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Filipojakubská noc
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Milí čtenáři,
nedávno jsem čekala na vlak před přerovským nádražím a pozorovala okolní
cvrkot. Najednou se přes přechod motali dva chlapíci, na první pohled nebylo zřejmé,
zda jsou opilí, či nemocní. Mohlo to být tak i tak. Pak ten jeden spadl hlavou přímo na
beton a ten druhý ho nedokázal zvednout. Obvykle v takových situacích reaguju, ale
tentokrát mi to prostě nešlo. Pozorovala jsem, co se bude dít. Kolem prošlo několik
lidí bez povšimnutí. Až na tři bezdomovce, kteří si předtím v klidu lovili z odpadkových
košů nedokouřené cigarety. Působili odpudivě a zanedbaně, smrad z jejich oblečení
a těl by se dal krájet. Ovšem, když zahlédli ležícího muže, okamžitě přiskočili a muži
pomohli na nohy, posadili jej na lavičku a pak se znovu v klidu ponořili do svých
odpadkových košů. V tu chvíli jsem měla pocit, že jsou to tři maskovaní andělé. Stála
jsem tam a styděla se za svůj odpor k takovým lidem. Nevadí mi jejich existence a
nesoudím je, ale fyzický odpor k nim zkrátka cítím. V této souvislosti se mi vybavuje
scéna z filmu "Ježíš mě miluje", který se odehrává v současnosti v komediálním
duchu. Ve filmu je scéna, kdy Ježíš sedí v kavárně a za oknem uvidí žebráka. Ale
takového echt žebráka, který "nevoněl" i přes filmové plátno. No a Ježíš, když tohoto
muže spatřil, vstal, přivedl ho do kavárny a začal mu tam umývat nohy. Všichni zůstali
oněměle zírat. Pro běžné lidi byla jeho bezprostřednost absolutní šok. A pro mě jako
pro diváka také. "Není to už trochu moc?", říkala jsem si. Ale někde v koutku duše
jsem musela žasnout. Všichni jsme dětmi jednoho Boha, není mezi námi rozdílů, ale
vidět to v praxi? No a když už jsem u těch filmů, pro rovnováhu uvedu jiný příklad.
Ve filmu s názvem "Viridiana" od Luise Buňuela se setkáváme s milosrdenstvím
mladé jeptišky, která poskytne přístřeší a pomoc tlupě špinavých bezdomovců. Tato
poživačná lůza pak naprosto zlikviduje dům, a dobro je tu "potrestáno." Deziluze
hlavní hrdinky Viridiany je do nebe volající. A i tato poživačná lůza, která nezná žádné
hranice, je dětmi jednoho Boha. Je to nesmírně zajímavé, proměnlivost Existence
je naprosto neuchopitelná. A je nádherné sledovat své vlastní pocity při setkání se
společenskými outsidery, je zajímavé pozorovat své reakce a reakce okolí.
Přeji všem provoněné léto.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 4. 2015
RO projednala a rozhodla:
• o ukončení smlouvy s fou Biopas s.r.o. Kroměříž na odvoz nebezpečného odpadu. Tento odpad bude od obce odvážet A.S.A. skládka Bystřice pod Hostýnem.
• o uzavření dodatku smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji
pro r. 2015. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 100,--Kč.
• o nákupu programu na Provoz a evidenci odpadů Standart, který obec potřebuje
pro výkaznictví.
• o podpisu smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu,
jedná se o změnu, že nájem bude tvořen 50% zisku z tržeb vodného a 50% zisku
z tržeb stočného vyfakturovaného za užívání vodohospodářského majetku, pronajatého dle rozpisu dle rozpisu v čl. II.odst. 1 smlouvy.
o
• pokračování ve spolupráci s Geometrou Opava a zakoupení inovovaného softwaru a ortofotomap pro potřeby úřadu.
• o povolení stavby garáže na pozemku parc.č. 1173/23 v k.ú. Chvalčov u čp. 172.
• a souhlasí s použitím vrácených finančních prostředků z r. 2014 na výměnu oken
ve ŠJ, dodavatel fa Plast Uherský Brod, oprava zadního vchodu do budovy ZŠ a
MŠ, dodavatel Domstav Hranice.
• o kontrolách v jednotlivých odběrných místech, kde je správcem vodovodu SKD
Lipník n.Bečvou. Kontrolu bude provádět zaměstnanec firmy SKD, p. Sanitrák a
člen rady obce. Vše bylo předem vysvětleno v posledním zpravodaji.
o
• opravě hracího prvku věžičky na dětském hřišti u ZŠ a MŠ.
• o odsunutí termínu opravy příjezdové cesty v chatové oblasti Paseky, kterou
požadují někteří majitelé nemovitostí v této lokalitě.
• o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 449/1 v k.ú. Chvalčova Lhota.
• nemá námitky proti přejezdu cyklistického závodu MAMUT-TOUR dne 09.05.2015
v dopoledních hodinách. Pořadatel si zajistí doprovodná vozidla i úklid všech tras,
kterými budou závodníci projíždět.
• o možnosti umístit adresu pro doručování i sídlo TJ Chvalčov na adresu Školní
633, po změně, kdy TJ bude spolek, a ten musí být ustanoven novou Valnou
hromadou.

