobě samým.
V médiích, na internetových portálech se to hemží články o sebelásce a přijetí
sebe sama. Jak už to bývá, většina návodů ke šťastnému životu, zejména typu: 10
kroků ke spokojenosti, 5 zaručených vět k osobnímu růstu, 20 denní kurz, po kterém
budete zvládat život levou zadní jsou sice lákavé, nicméně nefungují. Samozřejmě
tak jako v kupce sena se dá najít jehla, tak i v záplavách dobře míněných rad se dají
dohledat skutečné skvosty a zkušenosti moudrých lidí. O nutnosti sebepřijetí opravdu
mluví víceméně všichni.
Ano, téma sebepřijetí je voda také na můj mlýn. Já, coby dítko submisivní, bezkonfliktní, vždy a za všech okolností přizpůsobivší, jsem s velkou radostí přivítala
možnost, že mohu mít ráda také sebe! Že je to dovoleno. Jak se mi ulevilo, když se
toto téma začalo otevírat. A pak jsem s hrůzou zjistila, že vůbec neznám své vlastní
pocity, neboť s programem v hlavičce a na duši: „ pane Bože, hlavně, aby se na mě
ostatní nezlobili! Aby mě měli rádi!“, jsem se snažila vyhovět okolí, které se tvářilo, že
jen pokud mu vyhovím, mám šanci na lásku. Samozřejmě to pravda nebyla. Nastalo
dlouhé a dosud nekončící období, ve kterém jsem se učila, jak nastavit hranice, jak
se naučit říkat ne, jak se nebát odmítat a být odmítnuta, jak se nekritizovat , jak se
mít ráda jen pro lásku samotnou a ne pro citové žadonění o lásku ostatních.
Takže ano, mi osobně všechny ty články a besedy a videa neskutečně pomohly.
Jenže, všeho moc škodí. Může se stát a také se často stává, že sebepřijetí bývá
zaměňováno za sebeprosazování. Člověk by se měl opravdu řídit svými pocity, na
tom není nic zlého. Ovšem co si počít, když žijeme vedle ostatních a ti mají také své
pocity a jsou s těmi našimi v rozporu. „Já cítím, že chci jít do kina!“ „A já cítím, že
nechci!“ Například. A ve vážnější rovině: „Já cítím, že chci dítě“ a „Já se na dítě vůbec
necítím.“ Konflikt je na světě. Každá strana jedná v souladu se sebou samým, takže
by to mělo přinést harmonii, že? Jak se domluvit bez popírání sebe sama a zároveň
brát ohledy na pocity jiných? Často se nám pocity ostatních jeví jako méně důležité
než ty naše, leckdy jako nerozumné, či směšné. Kdybychom byli schopni nahlédnout
do světa jiného člověka, viděli bychom, že každý pocit tu je oprávněně.
„Milujte se a všechny vztahy se vám upraví! Milujte se, jen tak můžete milovat
ostatní! Milujte se a budete milováni!“ Kéž by! Samozřejmě, že kdo nemá rád sebe a
sám sebe vnímá negativně, vnímá negativně také okolí. Ovšem už v Novém zákoně
je jasně daný princip: „Miluj bližního jako sebe sama.“ To je jasná cesta z bludiště
zamotaných vtahů. Jen to chytit za správný konec. Vybalancovat to. Miluj bližního
svého stejně jako sebe sama. Nikde ani zmínka o tom, že by měl člověk milovat
bližního a sebe nikoliv. A nikde ani zmínka, že by měl milovat sebe více než bližního svého. Pokud jsme skutečně JEDNO, a to jsme, jsme si se svým okolím rovni.
Prosazování svých pocitů a zájmů vede ke vztahové zkáze stejně jako ustupování
ostatním. Rovnováha mezi mnou a okolím. Jinudy cesta nevede.
Vyšlápněme tedy do letošního léta tou správnou nohou, ať se nám všem daří.
Dětem radostné prázdniny.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 27. 1. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
• a schvaluje program jednání.
• a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
• a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 11.12.2015 do 27.1.2016.
• a schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Relaxační lesní tělocvična na
MŠMT a schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu.
• a schvaluje zřízení „dětského koutku„ a zakoupení nových polic pro obecní
knihovnu dle návrhu metodické vedoucí.
• a schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace parčíku Na Kamenci
a schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu.
• a schvaluje podání žádosti na projekt Návrh obnovy územního plánu na regionální
odbor KÚZK a schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu.

•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 8/2015 ze zasedání ZO Chvalčov dne 11.12.2015.
výsledek Tříkrálové sbírky, kterou pořádala Charita v Bystřici pod Hostýnem.
V naší obci bylo vybráno v 6 pokladničkách celkem 25 872 Kč, je to o 6 854 Kč
méně než v roce 2015.
informaci o uzavření KD pro veřejné akce v měsíci dubnu a květnu 2016, kdy zde
bude prováděna výměna oken, dveří a další drobné práce.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 21. 3. 2016
RO projednala a rozhodla:
• o nejvýhodnější nabídce na relaxační lesní tělocvičnu, kterou měla firma
Společnost „Lesní tělocvična Chvalčov“, vedoucí sdružení
a) K+S stavební s.r.o., Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž, IČ: 26257424
b) EKKL a.s. ,Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČ: 27752771
Cena: 839 984, 53 Kč bez DPH
Výše uvedená firma splňuje kvalifikaci.
Splnění kvalifikace neprokázaly a proto byly vyloučeny firmy:
1. Benjamín s.r.o. , Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414
2. Sportech cz s.e. Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ 29266793
O všech jednáních jsou provedeny zápisy - protokoly, které má obec Chvalčov
k dispozici. Výběrové řízení prováděla firma: ENVI Agentura Trunda s.r.o., Ing.
Vladimír Trunda, U Hřiště 810/8, 779 00, Olomouc, IČ 2785764
• o právu provést stavbu pro pana Karla Volka ml. a to zbudování vodovodní přípojky do rodinného domu č.p. 532, ul. Na Kamenci. Překop MK bude po výkopu
řádně zhutněn, pravidelně dosypáván a následně přelit asfaltem.
• a) a jmenovala komisi pro otevírání obálek na zakázku „Změna č.1 územního
plánu Chvalčov“ ve složení: Ing. Jan Chlápek, Ing.Hana Svobodníková, Andrea
Zábranská. Náhradníci: Jan Blažek, Ing. Markéta Burdová, Milan Martínek, Mgr.
PhDr. Michal Zicháček, Jaroslav Adámek.
• b) o složení hodnotící komise pro výše uvedenou akci: Jan Kurfürst, Ing. Jan
Chlápek, Jiřina Hurtová, Ing. Hana Svobodníková, Milan Martínek st.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 30. 3. 2016

•

•

RO projednala a rozhodla:
o výsledku hodnotící komise při veřejné zakázce na „Změnu č.1. územního plánu
Chvalčov“. Komise pro otevírání obálek, která zahájila svoji činnost 29.3.2016
neshledala žádné kvalifikační nedostatky a všichni přihlášení do soutěže mohou
postoupit dále, nikdo nebyl vyloučen.
Do soutěže se přihlásili:
1. ALFING Zlín spol. s.r.o., J. Starší 165, 763 02 Zlín, za cenu 105 200 Kč bez
DPH
2. Ing. Jan Slanina, Kazimíra Rudého 3749, 767 01 Kroměříž, za cenu 234 000 Kč
bez DPH
3. Ing. Lubor Sawicki, Ohrada 1854, 755 01 Vsetín, za cenu 193 600 Kč bez DPH
Nikdo z uchazečů neměl mimořádně nízkou nabídkovou cenu k předmětu veřejné
zakázky.
RO rozhodla, že nejvýhodnější nabídku má uchazeč s pořadovým č. 1.
Nabídka č.1.: ALFING Zlín, spol.s.r.o., J.Starší 165, 763 02 Zlín, IČ 26230259,
cena 105 200 Kč bez DPH.
o urychleném řešení týkající se opravy akumulační jímky na sv. Hostýně a v obci
u Válkového, v k.ú. Chvalčov.
Statikovi zadat vyjádření ke způsobu řešení, dle prohlídky a dokumentace.
Oprava proběhne v režimu havarijních oprav. Oprava by měla proběhnout do
konce měsíce dubna, jak požaduje provozovatel.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 4. 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
o podpisu smlouvy na neinvestiční dotace pro TJ Chvalčov.
a nesouhlasí s kolaudací plotu u nemovitosti č.p. 147,jehož majitelkou je Ing.
Vinklárková ze Zlína. Stejné stanovisko má i Stavební úřad v Bystřici pod
Hostýnem.
opakovaně rozhodla o žádosti pana Petera Budzáka o odstranění vrat při vjezdu
na jeho přístupovou komunikaci k rodinnému domu.
o opravě kanalizační jímky na Sv. Hostýně dle znaleckého posudku statika. Cena
je ve výši 15 000 Kč.
o zadání projektu na zbudování chodníku z ul. U Vesničky po novou výstavbu
v ulici Javornické.
o zadání projektu na zbudování veřejného osvětlení a opravy chodníku kolem
Bystřičky z ul. U Vesničky po fotbalové hřiště a na druhou stranu k „Lesní tělocvičně“.
o zadání řešení přechodu pro chodce z MK „U pomníku“ směr na ul. Školní.
Přechod by měl sloužit hlavně pro děti, které bydlí v Kroužkách, při cestě do školy
a ze školy.
o nákupu 3 Lexikonů, které představují všechny obce v Česku.
o právu provést stavbu vodovodní přípojky k RD č.p. 83 pro pana Pavla Pávka.
a v měsíci květnu 2016 vypíše výběrové řízení na administrativní pracovnici pro
OÚ ve Chvalčově s nástupem od 01.07.2016.
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•
•
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a nechá zhotovit havarijní plán obce v Uh. Hradišti v Hasičské škole.
a schvaluje smlouvu o převedení do vlastnictví příspěvkové organizace plynoměr
od fa RWE.
o úhradě výsadby zeleně, nad rámec projektu, firmě Horák a synové, která probíhá Na Kamenci v částce 16 000 Kč.
a souhlasí s návrhem PMR Podhostýnsko, pravidelně uklízet kolem rozhledny na
Kelčském Javorníku, za roční úhradu 35 000 Kč.
a zamítá připojení na facebook s propojením na obecní stránky, dle nabídky fa
Galileo.
o nákupu 3 ks plastických map Podhostýnského mikroregionu.
a souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016.
a stanovila cenu pro výkupy a odprodeje pozemků v Kroužkách, které jsou zastavěny místní komunikací na 200 Kč za m2. Celou agendu pro výkup pozemků,
sepsání smluv a vklad do KN předáme akreditované firmě, která se takovou
agendou zabývá.
První a opakovanou žadatelkou o odprodej je p. Markéta Maštová, RO doporučuje ZO předat tuto žádost firmě GEOTOM k vyřízení odprodeje obci. Jedná se
o převod pozemku parc.č. 620/131 v k.ú. Chvalčova Lhota, ostatní plocha
o výměře 296 m2.
a přijímá na návrh soudu Kroměříž pozůstalost po zemřelém občanu Chvalčova.
a vyhodnotila jako nejlevnější nabídku pana Palenčára na opravu krčku v ZŠ a
MŠ za cenu 192 950 Kč, včetně dodávky materiálu.
o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 809 pro paní
Lenku Buzkovou.
a potvrzuje objednávku od firmy Šindelář s.r.o. Kroměříž o zhotovení informačního systému v obci za cenu 98 807,39 Kč vč. DPH.
o právu provést stavbu plynovodní přípojky pro nemovitost v Chrástce č.p. 452,
pro její majitelku Mgr. Evu Bubílkovou.
o Dodatku č.2 ke Smlouvě s firmou Vodafone Czech Republic a.s. o nájmu části
nemovitosti č.p. 633 na parcele č. st. 230, v k.ú. Chvalčova Lhota za účelem
změny termínu platby za pronájem, včetně DPH.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
dopis ředitele příspěvkové organizace, pokus o smír, kdy požaduje vyplacení
přeplatků za energie za rok 2015 firmou Energie pod kontrolou.
metodickou pomůcku při požárech, které mohou vzniknout při žních. Byla předána veliteli SDH.
situaci a osazení dopravních značek při výjezdech na hlavní komunikaci z ul.
Nové a z uličky, která spojuje Obřanskou a ul. Na Chaloupkách. Vše řeší Dopravní
inspektorát v Kroměříži.
informaci o programu Svazu měst a obcí na mezi obecní spolupráci po dobu tří
let.
starosta informoval, o provedení úhrady za projekt „Kulturně společenské centrum“ ve výšin 90% celkové ceny.
informaci o snížení záloh na odběr energií pro ZŠ a MŠ Chvalčov.22/25 informaci
majitele pozemku na točně v Lázních, že nemá zájem nadále pronajímat obci
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Chvalčov tento pozemek pro hnízdo odpadu. Občané z Lázní opakovaně sypou
biologický odpad do lesa, kolem nádob je nepořádek.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 4. 2016

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 27.1.2016 do 11.4.2016.
a) o odprodeji části obecního pozemku parc. č. 1163/3 o předpokládané výměře
70 m2, druh ostatní komunikace, v k.ú. Chvalčov za cenu 200,00 Kč za 1m2.
Kupující, manželé Josef a Lenka Janečkovi, uhradí zhotovení GP, kupní smlouvu
a vklad do KN.
b) o odprodeji části obecního pozemku parc. č. 925/2, druh ostatní plocha, v k.ú.
Chvalčov o výměře 58 m2 za 200,00 Kč za 1m2. Kupující, pan Josef Spiegl a paní
Jana Bačová, uhradí zhotovení GP, kupní smlouvu a vklad do KN.
c) o odprodeji pozemků parc. č. 932/2 o výměře 339 m2 a pozemku parc č. 932/
3 o výměře 48 m2, oba druh ostatní plocha, oba v k.ú. Chvalčov za cenu 200 Kč
za 1m2. Kupující, paní Ing. Olga Vinklárková, uhradí kupní smlouvu a vklad do
KN.
d) o odprodeji pozemku parc. č. 476/1 o výměře 1243 m2 v k.ú. Chvalčova Lhota
za cenu 528275,00 Kč manželům Ing. Davidovi a MUDr. Gabriele Pléhovým.
Pozemek je zatížen věcným břemenem pro E.ON a.s. České Budějovice. Kupující
uhradí kupní smlouvu a vklad do KN.
a přijímá do majetku obce pozemek parc. č. 81/42 v k.ú. Chvalčov, o výměře
2573m2 podle GP č. 538-205/2015, dar od Ing. Antonína Urbance. Pozemek
bude sloužit jako příjezd do všech oddělených částí areálu bývalého zemědělského družstva. Obdarovaný uhradí GP, darovací smlouvu, vklad do KN a daň
z převodu nemovitostí.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 9/2015 ze zasedání ZO Chvalčov dne 27.01.2016.
informaci o stavu jednání s majiteli pozemků, po kterých vede příjezdová komunikace ke Kulturně společenskému centru a které bude potřeba vykoupit nebo
směnit.
informace o probíhajících stavbách a projektech a stavu jejich dotační podpory.
zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Obec
Chvalčov za rok 2015.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
ve volebním období 2014 - 2018 ze dne 22. 4. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo

•
•
•

a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje opravu kulturního domu nad rámec výměny oken a dveří v celé budo7

vě. Ve staré části KD bude provedena oprava elektroinstalace a vodovodních a
kanalizačních rozvodů, vytápění a další udržovací práce. Předpokládaná celková
cena 3,5 mil. Kč. Finanční prostředky budou přesunuty z plánované akce Kulturně
společenského centra, § 3429 schváleného rozpočtu obce.

•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 10/2016 ze zasedání ZO Chvalčov dne 11. 04. 2016
možnost podání žádosti o dotaci na Integrovaný operační program na hasičskou
cisternu pro integrovaný záchranný systém.
Zastupitelstvo obce ukládá
radě obce ve spolupráci s velitelem JPO nadefinovat projekt pro možnost podání
žádosti o dotaci na hasičskou cisternu pro IZS.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 5. 2016