•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
informaci o plánované opravě mostu u VÚM Na Říce, kdy pro objízdnou trasu je
nutné dbát na skutečnost, že je v těchto místech veden obecní vodovod.
zprávu o provedené kontrole BOZP v příspěvkové organizaci a odstranění drobných závad.
informaci o možnosti zaměstnání jedné osoby (pracovní místo dotované ÚP)
která zřídí novou firmu pro zaměstnávání znevýhodněných osob.
informaci p. Kurfürsta o termínu a místě konání Valné hromady MAS Podhostýnska.
informaci Mgr. Šabatové-ombudsmanky na nutnost kontroly, zda nejsou na
našem území neregistrovaná ubytovací zařízení pro seniory a hendikepované
spoluobčany.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 5. 2015
RO projednala a rozhodla:
• a souhlasí s provedením stavby na části pozemku parc. č. 1167/1 v k.ú. Chvalčov
v délce 1m pro E.ON distribuce pro napojení plánované novostavby Mgr.
Kubaníkové.
• na základě žádosti Integrovaného záchranného systému Alfa Helikopter Brno
o možnosti přistávání v nočních hodinách na fotbalovém hřišti ve Chvalčově.
• a vydala souhlasné stanovisko pro odkanalizování 20 bytových jednotek do směsné kanalizace obce Chvalčov pro Bystřickou investiční s.r.o.
• na základě pověření ZO a zadání prací při terénních úpravách prostranství kolem
OÚ, včetně nového vydláždění prostor v zahradě OÚ. Nově budou opraveny
i schody vstupu do úřadu, nadstřešení vstupu do budovy a instalace madla.
Rovněž bude dokončeno zateplení stropu v obřadní místnosti. Navýšení částky
je o 100 000,--Kč.
• a zamítá zhotovení reklamní brožury od paní Blanky Růžičkové z Val. Meziříčí.
• o zhotovení dokumentace pro soutěž “Vesnice roku 2015“, včetně CD, na kterém
bude prezentace celé obce.
• o přijetí nabídky MCI servis, Zlín pro přípravu dotačních projektů, včetně žádostí,
dokumentace, výběrového řízení a všech následných záležitostí.
• o veřejné pochvale SDH Chvalčov za organizaci a spoluúčast na oslavách 70.
výročí osvobození obce Chvalčov a ukončení II. světové války.
• o přijetí administrativní pracovnice do pracovního poměru obce Chvalčov na dobu
určitou.
• a zplnomocňuje Mgr. Jaroslava Šlechtu pro zastupování na Sněmu Svazu měst a
obcí v Olomouci ve dnech 21 a 22.05.2015.
• a nemůže vyhovět Veteran Car Clubu Zlín s plánovaným přejezdem 22.08.2015
po lesních cestách na katastru obce Chvalčov, protože obec není vlastníkem
těchto lesních komunikací.
• o umístění sídla spolku TJ Chvalčov, na adrese Obřanská 145.
• o příspěvku na skákací hrad pro dětský den 23.05.2015, který bude pořádat TJ
na fotbalovém hřišti.
o
• vymáhání pohledávky za pronájem obecního bytu opakovanou výzvou, pokud
nedojde k úhradě, nutno řešit soudně.
• předběžně rozhodla o posílení mzdového fondu příspěvkové organizace pro
školní rok 2015/2016 z ušetřených prostředků z rozpočtu r. 2015 tak, aby byla
zachována výuka v takovém rozsahu jako dosud.
• o povolení a zřízení občerstvovací stanice na pronajatém pozemku SDH Chvalčov
na akci „Hostýnská osma“. Vše po dohodě s SDH.