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
a souhlasí s průjezdem obcí pro soutěž Drásal Team Holešov z.s. dne 25.06.2016.
o konečné úpravě okolo garáží Na Říce, které nebyly při opravě naceněny. Cena
63 004 Kč.
o uzavření Smlouvy pro daňové poradenství od firmy ESKO Morava, s.r.o., za
hodinovou sazbu 600 Kč. Poradenství se týká hlavně DPH.
a souhlasí se Smlouvou na hydrogeologický průzkum zdroje pitné vody pro
Kulturní středisko Pod Kozincem. Smlouva bude uzavřena s firmou ALTEC
International s.r.o. Holešov.
a) o zřízení věcných břemen pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Genstera 2151/6
České Budějovice na dobu neurčitou, pod č. OT 01433003760/002, úplatné
za jednorázovou úhradu 500 Kč. Věcné břemeno je přes pozemek parc.č.647/7
v k.ú. Chvalčova Lhota.
b) druhé věcné břemeno je přes pozemky parc.č. 81/38,1163/2 a 1165/7, všechny
v k.ú. Chvalčov, za stejných podmínek jako v bodě a).
a zamítá zpracování a velkoplošný tisk map s popisnými a evidenčními čísly pro
obec, které nabízí firma Gplus.
a přijímá poskytnutou dotaci podpory RP02-16OT1 Programu obnovy venkova,
týkající se revitalizace parčíku Na Kamenci. Dotace je ve výši 561 000 Kč.
a zamítá nabídku firmy Habšuda na grafiku, produkci a panoramatické mapy.
o opravě místní komunikace v ul. Na Kůtku, po toku Bystřičky přes most a směr
k hlavní silnici, za nabízenou cenu 332 576 Kč.
o zakoupení barevné kopírky A3 za cenu 67 210 včetně náplní.
o vydání souhlasu pro Stavební úřad v Bystřici p.H. ke stavbě plotu s pevnou
podezdívkou pro manžele Dvořákovy u č.p. 813.
o opravě 5 ks kanálových vpustí na obecní kanalizaci, které zasahují do státní
silnice. Cena je 62 500 Kč.
se zveřejněním záměru na uzavření Pachtovní smlouvy s firmou SALIX MORAVIA
na pozemky, které obec vlastní v k.ú. Bystřice pod Hostýnem.
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o komisi pro otevírání obálek na „Opravy KD ve Chvalčově“ ve složení: Ing.
Burdová, Hurtová, Zábranská, Ing. Svobodníková, Jan Blažek. Obec osloví 3 firmy jako dodavatele stavby. Ulrych, stavitelství Bystřice pod Host. MG
Construction s.r.o. , Vyšehradská 1349/2, Praha a TZB stav s.r.o. RO jmenovala
výběrovou komisi: Ing. Chlápek, Martínek, Hurtová, Ing. Burdová a Ing. Koplík.
a bere cenovou nabídku firmy GEOTOM s.r.o. B.p.H. na služby spojené s výkupy,
odprodejem a směnami pozemků v obou katastrálních územích v obci Chvalčov.
Nejdříve bude řešena cesta v Kroužkách a následně budou řešeny všechny
nesrovnalosti ve vztahu obec a občan, tak aby byly uvedeny na skutečný stav.
o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 364/8 v k.ú. Chvalčova Lhota,
o výměře 134 m2 manželům Pavlu a Svatavě Benešovým, za cenu 1 Kč za m2 a
kalendářní rok, na dobu 10 let.
a souhlasí se zveřejněním záměru na darování pozemku o výměře 57 m2 parc.
č. 1155/2 v k.ú. Chvalčov pro Ředitelství silnic Zlínského kraje.
a souhlasí s pokračováním pronájmu obecního prostranství pro propagaci
obchodního jména a loga pana Jaroslava Zmrzlíka, osoby OSVČ. Cena je stanovena na 400 Kč za kalendářní rok.
o zveřejnění záměru k pronájmu části obecního pozemku parc.č. 645/5 v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře 55 m2 pro pana Milana Dostála.
a souhlasí s cenovou nabídkou na opravu poničené brány ve Sběrném místě.
K poničení došlo při odvozu elektrozařízení, akreditovanou firmou.
o právu provést stavbu přípojky elektrického vedení do nemovitosti č.p. 718 přes
obecní pozemek parc. č. 620/78 pro firmu MOPRE.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
harmonogram výzev Ministerstva vnitra ČR pro veřejnou správu pro r. 2014-2020.
podpis Darovací smlouvy na přístupovou komunikaci přes areál bývalého ZD.
informaci o započetí pozemkových úprav na k.ú. Mrlínek, kde má obec sousední
pozemky.
informaci o plánovaných úpravách a modernizaci kabin, včetně přístavby nových
WC pro ženy na fotbalovém hřišti v r. 2017. Uvažováno je i o modernizaci celého
areálu.
opravu dětského hřiště za školou za cenu 68 837 Kč.
úspěšné přihlášení do soutěže “Vesnice roku“ a ustanovení pracovního týmu.
upozornění na špatný povrch venkovního hřiště v areálu ZŠ a MŠ.
a rozhodla o stanovení TDI investora pro stavbu “Relaxační tělocvična“ a to Ing.
Vítězslava Študenta tak jako koordinátora bezpečnosti práce pro tuto stavbu.
informaci o provedení kontroly srážkoměru a jeho funkčnosti.
RO ukládá:
starostovi uzavřít smlouvu s Ing. Študentem.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce naše obec podala na Ministerstvo pro místní rozvoj přihlášku do
krajského kola soutěže Vesnice roku 2016.
Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci
se Zlínským krajem, Kanceláří prezidenta ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR,
Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem
knihovníků a informačních pracovníků, Folklorním sdružením ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Letošního 22. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 17 obcí ze
čtyř okresů ve Zlínském kraji, z toho čtyři členské obce z Podhostýnského mikroregionu - Rajnochovice, Vítonice, Osíčko a Chvalčov.
Komise složená ze zástupců všech vyhlašovatelů, navštívila naši obec dne 26.
května 20016 v 8,00 hod. Na představení obce jsme měli, stejně jako všichni ostatní,
120 minut.
Při prezentaci obce jsme se snažili pochlubit více zdařilými projekty, jako hlavní
téma jsme ale zvolili podporu zařízení se sociální tematikou a práci s lidmi s motem
Dokážeme se o své občany postarat od narození do pozdního věku.
Na přípravě se kromě zaměstnanců obce podílela řada dalších obyvatel.
Prezentaci v elektronické podobě zpracovala paní Kamila Kulhavá, celou akci za
obec odprezentoval pan Bc. Jaroslav Maniš, zastupitel a předseda finančního výboru. Komise zhlédla kvalifikační jízdu účastníků Liberta cupu, na improvizovaném
velodromu na tanečním parketu za obecním úřadem. Pokračovala vláčkem, který
obec zapůjčila z obce Tučín, do kulturního domu, kde navštívila knihovnu a mateřské centrum, pokračovala do bytových domů v areálu školy. Zde si prohlédla denní
stacionář i jeden z bytů, dále budovu Základní a mateřské školy, kde jí zazpívali žáci
v režii paní učitelky Konečné. Další zastávkou byl Domov pro osoby se zdravotním
postižením Javorník. Členky a členové komise navštívili jeden z domků, pohovořili
se zaměstnanci i klienty a pokračovalo se do Chalupy zahrádkářů, kde po prohlídce
následovala hudební produkce a malé občerstvení a čas vypršel, komise nastoupila
do mikrobusu a odjela do další obce.
V pondělí 6. června proběhla v přízemním salonku budovy Zlínského kraje tisková
konference, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže. Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala obec Kašava, modrou za společenský život obec Hošťálková, bílou
za činnost mládeže obec Jalubí a zelenou za péči o zeleň obec Osíčko.
Obec Chvalčov získala mimořádné ocenění za přátelskou a sociálně vstřícnou
atmosféru v obci.
Ve Zlínském kraji je 302 obcí, z toho 17 se odvážilo přihlásit do soutěže o Vesnici
roku 2016. Jak v úvodní řeči k závěrečné tiskové konferenci prohlásil hejtman
Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav Mišák, vítězové jsou všichni přihlášení.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na náročné přípravě soutěže podíleli, zejména paní místostarostce Jiřině Hurtové, celému realizačnímu týmu, všem představitelům navštívených míst i všem, kteří se zúčastnili a přišli podpořit dobré jméno obce.
Přeji všem pevné zdraví, krásné léto, dovolené a prázdniny.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Tadeáš ZAPLETAL
Štěpán BRÁZDIL
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Milada FILIPOVÁ

84 let

Dobromila OLIVOVÁ

68 let

Ludmila KOZINOVÁ

60 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vítání občánků v naší obřadní síni
V sobotu 14. května t.r. proběhlo v naší obřadní síni v pořadí již 25. vítání
občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavily 4 rodiny se svými dceruškami.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Terezku Jantulovou,
Klárku Chytilovou, Stelinku Bolfovou a Izabelku Tillerovou.

Izabelka Tillerová
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Terezka Jantulová

Klárka Chytilová

Stelinka Bolfová

K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěly
děti z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nechyběl
ani hudební doprovod pana Petra Balgy. Poděkování patří nejen všem účinkujícím,
ale i rodičům dětí z pěveckého souboru. Další vítání občánků bude opět na podzim
letošního roku.
První vítání občánků bylo 12. května 2008. Od tohoto data jsme mezi nás přivítali
109 nových chvalčovských dětí.
Marie Balvínová, matrikářka OÚ Chvalčov

12

Diamantová svatba
Manželství je velmi složitý partnerský vztah, který vyžaduje vzájemnou lásku,
úctu, toleranci, pochopení a zodpovědnost. Jen zřídkakdy jsme svědky toho, aby
partnerský svazek dvou lidí, kteří spojili své cesty sňatkem na celý život, skutečně
po celý život vydržel. Zdaleka ne všem manželským párům je dovoleno oslavit zlatou
či diamantovou svatbu.
V naší obci mezi ty šťastné, kteří v sobotu dne 9. dubna letošního roku oslavili 60.
let společného života, patří manželé Antonín a Anna Zábranští. Před šedesáti lety,
dne 14. dubna roku 1956, spojili své životy v jeden společný a ruku v ruce vykročili
do časů dobrých i zlých. Ke krásnému životnímu výročí jim přišli přát nejbližší příbuzní a přátelé. K tomuto přání se připojujeme i my a přejeme manželům ještě mnoho
pěkných společných dnů, měsíců a roků …
Marie Balvínová

Blahopřání
V červnu letošního roku oslavila paní Eva Bubílková pěkné životní jubileum. Je
mnoho důvodů, proč jí popřát veřejně.
Já jsem se blíže s paní Evou seznámila v době, kdy se Chvalčov rozloučil
s Bystřicí pod Hostýnem, a naše obec začala vydávat obecní zpravodaj. Jak šel čas
a poznávala jsem blíže její povahu, tím víc mi připomínala svého otce. Spolehlivý,
obětavý a nezištný zastupitel obce, který nemařil čas a na odměnu nečekal (v minulém režimu nebývala častá). Z práce pro obec měl radost. Má velkou zásluhu mimo
jiné na vybudování naší školy. Vzpomínky často zabíhaly do minulosti i s poznáním,
že „opravdu nepadá ovoce daleko od stromu“.
U paní Evy jsem viděla totéž odhodlání a vytrvalost v prosazování nápadů co
zlepšit, co zavést v obci nového. Dovedla pomalu, ale vytrvale prosazovat „svoje“ a
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být ke svým oponentům i docela nepřístupná. Má velice perspektivní vidění.
Utvářela obecní zpravodaj, pomáhala
při vydávání propagačních informací
obce, byla u všeho dění v kultuře.
S panem Jaroslavem Janováčem
společně prosadili první chvalčovské
hody, na jaře se začaly pálit čarodějnice, otevírat studánky. Velikonoční a
vánoční jarmarky v kulturním domě
jsou dnes již tradicí a zná je i naše
široké okolí. Snad největším dílem bylo
vybudování chodníku Masarykových.
Je to velký výčet nápadů a činností
jedné ženy, která to všechno zvládala
při nelehkém povolání profesorky na
gymnáziu, kam autobusem a vlakem
denně dojížděla. O jejích starostech
s péčí o starou maminku, která čekala
odpoledne na její návraty, věděli jen ti
nejbližší. Nikdy si nestěžovala.
Novou radostí, ale i novou etapou
života paní Evy byl sňatek s Karlem
Bubílkem. Tento sňatek má i pro obec velký význam. Co jsem předpokládala, se
i stalo. Paní Eva pozvolna zařídila, že kresby Karla Bubílka začaly zdobit zpravodaj na jeho přebalu, později i v textu. Obec se může pochlubit jeho příležitostnými
pohlednicemi, bez něj se neobejde žádná výstava. Manželé Bubílkovi jsou vlastně
dvojice, která se snadno nenajde.
Jubilantce přejeme, aby ji provázelo zdraví a elán, aby i nadále zvládala pomoc
žákům, kteří to potřebují, aby ji těšilo, že ve všem, co začala, má pokračovatele
v mladších, a aby si společně s manželem užívali všech darů, které život přináší.
Oběma manželům upřímně děkujeme.
Jiřina Skýpalová

Z naší obce

Stavba roku 2015 Zlínského kraje

Když rozhledna na Kelčském Javorníku obdržela v únoru letošního roku ocenění
„Významný počin v cestovním ruchu v roce 2015“ od Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy, bylo zřejmé, že tato společná stavba obcí Podhostýnského mikroregionu bude populární a úspěšná. S jistými nadějemi byla mikroregionem přihlášená
do soutěže Stavba roku 2015, kterou již 14 let pořádá Krajská stavební společnost
při svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavebnictví a
přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Rozhledna
Kelčský Javorník byla, spolu s dalšími devíti stavbami, přihlášená v kategorii
Realizace rozvojových projektů měst a obcí a získala hlavní cenu.
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Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo dne 26. května od 18:00 hod v Kongresovém
a kulturním centru Otrokovická beseda v Otrokovicích, za přítomnosti hejtmana a
Rady Zlínského kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků staveb
a pozvaných hostů z řad společenské, kulturní a politické sféry, médií a sponzorů.
Součástí večera byl doprovodný kulturní program Lenky Filipové a závěrečný raut.
Cenu převzali za investora a přihlašovatele zástupci Podhostýnského mikroregionu pan Václav Smolka předseda a pan Antonín Stodůlka, člen předsednictva, paní
Ing. Arch. Marta Balážiková, autorka díla a za dodavatele Commodum spol.s r.o. pan
Miroslav Zezulka, jednatel společnosti. Poděkování zaslouží Ing. Vítězslav Študent,
technický dozor investora, který odborně fundovaným dozororováním celého projektu značně přispěl k celkovému výsledku.
Ocenění můžeme považovat za velký úspěch pro všechny účastníky stavby včetně naší obce, která se na projektu významnou měrou podílela.
Ing. Antonín Stodůlka

Revitalizace parčíku Na Kamenci
Realizace projektu se nachází v závěrečné fázi. Kromě obnovy dřevinné dekorace a výsadby trvalkových záhonů, je součástí i obnova parkových chodníků a
zpevněná plocha s dřevěným altánem. V horní části parčíku bude trávník udržován
v režimu kvetoucí louky. Bude kosen pouze 2x ročně, nebude tedy zanedbaný, jak
by se někomu mohlo zdát. Kvetoucí louka je moderním estetickým prvkem, slouží
k udržení rostlinné pestrosti a vytváří příznivé prostředí pro řadu živočichů (např.
motýlů). Po skončení parkových úprav budou po ploše umístěny tři parkové lavičky
a tři odpadkové koše.
Revitalizaci parčíku provádí, jak jsme již dříve uvedli, firma Okrasné školky s.r.o.,
Horák a synové z Bystřice pod Hostýnem. Celková cena díla je 1 128 248,00 Kč
včetně DPH. Na projekt obec získala dotaci od Zlínského kraje z Programu na
podporu obnovy venkova, ve výši 561 000,00 Kč.
Obnovený parčík bude sloužit všem občanům jako odpočinková a setkávací zóna
s významem pro péči o životní prostředí a estetickými účinky.
Ing. Antonín Stodůlka
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Co bychom měli vědět
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Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

Znovu a znovu se nestačíme divit, jak čas neskutečně utíká a my se blížíme
k cílové rovince. Dojít do pomyslného cíle bylo a je protkáno spoustou akcí, mezi
které patří již uskutečněné:
• vyhodnocení výtvarné soutěže vyhlášené pro rodiče a jejich děti – „O nejkrásnější
velikonoční vajíčko“
• sběr papíru
• divadelní představení v kulturním domě ve Chvalčově – „Jak chytrá Pepina
s Tondou přišli abecedě na kloub“ – zábavně výchovný pořad v českém i anglickém překladu – pro děti z MŠ i ZŠ
• „čarodějnický den“ v MŠ – pro děti ze třídy Berušek i Sluníček
• hudební představení pro děti ze třídy Sluníček pořádané ZUŠ v Bystřici pod
Hostýnem
• maňáskové představení v podání divadla Šikulka – pro Berušky i Sluníčka + děti
z 1.třídy ZŠ
• vystoupení dětí na oslavě Dne matek v kulturním domě ve Chvalčově
• návštěva představení Míši Růžičkové v Bystřici pod Hostýnem (Sluníčka)
Čeká nás:
• olympiáda předškoláků ve SVČ Včelín
• oslava MDD – hledání „pokladu“
• „květinkový den“ v MŠ

Den matek
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Čarodějnický den v MŠ.

•
•
•
•
•
•

návštěva seniorů z Denního stacionáře v MŠ
výlet předškoláků na rozloučení s MŠ
koncert skupiny Marbo
školkový výlet
celoroční vyhodnocení sběru papíru
rozloučení se školou –„Ahoj školko!“

Už, už, je vidět cíl. Školáci si ponesou domů vysvědčení, začnou jim prázdniny a
našim dětem začnou co nevidět – 17. července.
Přejeme všem, ať jsou krásné, plné sluníčka, pohody...
kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Jaro je už v plném proudu a my jsme neodolali jeho volání a více jsme se s dětmi
v hodinách prvouky a v družině vydávali na procházky a průzkumné výpravy. Podle
přinesených exponátů a obrázků jsme se učili určovat jarní kytičky.
28. dubna jsme ve škole prožili příjemné chvíle při Jarním muzicírování. Přihlášení
odvážlivci zpívali své oblíbené lidové i pop písničky nebo hráli na hudební nástroje.
Vedle píšťalek a kláves jsme se vícekrát zaposlouchali do tónů trubek (maličcí muzikanti s tímto „pořádným“ nástrojem v rukou vypadali opravdu roztomile). Hudební
vystupování okořenilo i cizokrajné bongo.
Paní učitelky A. Konečná a A. Martínková jako „technické zázemí“ a moderátorky
našeho školního pořadu svým milým a vtipným provázením přispěly k dobré náladě
hudebního dopoledne.
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Vybrat pouze šest nejzdařilejších vystoupení byl pro paní učitelky opravdu nelehký
úkol, i když jim v tom svými hlasy pomáhali všichni žáci školy. Všem účinkujícím patří
poděkování a přání radosti a vytrvalosti.
Děti 3. a 5. ročníku byly podrobeny testům z češtiny, matematiky a prvouky-přírodovědy jako stejně staré děti v celé republice. Pokládáme jejich výsledky za dobré
(% úspěšnosti se většinou pohybovaly od 70 do 95).
30. 4. večer se od školy odebral podivný průvod lidí, kteří směřovali pod Kozinec,
aby si poseděli se svými přáteli u koly a piva, opekli špekáčky, proběhli se a plnili
různé úkoly. Podivné na tomto průvodu bylo, že někteří lidé, malí i velcí, byli ušmudlaní, otrhaní, rozcuchaní - zkrátka namaškaření jako čarodějnice nebo čarodějníci.
Hrála pohodová hudba. Po setmění vzplála vysoká hranice a nakonec krajinu
ozářil ohňostroj.
3. 5. jsme ve škole skutečně besedovali o rozhledně na Kelčském Javorníku.
Neboť po odborném výkladu o této elegantní stavbě se na ing. Študenta a Ing.
Burdovou sesypalo nepřeberné množství dotazů zvědavých žáčků (např.: Může se
na rozhlednu jet na kolečkových bruslích?)
Jakmile nám to počasí dovolí, na rozhlednu se s dětmi vypravíme.
11. 5. ve 4 hodiny odpoledne se kulturní dům ve Chvalčově naplnil až po okraj.
Zvány byly především všechny maminky. Pro ně si děti z MŠ a ZŠ připravily svá
hudební, divadelní i sportovní představení. Pro ně bylo připraveno tohle milé dětské
pohlazení a poděkování.
Mohli jsme vidět broučky a myšky, ospalé a pracovité trpaslíčky, postavičky
z večerníčků (i Večerníčky samotné). Děti vyzpívaly své díky také anglicky a ztvárnily
klasickou pohádku K. J. Erbena Rozum a štěstí. Ve „svěrákovské“ písničce Zlatnická
jsme se na vlastní oči přesvědčili o tom, jak to dopadne, když člověk nepochopí,
jakým pokladem je srdce ze zlata.
Pestrý program byl uveden školním sborem, protkán skladbami na píšťalky, okořeněn vystoupením malého hudebního tria a mimoňskou písní a zakončen společnou
písničkou všech dětí.