•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
žádost majitele pozemků parc.č. 879/1, 879/2 a 880/8, všechny v k.ú. Chvalčov
na změnu v územním plánu, převedení na plochu pro bydlení.
informaci o špatném stavu MK v ul. U Hřiště.
RO ukládá:
starostovi najít jiného vhodného zhotovitele propagační brožury o obci Chvalčov,
v co nejkratším termínu.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem s jistou dávkou nadšení a s dobrou vírou
v úspěch informoval o podání dotační žádosti na projekt revitalizace veřejných
prostranství v dolní části obce. Bohužel, žádost nezískala dostatečný počet bodů
a projekt nebude z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava
podpořen. Není to první neúspěšný projekt, byl však zpracován takovým způsobem,
že opravňoval k optimistickému očekávání. Škoda.
Na provedení stavby z vlastních prostředků obec nemá postavený letošní rozpočet. Nicméně, některé jednotlivé části projektu jsou pro tento rok naplánované,
očekávat tedy můžeme opravu chodníku podél parčíku Na Kamenci, autobusovou
čekárnu, dětské hřiště a doufám i v úpravu veřejného prostranství před Chalupou
zahrádkářů.
Z letošních investic je před dokončením zateplení budovy Obecního úřadu. Mimo
rámec projektu bude v novém provedení chodník kolem budovy, nově vydlážděný dvorek a taneční parket. Dokončená je rovněž stavba kanalizace a vodovodu
v ulici Poutní. Po kolaudaci bude možné připojit nemovitosti na nový vodovodní řad.
Zájemci si nechají zpracovat projekt a vyřídí si stavební povolení na vodovodní přípojku. V červnu by měl být zprovozněn i posilovací vrt – nový zdroj vody pro obecní
vodovod. Provedení ostatních plánovaných staveb zatím není ohroženo. Variantní
studie na stavbu výletiště Pod Kozincem je zadaná, po pololetí bude podrobena
veřejné diskuzi, následně bude zpracován projekt tak, aby bylo možno stavbu zahájit
v příštím roce.
Kontrolní prohlídky vodovodního napojení na obecním vodovodu stále probíhají,
výsledek prověrky bude zveřejněn po dokončení.
Závěrem bych rád poděkoval Sboru dobrovolných hasičů za ukázkově zajištěnou
připomínkovou slavnost k sedmdesátému výročí ukončení II. světové války.
Přeji všem krásné léto, příjemné prázdniny a dovolené.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Petr PETŘÍK
Liliana ŠÍMOVÁ
František KOTAS
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Zdeněk BOŽOVSKÝ
Jarmila SPIEGLOVÁ
Gertruda KOVAŘÍKOVÁ
Ladislav PECHÁČEK
Jaroslav KURFÜRST
Miroslav RYŠKA
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Jarní vítání občánků v naší obřadní síni ....
V sobotu 18. dubna a 25. dubna 2015 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí
již 21. a 22. vítání nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu bylo pozváno 8 rodičů
se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Kubíka Krutáka,
Pavlíka Ptáka, Elišku Kolaříkovou, Lidušku Kubaníkovou, Valinku Mertovou, Davídka
Robinsona, Filípka Haneka a Radimka Kubíka. K důstojnosti slavnostního obřadu,
který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěl dětský pěvecký sbor pod vedením
paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný hudební doprovod pana Petra Balgy.
Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.
Andrea Zábranská, matrikářka OÚ Chvalčov

Pavel Pták

Jakub Kruták

David Ch. Robinson

Ludmila Kubaníková
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Radim Kubík

Valerie Mertová

Eliška Kolaříková

Filip Hanek

Vzpomínáme
V pondělí 1. června 2015 opustil naše řady chvalčovský občan pan Mgr. Jaroslav Kurfürst. Pro nás, kteří
jsme ho znali a měli možnost s ním spolupracovat, to
byl překvapivý úder. Dlouhá léta, po tři volební období,
v létech 1994–2006, pracoval v zastupitelstvu i v radě
obce, většinu té doby jako předseda stavební komise.
Byl velmi pracovitý a obětavý odborník, který svým
nadhledem vyřešil nebo zažehnal mnohé. Díky jeho
obětavosti byla úspěšně dokončena kanalizace v obci.
V zastupitelstvu, radě obce i mezi občany byl autoritou,
stejně tak býval spolehlivým činovníkem ve volebních
komisích. Mimo práci a veřejnou činnost byla u něho na
prvním místě rodina, pak včely a zahrada. To vše nyní
zůstalo opuštěno.
Chtěl bych mu jménem obce, jménem přátel i jménem svým poděkovat za léta
věnovaná práci pro obec i občany a vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině.
Ing. Antonín Stodůlka
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Za Karlem Richterem

2. února 2015 zemřel v penzionu pro seniory v bavorském Dinkelscherbenu pan Karl Richter ve věku nedožitých
99 let. Zpráva o jeho skonu dorazila do Chvalčova se zpožděním téměř jednoho měsíce a zarmoutila mnoho členek
chvalčovského Klubu žen. Byl jedním z těch, kteří stáli
u zrodu pevného přátelství mezi chvalčovskými a zusmarshausenskými ženami.
Pan Karl Richter se narodil 21. 7.1916 někde na Moravě.
Matně si vzpomínám na jeho vyprávění. Jako mladý muž
se na konci 2. světové války zamiloval do mladé německé
válečné vdovy, která byla zařazena do odsunu. On sám
do odsunu nemusel. Nevím, zda byl ze smíšeného manželství, nebo zda byl dokonce Čech. O několik měsíců později však „poslechl hlas
svého srdce“ (citát jeho vyznání) a následoval svoji budoucí ženu do poraženého
a zbídačelého Německa. Svého rozhodnutí nikdy nelitoval. V nelehkém postavení
„Sudetendeutsch“, v chudobě a těžkém budování existence rodiny se manželům
Richterovým postupně narodily 4 děti.
Karl Richter pracoval jak účetní a později jako bankovní úředník. Jako vášnivý
violista a milovník hudby vedl i své děti k lásce k tomuto druhu umění a nejméně dvě
z nich se staly profesionálními hudebníky. Vedle své lásky k manželce a rodině měl
však pan Karl ještě jednu velkou lásku. Byla to láska k „Otčině“, jak vždycky říkával.
Ta se v praxi projevovala krásnou a výbornou, byť trochu archaickou, češtinou. Stále
četl české noviny a časopisy, které získával bůhvíkde, sledoval dění u nás v republice i regionu a měl znalosti, kterými nás často zahanbil. Charakteristické byly jeho
opravy červenou tužkou v našich novinách, doplněné dotazy, zda se změnil český
pravopis, nebo je to nepozornost vydavatelů. Musel jsem mu psát o absenci tiskových korektorů v redakcích, kterou zapříčinila snaha ušetřit náklady za každou cenu.
Karl Richter stál s MUDr. Tichovovou u navázání styku mezi chvalčovským klubem
žen a Katolickým ženským spolkem z Zusmarshausenu. Jeho nezištná, obětavá a
úžasně namáhavá překladatelská činnost při prvních zájezdech a vzájemných pobytech si zaslouží náš obdiv a uznání. Doslova hltal všechny zprávy od nás, sledoval
výkony českých umělců při jejich vystoupení v okolí Augsburgu, četl knihy a tiskoviny,
které jsme mu posílali podle jeho zájmů. Zkrátka, bylo zjevné, že Chvalčov a blízké okolí se mu staly onou druhou Otčinou. Dost jsme si psali, já jemu na počítači,
protože jeho zhoršující se zrak vyžadoval velké a tučné písmo. Jeho odpovědi byly
napsány krasopisně rukou na papíře, který si nejprve nalinkoval. Dojatý k slzám
přijímal cédéčka, která mu nezištně poslal náš přední houslista Roman Patočka.Pan
Richtr jej viděl na soutěži v Augsburgu, a jeho výkon jej nadchl.
Jak krásné byly chvíle povídání s ním, nezatížené jazykovou bariérou, kdy on
kladl otázky a my jsme odpovídali. Byl vždy trpělivým a pozorným posluchačem,
naše informace ukládal do své, stářím nikterak dotčené, vynikající paměti. Vždy
nechával pozdravovat „ty milé chvalčovské ženičky“, a se slzami v očích se po našich
setkáních loučil.
Karl Richter udělal pro česko-německé vztahy víc, než kdejaký politik. Bylo to
nikoliv diplomatickým uměním, ale obyčejnou lidskou láskou, bezprostředností a
osobním charakterem. Poslední týdny před svým skonem již nekomunikoval s okolím. Asi ale stále vnímal, co se kolem něj děje. Zemřel 3 týdny po smrti své ženy, pro
niž opustil Otčinu.
Milý Karle Richtere, budeme na Vás dlouho a s láskou vzpomínat.
Pavel Malének
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Z naší obce