Den matek
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Den matek

18. 5. jsme se s dětmi vypravili na hřiště za školou kvůli vystoupení sokolníků
a jejich dravých ptáků a sov. Kromě dalších ptáků jsme si pohladili výra velkého,
obdivovali perleťovou sovu pálenou, trošku se báli nalétávajícího „draka“ kondora
havranovitého, sledovali lov káněte a srovnali velikost orla a poštolky.
Od začátku školního roku probíhá kroužek ručních prací. „Ochutnáváme“ v něm
málem zapomenuté ženské tvoření pro naše babičky ještě běžné. Holky si z nabízeného nejvíce oblíbily křížkové vyšívání a šití plstěných zvířátek, srdíček a klíčenek.
Na háčkování a pletení musí ještě nasbírat více trpělivosti a vytrvalosti. Pracujeme,
posloucháme písničky, a jak čas plyne, je atmosféra našeho „babince“ stále pohodovější.
Za pedagogický sbor ZŠ Markéta Dvorská, učitelka ZŠ
•
•
•
•
•

Stali jsme se členy Skutečně zdravé školy – náměty, zajímavé projekty, vše o
školním i domácím stravování.
Měníme i dodavatele projektu Ovoce do škol. Tím novým se stává od září
Ovocentrum, Valašské Meziříčí.
Škola i školka budou o prázdninách uzavřeny. Po ročním provozu je nutné provést
generální úklid i opravy. Do 15.7. bude mateřinka a jídelna otevřena.
Zveme všechny členy spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov na členskou schůzi, která
se koná ve středu 15.6. od 16:00 hodin ve 4.třídě. Využijte příležitosti probrat
společně radosti i starosti.
Nové školní webovky se nezadrhly. Jen jsme neodhadli, kolik času je třeba pro
jejich spuštění. Stále fungují ty starší a až budou všechny aktualizace i na nových,
pak je spustíme.
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Pár slov před prázdninami
Děkuji všem, kteří jakkoliv pomáhají pozvedávat úroveň chvalčovské školy. Každý
rok se bojím, že bych při jejich vyjmenovávání na někoho zapomněl. Je dobře, že
takových lidí je ve Chvalčově stále dost. A že se občas objeví problémy ? Hledat společně řešení je v dnešní době docela zajímavé dobrodružství. Jen málokdo se chce
jen hádat a mít jen tu svou pravdu. A často se stává, že při hledání řešení objevíme
něco, co nás zase posune někam dál. Pravda, občas proti sobě stojí dva zdánlivě
odlišné světy. Ten první jakoby hájící jen zásady bezpečnosti, hygieny, pravidel, ten
druhý, mnohdy až vášnivě hájící toho svého nej potomka. Ale tyto světy přece spojují právě naše děti ! A velmi často leží řešení někde uprostřed. Jen se k němu přes
všechny vzájemné neshody a nesmyslnosti dnešní doby dobrat.
Přeji nám všem, abychom k sobě byli ohleduplní a tolerantní, abychom si nenechali znechutit život arogantními hlupáky, aby nás nesemlely mraky rádoby potřebných nařízení, aby se nám život nescvrkl jen na honbu za úspěchem a za majetkem.
Radujme se společně z každého nového rána, z nových i starých přátel, ze všech
chvil strávených s rodinou.
Přeji nám všem, aby konečně začal vítězit zdravý selský rozum. Mějte léto jaksepatří.
Zdeněk Hnila, ředitel školy

Různé
-

Naléhavě žádáme všechny občany, aby s okamžitou platností sešlapovali
všechny vhazované předměty do kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se
hlavně o plastové a papírové obaly.
Plastové, hlavně láhve, pokud nejsou sešlápnuté, představují odvoz „vzduchu“.
Rovněž tak nerozřezané papírové krabice.
Do plastů prosím nevhazujte polystyren, ten sbíráme do zvláštních vaků ve
sběrném místě. Nadále třídíme i obaly od mléka a džusů do oranžových pytlů
dodávaných do všech domácností.

-

Anonymní emailová pošta úřadu
Stalo se již několikrát, že obec obdržela anonymní poštu. Poslední se týkala
dopravní situace v Uličce s výjezdem na hlavní cestu na ul. Obřanskou. Pokud
by se píšící dáma podepsala, rádi bychom jí sdělili, že situaci již řešil dopravní
inženýr. Jeho rozhodnutí má již právní moc a budou osazeny dopravní značky.
Ulička bude nově jednosměrná.
Dále oznamujeme, že akceptujeme připomínky a názory občanů na umístění
různých obecních zařízení. Např. umístění odpadních košů, rozcestníků apod.,
ale s tím, že není možné vyhovět všem občanům. Domníváme se, že je nutné
respektovat „není ten, aby vyhověl lidem všem“. Obecní zařízení umisťujeme na
obecní pozemky, pokud se dotýkají soukromých, vždy je to po dohodě s majitelem.

-

Opakované vykradení domu, který slouží jako zázemí školské a kulturní komise.
V průběhu prvních 4 měsíců roku 2016 došlo k opakovanému vykradení domu
č.p. 474, které slouží jako zázemí pro školskou a kulturní komisi RO Chvalčov.
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Došlo nejen k újmě materiální, ale i morální. Vždyť komise si spoustu kostýmů,
opasků a jiných doplňků sama vyrobila nebo ušila, aby v nich mohla vystupovat.
Měli ke všem věcem osobní vztah. Jejich vystoupení mělo velký ohlas nejen ve
Chvalčově, ale i širokém okolí. K čemu byly zloději brože, náušnice, náramky, to
nikdo neví, ale jsou pryč a s ním i velké nasazení a nadšení, které celá komise měla.
Doufám, že toto přechodné období a hlavně velké rozčarování komise překoná a
nastanou opět časy, kdy budeme čekat na jejich vystoupení.

Ocenění v řadách obecních zastupitelů

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Mišák při příležitosti svátku sv. Floriána vyznamenal 39 dobrovolných hasičů a 4 profesionální hasiče. Jedním z oceněných se stal také
občan Chvalčova pan Bc. Jaroslav Maniš, který si převzal pamětní medaili. Jaroslav
Maniš začínal jako hasič v SDH Holešov. V roce 1996 nastoupil k profesionálním
hasičům v Bystřici pod Hostýnem, kde působil jako hasič, strojník, technik a lezec.
V posledních dvou letech je velitelem profesionálních hasičů v Holešově a Bystřici
pod Hostýnem. V naší obci pan Maniš vykonává v ZO funkci předsedy finančního
výboru. Přejeme mu v jeho profesním i soukromém životě mnoho dalších úspěchů.

Bc. Jaroslav Maniš (1. řada uprostřed)

Již několikrát jsme v našem zpravodaji psali o dobrovolných dárcích krve. Těch,
co darovali krev jako čestný dárce krve 80 x, ale ještě moc není. Novým „jubilantem“
v těchto řadách je pan Vojtěch Zapletal.
Za tento šlechetný čin panu Zapletalovi děkujeme a přejeme mu dobré zdraví a
spokojenost v práci i soukromí. Snad bude příkladem i pro některé mladé občany,
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kteří se přihlásí na nejbližší transfuzní stanici k odběru tak vzácné tekutiny, jako je
lidská krev. Nikdo neví, kdy ji bude potřebovat sám nebo jeho blízcí.
V zastupitelstvu obce zastává pan Zapletal funkci předsedy komise Vodního a
lesního hospodářství již čtvrté volební období. I zde je spolehlivý a zodpovědný ve
všech svých rozhodnutích.

AKCE VE CHVALČOVĚ

V sobotu 25. 6. se na fotbalovém hřišti ve Chvalčově uskuteční další setkání
adoptovaných chrtů ze všech organizací v ČR, kteří jsou ve svých zemích původu
ohroženi na životě. V rámci akce s názvem Chvalčovské chrtění se můžete těšit
na zajímavý program, bohatou tombolu, občerstvení, nádherné čtyřnožce aj. Pejsci
všech plemen jsou vítáni, nutný očkovací průkaz s platným očkováním. Na vaši účast
se těší pořadatelé.
Chvalčovské Cyrilometodějské hody
odstartuje 1. 7. v pátek ve 20.00 hodin předhodová zábava se skupinou
„Rytmix“ za Obecním úřadem. Pořádá SDH Chvalčov, občerstvení zajištěno. Přijďte
se pobavit.
Výstava na Obecním úřadě je letos věnována Střední průmyslové škole dřevařské
z Bystřice pod Hostýnem. Škola, kterou navštěvuje a v minulosti také navštěvovalo
mnoho chvalčovských studentů a žáků, nám předvede prezentaci svých výrobků.
Vernisáž výstavy proběhne již tradičně 4. 7. v pondělí v 17.00 hodin v zasedací síni
OÚ. Zahájení nám zpříjemní dětský sbor z chvalčovské ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné. Výstava bude pokračovat během úterý 5. 7. až do středy
6. 7., kdy bude v 16.00 hodin ukončena.
5. 7. v 9.30 hodin bude pro zájemce sloužena mše v kapličce v Dědině.
Hodové odpoledne se uskuteční 5. 7. od 15.00 hodin za OÚ.
Těšit se můžete na show bystřického Železného Zekona, který předvede své silácké
umění. Pro děti budou připraveny soutěže. K tanci a poslechu nás během odpoledne
bude provázet kapela mladých muzikantů „Kiks Brass“.
5. 7. ve 20.00 hodin v témže areálu proběhne Hodová zábava s kapelou
„POHODA“. Všichni jste srdečně zváni.
Hodový program pro vás připravují také naši zahrádkáři, podrobnější informace
naleznete v tomto zpravodaji v článku Chvalčovští zahrádkáři.

AKCE V BLÍZKÉM OKOLÍ
-

Město Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na výstavu ANEŽKA, MIROSLAV
A ŠTĚPÁN KOVALOVI – MALBA, KRESBA, FOTOGRAFIE. Výstava je otevřená
od 5. června do 10. července 2016 na zámku v Bystřici pod Hostýnem.
V rámci již probíhajících bystřických zámeckých slavností proběhne ve čtvrtek
23. června 2016 od 19.00 hodin ve svátečním sále bystřického zámku program
s názvem Jubileum 80 let s PS Tregler a jeho hosty. Festival uzavře koncert
Stabat Mater.

-

O víkendu 18. a 19. června 2016 se na minigolfovém hřišti v městském parku
Zahájeném uskuteční MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA - turnaj jednotlivců
v minigolfu a finále I. ligy družstev.

-

Středisko volného času Včelín srdečně zve všechny děti a rodiče na akci spojenou s ukončením školního roku tentokrát v pohádkovo-filmovém stylu. Akce se
uskuteční v pátek 24. června 2016 v 16.00 hodin v areálu SVČ Včelín.
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Naše příspěvky

Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi v Anglii a v Portugalsku
v rámci projektu Erasmus+
V období od 1. 5. do 14. 5. 2016 – prvních 26 žáků naší školy vykonalo svou
odbornou praxi v zahraničí. Do konce září vyjede celkem 48 žáků. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo
projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem Za zkušeností do Evropy.
1) První skupina našich 11-ti žáků (zastoupení z 5 oborů) se zúčastnila 2 týdenní
odborné praxe v jihoanglickém přístavním městě Portsmouth, kde odbornou praxi
většina žáků absolvovala přímo v anglických firmách. Bydleli každý samostatně
v hostitelských rodinách, museli sami jezdit do své firmy autobusem či vlakem a
dorozumívat se anglicky sami za sebe, protože doprovodná osoba Mgr. Šárka
Vlková nemohla být neustále se všemi najednou.
2) Druhou skupinu tvořilo 15 žáků chemiků a hasičů, kteří byli v portugalském
TorresVedras. A to 8 žáků oboru CH (Adéla Horáková, Karolína Klajná, Romana
Ludwigová, David Markusík, Dušan Matuška, Kateřina Nedbalová, Jan Rák
a Adéla Vašíčková) s Mgr. Janem Mlčůchem. Dalších 7 žáků oboru PO (hasiči) pod vedením Mgr. Aleše Navrátila (Nikola Bílá, Lukáš Chovanec, Daniel
Kohut, Petr Kovář, Petr Pluháček, Marek Majer a Karolína Šablaturová).
Chemici analyzovali vodu v laboratořích místní střední školy Agrupamento de
EscolasHenriquesNogueira. Hasiči absolvovali svou praxi na místní hasičské
stanici AssociaçãoHumanitáriaBombeirosVoluntários de TorresVedras.

Před školou
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Na pláži

O víkendu navštívili pláž, Lisabon, palác v Mafře a Sintře. V červnu vyjede 10
hasičů do portugalské oblasti Algarve (Faro, Loule) a v září 12 žáků na Maltu. Škola
získala grant i pro další školní rok, kdy stávající destinace budou rozšířeny o Irsko
a Slovensko.
organizátor akce: Pavlína Vavříková
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Včelaři z okolí se školili na Chvalčově
V dnešní době trápí včelaře nejvíce včelí parazit – roztoč Varoa destruktor. Tento
roztoč byl přivezen se včelami z Indie a rychle se začal šířit po Evropě. Tamní indická
včela s ním nemá větší problémy, ale naše včely proti němu nemají vyvinuty žádné
obranné mechanizmy, aby bez pomoci včelaře přežily. Na tohoto roztoče byla vyvinuta velmi účinná léčiva na bázi pyretroidů, ale po určité době se jejich účinek oslabuje,
zkrátka došlo k „vyšlechtění“ rezistentních roztočů, což u nás i ve světě způsobuje
velké ztráty na včelstvech. Navíc tato léčiva zanechávají rezidua ve vosku. Tyto rezidua jsou sice pod stanovenou hranicí škodlivosti pro člověka, ale položme si otázku,
kdo a na základě čeho stanovil tyto hranice? A sledoval při tom zdraví člověka, nebo
obchodní zájmy? Ostatně toho jsme nyní svědky v mnoha jiných případech.
Nicméně existují i jiné léčebné postupy pomocí přírodních látek, jenže taková
léčba je složitější a vyžaduje určité zkušenosti. Navíc oficiální registrace takových
léčiv by stála mnoho žádostí, dokladů, papírování a nakonec nemálo schvalovacích
poplatků, což není nikdo ochoten zaplatit, protože tyto látky si každý včelař může
běžně koupit za pár korun, takže vložené peníze by se případnému žadateli nikdy
nevrátily. Takže je to sice ověřená, velmi účinná, pokrokovými včelaři užívaná, ale
neoficiální metoda léčby včelstev. Ovšem velkou výhodou je, že tyto přírodní látky
– organické kyseliny – se běžně v přírodě vyskytují a nezanechávají ve včelích produktech žádné zbytky. Protože já si dělám med pro sebe, mou rodinu a přátele, již
25

delší dobu se touto léčbou zabývám. A tak se zrodil nápad, podělit se s těmito zkušenostmi i s ostatními včelaři na Chvalčově. V tomto nám velmi ochotně vyšli vstříc
místní zahrádkáři, mezi nimiž je dost včelařů a zapůjčili nám pro přednášku jejich
zahrádkářskou chalupu.
Jenže když se rozkřiklo, o co jde, a že bude přednášet velmi erudovaný odborník
MVDr. Zdeněk Klíma, přihlásilo se víc lidí, než byla klubovna schopna pojmout. Tak
jsme se s přednášejícím dohodli, že přednáška se uskuteční 3x, vždy po týdnu. Po
první i po druhé přednášce se ozývali další zájemci, kteří se od předchozích účastníků o přednášce dověděli. Takže původně zamýšlená přednáška pro chvalčovské
včelaře se změnila, dá se říct, v celokrajskou akci. Účastníci přijeli ze širokého okolí
– bylo zastoupeno Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Uherský Brod a jedna včelařka
byla až z Nivnice. Z chvalčovských včelařů se zúčastnili především zapálení začínající včelaři a samozřejmě včelaři z řad zahrádkářů, nicméně – bohužel - ne všichni
chvalčovští včelaři této jedinečné možnosti využili. Je to škoda, neboť původně to
byla cílová skupina. O spokojenosti účastníků hovoří zejména to, že ti vzdálení nám
zanechali kontakty s prosbou, že pokud budeme něco pořádat, ať jim určitě dáme
vědět. Původní záměr byl vyškolit chvalčovské včelaře, neboť u nás na Chvalčově
je mnoho včelstev, a pokud neléčí všichni poctivě, roztoč se ze špatně ošetřených
včelstev opět rychle šíří. Na závěr bych si dovolil ocitovat amerického včelaře L. L.
Langstrotha. Tato slova jsem našel v jeho knize Včela a úl, která byla vydána v USA
v roce 1853, tedy před více než 160 lety.
K výnosnému včelaření nikdy nepovede snadná a rychlá cesta. Je-li nějaké odvětví venkovského podnikání, jež si více než všechna ostatní žádá péči a zkušenosti
ke svému výnosnému provozování, pak je to chov včel. A ti, kdo si ke své nelibosti
uvědomují, že jaksi dostali do vínku sklony k odkládání a ledabylosti a nikdy se jich
neodřekli, učiní dobře, když nechají včely včelami, pokud nedoufají, že studiem jejich
neutuchající přičinlivosti napraví zlozvyky, jež jsou bezmála nevykořenitelné.
Tato slova mají dodnes velkou platnost. Byl bych rád, kdyby si je mnozí včelaři
vzali k srdci.
Ing. František Rudý