Výročí osvobození naší vlasti

jsme si připomněli 5. 5. lampionovým
průvodem, který se vydal od obecního
úřadu k pomníku ve Lhotce. Chvalčovští
hasiči se ujali vedení průvodu a u pomníku padlých položili věnce. Zazněla státní hymna a pan starosta Ing. Antonín
Stodůlka přečetl projev, který si dovoluji
zveřejnit. Úcta k dějinám a hrdinům by
se z našeho povědomí neměla vytratit.
Hasiči uctili památku padlých také na
Tesáku a u pomníku Olgy Bardinové.
„Vážení spoluobčané,
setkáváme se u příležitosti sedmdesátého výročí konce 2. světové války, abychom
si připomněli události, které se dotkly víceméně každého občana tehdy žijícího, událostí, jejichž dopad pociťují i dnešní generace.
Přesto, že dnes je zdánlivě všechno jasné, popsané a vyložené, stále se ve světle
mezinárodního dění objevují nové výklady historie a další zaručené teorie spiknutí,
které mají nahrávat rozličným zájmům různých skupin. Nedejme se tím mýlit, rozdělovat a manipulovat.
Jisté je, že obrovská válka, která před 70 lety skončila, byla největší katastrofou ve
známých dějinách lidstva. Hrůzné skutky byly nejhorší, jaké kdy člověk člověku udělal. Byly činěny pokusy o vyhlazení celých národů. Válka přinesla zločiny holokaustu.
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V obrovském měřítku byli mučeni a zabíjeni nevinní civilisté včetně žen a dětí. Vedle
obrovských materiálních škod byly rozvráceny kulturní a duchovní hodnoty. Do války
bylo zapleteno 70 států s více než 80 % obyvatel světa. Válčilo se na území 40 států
Evropy, Asie, Afriky a 0ceánie. Zahynulo 72 milionů lidí, z toho 47 mil. civilistů. Po
válce zůstalo 35 mil. invalidů a 20 mil. sirotků.
Došlo k tomu proto, že představitelé tehdejších velmocí a mnohých dalších států
i jejich obyvatelé podcenili, nebo včas nerozpoznali nebezpečí, které vedlo ke konfliktu apokalyptických rozměrů. V zájmu klidu a pohodlných řešení ustupovali fašistické
rozpínavosti až po známou Mnichovskou dohodu, kdy pro iluzi evropské bezpečnosti byla obětována Československá republika. Kvůli chybám v úsudku a vlastním
mocenským zájmům velmoci a nejen ony dopustily rozšíření války na celou Evropu
a na mnoho dalších zemí.
I když největší zásluhy na konečném vítězství spojenců mají armády, které za
obrovského hrdinství, obětavosti a lidských obětí završily porážku fašismu, zejména sovětská Rudá armáda, která osvobodila větší část Československa, válka se
bolestně dotkla všech občanů okupovaných území. Život byl poznamenán osobními
i rodinnými tragédiemi, neustálým strachem o život, obavami z represí, nedostatkem
svobody všeho druhu. Ne každý byl statečný. Mnozí v zájmu přežití dělali věci, na
které později nebyli pyšní.
Tak či onak, válka postihla i obyvatele naší obce. Chvalčovští občané statečně
podporovali partyzány, kteří operovali v Hostýnských horách. Dva občané zahynuli v koncentračních táborech. Pod Tesákem byla zabita bystřická občanka Olga
Bardinová. Řada mladých lidí byla totálně nasazena na práci v Německu. Přímo
v obci, při střetu s německou hlídkou, padli dva partyzáni, rotný Ján Bučák a Josef
Borák. Bylo to přesně 5.května 1945, v den, kdy si po sedmdesáti letech připomínáme výročí osvobození naší obce.
Při přechodu fronty Chvalčovem a Chvalčovou Lhotou, při střetech s ustupujícími
Němci, padlo v oblasti Tesáku 14 vojáků třetí československé brigády, zahynuli také
němečtí vojáci. I oni byli většinou do války zataženi a doma po nich zůstaly ženy,
děti i rodiče.
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Pamětníci vzpomínají na okamžik, kdy do hostince U Solařů, dnes Pod Lipami,
přišli partyzáni a oznámili mládeži, která v zadní místnosti tajně tancovala, že se
blíží konec války. S jakými pocity, s jakou úlevou a nadějí mladí lidé tu zprávu přijali!
I zápisy z kroniky našich obcí z té doby jsou plné vzrušení a euforie, nadšení a
optimismu.
Dnes nám připadá samozřejmé, že žijeme v míru, v relativním bezpečí, beze
strachu z budoucnosti. Myslíme si, že je to napořád a odmítáme si připustit varovné
signály. Proto je velmi důležité připomenout, co bylo a co by se mohlo opakovat,
pokud se dopustíme stejných omylů. I když se zdá, že zkušenost se přenáší obtížně,
každá generace chce svá traumata vybojovat sama a dopřává spíše sluchu různým
popíračům, přesto je nanejvýš důležité připomínat a varovat. Stále je aktuální známé
rčení, že ti, kteří se nepoučí z historie, jsou odsouzeni k tomu si ji zopakovat.
S úctou se pokloňme známým i bezejmenným hrdinům, kteří vybojovali vítězství
a tichou vzpomínku věnujme všem obětem druhé světové války.
Děkuji.“