Kulturní rubrika
Kontroverzní Vladimír Hučín ve Chvalčově
Ti, co se zajímají o politickou situaci v naší republice, ať už v minulosti, či současnosti, jistě jméno přerovského občana Vladimíra Hučína znají, či o něm slyšeli.
Přiznám se, že já nikoliv. O to více jsem byla na pana Hučína zvědavá. Na internetových stránkách se můžeme dočíst mnoho protichůdných informací, podle některých
je pan Hučín odbojář, disident, skutečný hrdina. Podle jiných je zrádce, udavač a
terorista. Nevím, jak tomu ve skutečnosti je, to ví jen pán Bůh a pan Hučín sám.
Nicméně já osobně jakýkoliv terorismus pokládám za nešťastný způsob boje proti
čemukoliv. A s tímto postojem jsem na besedu šla.
Pan Hučín už čekal před naším kulturním domem a nutno uznat, že je to osobnost
silně charismatická. Tedy alespoň na mě zapůsobil okamžitě. Beseda trvala tři hodiny
a jistě by trvala mnohem déle, kdyby ji paní Naďa Sedlářová, která kladla otázky,
neboť pana Hučína osobně zná, neukončila. S každou další otázkou se otevřelo
téma další. A na to, že nás tam bylo, jak už to tak na Chvalčově bývá, pět a půl, otáz26

ky nebraly konce. Pan Hučín má
nesporně dar řeči a rétoriky. Mluví
jasně a srozumiteně, a ani v tak
složitých záležitostech jako je politika, se nezaplétal do nezáživných
informací. A studnice informací a
zkušeností to bezesporu je.
Necítím se kompetentní komentovat odbojářskou a politickou činnost pana Hučína, nicméně pocity
jsem si s tohoto setkání odnesla.
Pan Hučín na mě působil jako štvanec, jako člověk, který je stále ve
střehu, který toho zažil tolik, že se
Z. Z. Horváth a V. Hučín
snad už nikdy nikde nemůže zcela
uvolnit a cítit se v bezpečí. A to mi přijde jako veliká daň. Jasně jsem si uvědomila,
že tohle bych prožívat nechtěla. Pana Hučína doprovázel protest songový písničkář
Zbyněk Ziggy Horváth. Společně se snažili apelovat na občanskou lhostejnost vůči
situaci, ve které se naše země nachází. Chápu, že ten, kdo politikou žije celý život,
jen ztěží přijímá rezignaci a nezájem většiny. Rozhodně měli oba pravdu v tom, že
rezignací přispíváme k situaci, na kterou si následně stěžujeme. Nicméně já jsem
odcházela z besedy se stejným postojem, s jakým jsem tam přišla. A sice, že terorismus je nešťastný způsob boje proti čemukoliv.
Nyní připojím životopis pana Hučína, aby měl čtenář alespoň mlhavou představu,
jak „výživný“ je jeho osud a v jak diametrálně odlišných světech se dá žít.
Narozen 25. května 1952 ve Zlíně / Gottwaldově.  V roce 1970 vyučen jemným
mechanikem. Opakovaně nepřijat na střední školu z důvodů narušování socialistické
morálky.

Z. Z. Horváth, V. Hučín a N. Sedlářová
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V roce 1971 při 50. výročí založení KSČ zbit komunistickými funkcionáři pro svůj
alternativní vzhled (dlouhé vlasy), poté odsouzen za „narušování slavnostní schůze"
k 10 měsícům nápravného opatření. Rehabilitován v roce 1999.
V letech 1971–1989 zaměstnán v podniku Kazeto, v Přerovských strojírnách,
v Jutě Přerov, krátce u Pohřební služby, vždy pod dohledem StB.
V letech 1972–1976 se v utajení věnoval „protistátní činnosti" – rozšiřoval letáky
odsuzující vpád vojsk Varšavské smlouvy pomocí vodíkových balonů, ničil transparenty a vitríny oslavující KSČ, SSM a spojenectví se SSSR pomocí výbušnin vlastní
výroby.
V roce 1977 odsouzen za nedovolené ozbrojování k 9 měsícům nepodmíněně
plus 2 a půl roku podmíněně. Rehabilitován v roce 2005.
V roce 1983 pomocí výbuchu u vily Antonína Mikeše dekonspiroval tohoto dvojnásobného agenta STB a KGB. Útok byl proveden tak, že nebylo ohroženo zdraví
či život. Následně v roce 1984 odsouzen ke 2 a půl letům nepodmíněně. Trest si
odpykal v dnes již neexistující tvrdé věznici Minkovice morálně podporován např.
organizací Amnesty International. Po propuštění odsouzen ke 2 letům ochranného
dohledu. Rehabilitován v roce 2006.
V roce 1986 podepsal Chartu 77, jejíž mnohé členy včetně Václava Havla kritizuje
dosud za jejich nedostatečně zásadové postoje.
V letech 1990–1991 komunálním poslancem v Přerově, soudcem z lidu a předsedou Občanské komise – prověrky příslušníků SNB (StB a VB).
V letech 1991–2001 členem FBIS, později BIS jako specialista na levicový extremismus. Opakovaně vyhodnocován jako jeden z nejlepších operativních důstojníků
odvádějící práci za tým jiných. Rychlý služební postup až do hodnosti kapitána.
V letech 1998–2001 vyšetřuje dosud neobjasněné výbuchy na Přerovsku a
Olomoucku, na veřejnost začaly pronikat informace, že na výbuších měl sám podíl.
7. 3. 2001 zatčen zásahovou jednotkou a téměř rok vazebně uvězněn.
V letech 2002–2006 neveřejný proces, který byl postupně pod tlakem příznivců
zpřístupněn veřejnosti. Z výbuchů na Přerovsku a Olomoucku nebyl obžalován
vůbec. V roce 2006 zproštěn vykonstruované obžaloby ve všech 7 bodech.
Nejmladší člen Konfederace politických vězňů, čestný občan města Přerova, držitel medaile J. A. Komenského.
Jitka Dostálová

Filmový festival v Bystřici pod Hostýnem
Milovníci filmových víkendů na Tesáku se v loňském roce neradi loučili s představou, že Tesák končí a festival v budoucnosti změní jak prostory, tak svou tvář.
Tesák byl nezaměnitelný svou přátelskou, pospolitou atmosférou. Pobyt na chatkách
romantický a neopakovatelný.
Ale dost sentimentu. Všichni jsme rádi, že se město Bystřice pod Hostýnem ujalo
pokračování v tradici, kterou založil pan Vítězslav Tichý, a že maraton českého filmu
nezanikne. A tak jsme se měli možnost v jednom z dubnových víkendů opět sejít a
vychutnat si lahůdky naší kinematografie. Filmová přehlídka Náš kraj a film navázala
mimo jiné na nápad chvalčovské kulturní komise, která loni v tomto duchu uspořádala hodovou výstavu. V přehlídce se objevily snímky natočené v podhostýnském kraji
nebo regionem inspirované jako Portáši, Legenda o živých a mrtvých, Touha, Tichá
bolest, Domácí péče a další.
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Ústředním snímkem přehlídky byl barevný
dokument cestovatelů Zikmunda a Hanzelky
z roku 1961 Je-li kde na světě ráj. Pozvání přijali také mnohé významné osobnosti z oblasti
filmu. Především pan režisér Vojtěch Jasný, filmový kritik Pavel Taussig, scénárista Jiří Blažek
či bratři Novotní. Také divácká účast byla
poměrně vysoká. Sjeli se „bývalí Tesákovci“
z celé republiky, kteří zůstávají filmu věrni i za
změněných podmínek. Místní si pro změnu
rádi zavzpomínali u filmu „Hurá za ním“, který
Z filmu Hurá za ním
se natáčel v Bystřici pod Hostýnem a mnozí
si tuto událost pamatují, či si dokonce zahráli
v komparsu. Věřme tedy, že se nová tradice bystřických festivalů ujme a návštěvnost
a spokojenost všech poroste.
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři
„Svou přirozenou povahou se člověk vyvíjí v bylinu nebo v býlí;
ať proto první včas zalévá, druhé pleje“.

Bacon

Měsíc červen zahajující letní sezónu slibuje slunečné dny, je naditý inspirací
snad ve všech zahradách. Záhony jsou v plném květu, vysazené letničky se pomalu
zapojují v porostu. Pokud nechceme jen odpočívat a lenošit, nalezneme na zahradě
stejně dobře bující plevel a některé choroby či škůdce, kteří by rádi potrápili naše
hýčkané výpěstky. Zkrátka zahradník i zahrádkář by měl být ve střehu.
Zeleninové záhonky
Zelenina na zahradě není trendovou záležitostí. Pro osobní spotřebu pěstujeme okrajové druhy zelenin jako je řapíkatý celer, dřeňový hrách, keříčkové fazole
nebo brokolici, ale také základní druhy jako jsou rajčata, mrkev, papriky či okurky.
Zeleninové záhony nejsou populární pro náročnou péči. Musejí být vyplevelené,
okopané a pravidelně zavlažované i přihnojované. K oddělení produkční zahrady od
okrasné je ideální krátce střižený živý plot.
Kolik vody pro závlahu
Slabá, byť častá zálivka rostlinám neprospěje - vláha se rychle vypaří a ke kořenům se nedostane. Lepší je zalévat méně často, dvakrát nebo třikrát týdně, ale
důkladně.Většina rostlin má kořeny schopné přijímat vláhu a živiny až v hloubce přes
10 cm. Čím teplejší a sušší počasí, tím větší je tato spotřeba. Také lehké a propustné
půdy vyžadují zálivku bohatší.
Nastává jahodová sezóna
S ideální sklizní jahod můžeme počítat, pokud jsme v průběhu výsadby použili
jako podklad jahodníků netkanou textilii. Zamezí prorůstání plevele, přístupu škůdců,
kteří vyžírají měkké plody. V průběhu kvetení jsme ošetřili květy postřikem proti jejich
zničení škůdci a provedli přihnojení. Na začátku sezóny podložíme plodonosné výhony slámou. Jahody budou dozrávat v měkkém prostředí a budou mít menší tendenci
uhnít. Napadené plody plísní šedou důkladně likvidujeme. Plody po dozrání sklízí29

me se stopkou, déle se uchovávají. Kdo nemá jahody, může jít na samosběr k Ing.
J. Valentovi do Holešova, sbírat začínají v červnu.
Maliníky po odkvětu
Odrůdy maliníků, které plodí až ve druhé polovině léta a na podzim, můžete po
odkvětu ještě přihnojit. Vhodný je pro ně klasický Cererit, kterým rostlinám dodáte
kromě základních živin i důležité mikroprvky. Nemáte-li ho, nevadí, použít můžete
také kompost a rohovou moučku. V této době je vhodné místo pod maliníky namulčovat posečenou trávou nebo kopřivami. Jejich kořeny tak zůstanou ve vlhku.
Deset trvalek pro začátek léta
Další díl našeho miniseriálu bude věnován nenáročným a dobře rostoucím trvalkám, které svými květy zdobí zahrady od konce května do začátku července. Opět
se jedná o převážně dlouhověké rostliny, které po výsadbě obvykle bez problémů
rostou na jednom místě 6-8 let i déle. Uvedené druhy lze při respektování výškových
proporcí použít i jako vhodnou květinovou kombinaci pro jeden záhon.
Krása slunečnic neomrzí
Slunečnice jsou květiny, které zažívají stálý růst obliby. Pokud jste tak doposud
neučinili, nebojte se je ještě nyní vysít, pokvetou na sklonku léta v době, kdy je již
květin málo. Slunečnice je významnou zemědělskou plodinou, pěstuje se nejen na
semena a na olej, ale také jako ptačí krmivo.
V červenci duhová barva u kosatců se do zahrádek hodí, určitě si nějaký vyberete, náročný na pěstování není, také montbrécie nejsou složité a výběr je docela
bohatý. Pokud bude parné léto, patří k němu koupání a pokud máte koupací jezírko,
tak není co řešit.