Soutěž o Vesnici roku
Do soutěže se mohly přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně
7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický rozvojový dokument
zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého
územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní.
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního
kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci
celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Hodnotící komise před CH.Z.
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Škola

Stacionář

Naše obec se aktivně do této celostátní soutěže o Vesnici roku 2015 zapojila a
poté, co byly předem pečlivě připraveny materiály a prezentační podklady, byla s
napětím očekávána návštěva hodnotitelské komise. Ta dorazila v úterý 19. 5. v půl
čtvrté do naší krásně nazdobené obřadní síně. S úlevou jsme zjistili, že většina členů
komise jsou milí a usměvaví lidé, a celá prezentace probíhala v přátelském duchu.
Komise věnuje každé vesnici přesně dvě hodiny času, ani o minutu déle. Chvalčov
byl v pořadí poslední - čtvrtou obcí, kterou v ten den komise hodnotila. Menší únava
tedy byla znát, ale v žádném případě neovlivnila aktivitu hodnotitelské práce. Mezi
členy komise byli většinou starostové různých vesnic, ale například i zástupci ministerstva zemědělství či kultury. Na plátno byly promítány fotografie naší obce, k
dispozici byl propagační materiál obce, stěny zdobily zarámované originály kreseb
pana Karla Bubílka, k nahlédnutí tu byl zpravodaj i kronika, celá obřadní síň, včetně
chodby, byla ozdobena fotografiemi z nejrůznějších chvalčovských společenských a
jiných akcí. Představeny tak byly jednotlivé složky jako SDH, zahrádkáři, sportovci,
kultura a MŠ a ZŠ. A v neposlední řadě také naše nádherná příroda a Hostýn. Pan
starosta ing. A. Stodůlka si připravil podrobné informace, kterými v kostce charakterizoval jak historii obce, tak současné dění. A opravdu je toho u nás tolik! Prezentace
na obecním úřadě zabrala celou hodinu, komise s vděčností přijala také občerstvení, tady zabodoval výborný guláš pana Martínka (jiné obce prý nabízí stále dokola
chlebíčky), ke kávě byly podávány cukříky s kresbami pana Bubílka, které vyvolaly
nepředstíraný obdiv a úžas. No a nechyběla ani šťopička slivovice. A pak už rychle
do terénu! Paní místostarostka Hurtová se komise ujala a následující prohlídka sběrného dvora, školy a školky, místní tělocvičny, stacionáře, knihovny a Domina pak
proběhla v cuku letu. Závěr patřil zahrádkářům, kde komisi přivítal a zároveň se s ní
rozloučil svým bezprostředním a štědrým přístupem pan Pecháček. Škoda, že čas
tak rychle uběhl. Přijel autobus, hodnotící komisi naložil a odvezl.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty,
společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie v obci. Určený čas dvou hodin k tak širokému hodnocení je bezesporu
moc krátký, je otázkou, nakolik je reálné objektivně posoudit kvalitu jednotlivých obcí.
Nezbývá než věřit, že dojem, který si komise z naší obce odvezla, byl pozitivní. A my,
občané, držme Chvalčovu palce!
Jitka Dostálová
13

Co bychom měli vědět
ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již šest let
ELEKTROWIN a. s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili
výrobci a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce
2011 tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do konce roku 2010 zajistil zpětný odběr a
recyklaci více než 100 000 tun elektroodpadu.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval
u svých smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do
výroby nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře
o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou
takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo
jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství
zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje
to mimo jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především
proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam
mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného
odběru a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se
domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly
prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci,
autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý
elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.
Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za šestileté období
ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivačních
programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na
provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem
vysloužilých elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze najít na:
www.elektrowin.cz.
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich
obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr
nebo je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než 239 000 občanům poskytl
možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto možnost využilo
14

24 svazků obcí a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy
zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly náklady na
dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních
svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou zapojeným
obcím za jeden rok fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla celkové výše
3.400.000 Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než
1.226.000 Kč jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění
kontejnerů pro občany obcí.
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační
materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu.
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při
pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený
a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí
samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost
zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systému zpětného odběru.

Okénko nejen do školy
BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička
Naposledy se setkáváme v tomto školním roce, abychom se s Vámi podělili o dění
v naší mateřské škole. Je až neuvěřitelné, jak se činnosti, na které se těšíme a týdny
připravujeme, stávají již minulostí, jako:
-

„kytičkový den“ v MŠ
„čarodějnický den“ v MŠ s předáním odměn za výtvarnou soutěž pro rodiče a
jejich děti – „O nejošklivější čarodějnici“
Filipojakubská noc na Kozinci
keramika s panem Švehlíkem
maňáskové divadlo (tři pohádky) – Perníková chaloupka, Červené klubíčko,
O slepičce a kohoutkovi
návštěva dětí ze třídy Sluníček v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
marionetové divadlo v kulturním domě pro děti z MŠ i ZŠ - O princezně Rozmařilce
oslava Dne matek v kulturním domě
fotografování tříd
divadlo Šikulka s pohádkami O princezně Adélce, Jak se prasátka naučila chovat,
Chlubilka a nejkrásnější dárek

Těšíme se na výlet do ZOO Lešná, který neodmyslitelně patří k závěru roku. Tím
zdaleka ještě nekončíme, čeká nás:
-

vystoupení „Balónkového klauna“
hledání „pokladu“ – oslava MDD
vystoupení skupiny Marbo - pro děti z MŠ i ZŠ
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Den matek

-

návštěva babiček z Domovinky v MŠ
návštěva hasičů ve Chvalčově
výlet na Hostýn
Olympiáda předškoláků ve SVČ Včelín
ukázková hodina angličtiny pro rodiče přihlášených dětí
„sportovní den“
výlet s rodiči do Loukova k oboře s divočáky
vyhodnocení sběru papíru
„Ahoj školo!“- na fotbalovém hřišti