Posezení
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Chalupa zahrádkářů – CH.Z. činnost:
31. 3. Na Chalupě zahrádkářů proběhla beseda s promítáním na téma Bosna
a Hercegovina „Perla Jugoslávského Balkánu“. Uvítal nás arcivévoda František
Ferdinand Déste a Mgr. Radim Kejík, který besedu komentoval.
19. 4. Redaktorka Saskie Míšová natočila rozhovor pro Český rozhlas Brno s př.
J. Pavelcem, J. Pecháčkem.
22. 4. Proběhlo na zámku Holešov Okresní kolo Mladých zahrádkářů.
25.-26.4. jsme na Chalupě provedli úpravy a úklid, vyvěsili nástěnky, umístili lavice ven apod. Děkujeme př. F. Matyášovi, H.,J. Pavelcovým, J. Pecháčkovi, J.
Zemánkovi. Za montáž židlí děkujeme př. B. Ovčačíkovi, J. Pavelcovi, J. Zemánkovi.
A za zastřešení tří polí př. J. Pavelcovi a J. Pecháčkovi.
21. 5. proběhl 5. ročník „Kutí kos, Pokládání máje, Hra v kuželky. Sešlo se nás 14
ve všech věkových kategoriích, zazpívali jsme si s kytarou. Děkujeme zejména
M., A. Kynclovým, M., F. Matyášovým, H., J. Pavelcovým, E., K. Bubílkovým, L., J.
Machačovým, M. Symerskému a dalším za pomoc, inspiraci.
Zahrádkářské soutěže 2016:
30. 4. Proběhla v Kroměříži v rámci FLORIE „FLORISTICKÁ SOUTĚŽ SENIORŮ“ a
4. 5. „FLORISTICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ a JUNIORŮ“
SOUTĚŽ "Dešťovka na zahradě"
Dešťová voda je měkká voda bez chloru a zadarmo. Shromáždit ji lze bezprostředně s každou přeháňkou i v době jinak velkého sucha, kdy vyprahlá půda vláhu
hůře vstřebává a studny jsou vyschlé. Zvláště se hodí na zavlažování a každý dobrý
zahrádkář se ji snaží zachytit.

Kutí kos
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Soutěží chceme upozornit na možnosti, které dešťová voda skýtá, pobídnout kutily, ale také nabídku zahradnictví k rozvinutí "dešťovkového" sortimentu s okapovými
odbočkami, zásobními nádržemi s čerpadly či kapkovými závlahami. Cílem je ukázat
ostatním zajímavé nápady a řešení.
Přihlášení do soutěže:
Pochlubte se a vyfotografujte své nebo zajímavé svody dešťové vody, nádrže či
závlahy. V kategorii "Kutil" soutěží přímo autoři nápadů a v kategorii "Lovec nápadů"
dokumentátoři zajímavých řešení. Jednu až dvě fotografie nám pošlete prostřednictvím formuláře na www.zahradni.net - soutěž s dešťovou vodou. Nebo je možné
fotografie zaslat na adresu:  sdestovkou@seznam.cz. Doplňte fungování a přednosti
řešení, Vaše jméno, kontakty a soutěžní kategorii. Vaše řešení zveřejníme v soutěžní
fotogalerii na stránkách www.zahradni.net, nebo také v časopisu Zahrádkář. Výherci
mohou jako cenu získat roční předplatné časopisu Zahrádkář, hodnotné knižní publikace a vstupné do všech poboček Nár. zemědělského muzea.
Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků 31. srpna 2016.
Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení soutěže 21. září 2016
Pravidla soutěže:
Zúčastnit se může každý starší 15 let. Tři výherce ve dvou kategoriích určí porota
složená ze sedmi porotců. Hodnoceno bude fungování, přednosti a nápaditost, nebude hodnocena kvalita fotografií.
Další informace: sdestovkou@seznam.cz nebo telefon 776 577 565.
Zahrádkářské výstavy a jiné akce:
ČERVEN - 2016
18.6. 17 hod.
Na CH.Z. „Hrajeme Petang“
25.6. 17 hod.
CH.Z. Společenská akce „Opékání špekáčků“ promítání, přijďte
ČERVENEC – 2016
5.7. 9.-18 hod. CH.Z. Společenská akce „Hodová výstava“ areál „ZAHRÁDKÁŘŮ“
chovatelé, včelaři, zahrádkáři
6.7. 16 hod.
Hodnocení výstavy s občerstvením
23.7. 17 hod.
CH.Z. „Soutěž v šipkách“ s promítáním, přijďte pobýt mezi nás
SRPEN – 2016
2. 8. 18 hod.
Výbor ZO
3.-7. 8.
Zahrada Věžky léto 2016
18.-21. 8.
FLORA Olomouc - letní etapa
18.-21. 8.
AGROKOMPLEX NITRA přes 550 vystavovatelů
na ploše 32 126m2
25.-28. 8.
FLORIA LÉTO 2016 Kroměříž
Pár pranostik:
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.
Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína, chleba nemíváme.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Červenec přináší žniva a psí dny mívá.
V červenci když dne ubývá, horka přibývá.
Celá široká veřejnost je zvána na akce, které pořádáme. Jste u nás vítáni. Vaše
účast i vaše názory jsou pro nás pobídkou.
Výbor ZO ČZS
32

Historické foto obce
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Než zavřete zpravodaj
Luther Standing Bear byl náčelník kmene Oglala Lakota, ale rovněž i spisovatel,
filosof, učitel a také herec známý ve 20. století.
Byl vychováván v internátní škole a uměl dobře anglicky, což mu umožnilo být
jakýmsi prostředníkem mezi dvěma civilizacemi. Bojoval za práva rodilých indiánů
a snažil se změnit vládní přístup vůči nim. Před svou smrtí vydal 4 knihy, ve kterých
propagoval indiánský životní styl.
Zde je 10 jeho citátů, které nás vedou k zamyšlení se nad „moderní“ společností:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Vychloubání se a přehnané manýry nikdy nebyly vnímány jako slušné.
Přehrávání bylo považováno za nečestné a ti, kteří neuměli mlčet, byli považováni za drzé. Konverzace nikdy nezačala ve spěchu nebo jen tak bezdůvodně.
Děti byly učeny prokazovat slušnost skrze činy a nikoli slova. Neměly dovoleno
odmlouvat starším, vstupovat do řeči nebo se někomu vysmívat.
Mlčení nebylo bráno jako urážka. Naopak. Drželi jsme se pravidla, že myšlenka
předchází slovo. V období smutku, smrti nebo neštěstí se ticho považovalo za
vyjádření respektu.
O velkých pláních, krásných kopcích a potocích jsme nepřemýšleli jako o „divočině“, jak přírodu nazývali bílí lidé. Pro nás byla Země hojností a požehnáním
„Velké Záhady“.
Lidé z mého kmene žili se vším, co je obklopovalo, v lásce a míru. Zem, nebe a
vodu považovali za aktivní principy, zvířata a ptactvo jim bylo přítelem a stejně
tak i cizí lidé jim byli bratry.
Láska je záhadou bytí, dává nám důvod a schéma naší existence.
Pro lidskou kůži bylo dobré dotýkat se země. Staří lidé seděli vždy na zemi a
chodili bosí. Spojení s půdou dovolovalo uvědomit si spojitost s ostatními.
Svět byl knihovnou a kameny, listy, tráva i zvířata byly jejími knihami. Naučili
jsme se žít se zákony přírody a uctívat její krásu. Cokoli nás pokořilo, dali jsme
do nápravy co nejvíce úsilí, ale nikdy jsme si nestěžovali.
Věděl jsem, že pokud se lidské srdce vzdálí přírodě, zahořkne. Pokud totiž člověk ztratí respekt pro rostoucí a žijící, brzy ztratí úctu i k samotným lidem.
Civilizace mi byla vnucena… bohužel ale bez lásky, pravdy, upřímnosti a štědrosti.
(čerpáno z internetu)
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Sečeme zahradu

Hrajeme kuželky

Soutěž o „Vesnici roku“
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Slovo na konec:
„Život je jako jízda na kole. Nelze udržet rovnováhu, když stojíš na
místě.“
neznámý autor“
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