Prázdniny máme na dosah, provoz naší mateřské školy končí 10.7. 2015 a za
příznivého počasí si děti ještě užijí oblíbené jízdy na koloběžkách a odrážedlech,
stavby v pískovišti,……
Všem přejeme krásné léto a na úplný závěr přidáváme pár výroků našich dětí:
U nás doma je chytrý tatínek a já jsem chytrá po něm.
Prosím přidat kebulu (kedlubnu).
Kouřilo se z komína – teta Vlasta kouří.
Můj tatínek je tak šikovný, že může uvařit i rohlík.
Když budu čistit zoubky, tak mi vypadnou, Matýskovi (7 let) taky vypadly.
kolektiv učitelek MŠ
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A uteklo to jako voda…
Další školní rok se blíží ke svému závěru. Všichni se snažíme dotáhnout vše,
co jsme začali, do zdárného konce. Věříme, že odměnou dětem za jejich celoroční
snažení bude jejich vysvědčení.
Jarní měsíce přinesly opět spoustu aktivit, které jsou spjaty s naší školou.

Den matek
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Den matek

V dubnu se žáci naší školy účastnili hned několika sportovních akcí. Jednou z nich
byla „Podhostýnská liga“ ve školní házené. Tentokráte školu reprezentovali žáci
3. a 4. ročníku. Ve velké konkurenci okolních škol jsme zabojovali a naše družstva
si odnesla 3. a 5. místo. Stejně jako v loňském roce i letos jsme se zúčastnili turnaje v kopané McDonald´s Cup. Po zeleném trávníku, za kulatým míčem a s větrem
o závod soutěžili vybraní žáci z 1.–3. ročníku. Vždy není podstatné umístění, ale
zápal pro hru, kolektivní duch a chuť si zahrát, což naši malí sportovci splnili na
jedničku.
Nejen sportem živ je člověk... opomenout nesmíme a ani nechceme naše žáky
z 5. ročníku, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení na víceletá gymnázia. Stejně
jako v loňském roce, úspěch našich žáků byl stoprocentní.
Aprílový měsíc duben našim dětem z MŠ a dětem z 1.–3. ročníku ZŠ zpříjemnila
návštěva loutkového divadla, kdy nám krásné marionety zahrály pohádku O princezně Rozmařilce.
Filipojakubská noc, Valpuržina noc, pálení čarodějnic, to všechno je noc ze
30. dubna na 1. května. Jedná se o keltský (pohanský) svátek, kterým začíná kalendářní léto a s ním spojený festival radosti a života. Poslední dubnový den se všechny
čarodějnice a čarodějové z Chvalčova a blízkého okolí sešli na Kozinci, kde proběhlo
již tradiční soutěžení, které si připravily paní učitelky z MŠ za pomoci rodičů. Pod
odborným dohledem místního SDH byl zapálen oheň, u kterého jsme si opekli buřty,
zatančili za doprovodu kapely Hogo Fogo, zhlédli taneční vystoupení místní skupiny
a společně užasli nad rozzářeným ohňostrojem.
I v letošním roce jsme nezapomněli oslavit svátek našich milovaných maminek.
Na začátku programu sváteční atmosféru zahájil dětský pěvecký sbor pod vedením
paní učitelky Aleny Konečné. Pak již následovalo vystoupení plné květin na rozkvetlé
louce v podání dětí z MŠ. Naši prvňáčci, kteří se toho tolik za svůj první školní rok
naučili, zahráli hudební pohádku O Koblížkovi. Publikum roztančil „Lemuří tanec“
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v podání žáků 2. ročníku. Svůj talent ukázal Matyáš Moravetz svojí skvělou hrou na
klavír, hlas houslí zkrotil svým smyčcem Ondřej Jakubec a zazněly tóny flétniček dětí
z kroužku. Do pohádky jsme se vrátili společně se třeťáky, kteří pohybem ztvárnili
písničku z pohádky Kouzla králů. Zavzpomínali jsme i na minulost a za doprovodu
žáků ze 4. ročníku ocitli jsme se v období nejstarších českých dějin, vyslechli jsme
si příběh o Libušině proroctví. Pak následovala netradiční módní přehlídka, na které
se podíleli světoznámí návrháři z 5. ročníku, kteří svůj smysl pro humor ukázali i ve
scénce „Lovení ryb zakázáno“. Závěrem našeho představení zazněla již tradiční
píseň od Z. Svěráka a po ní děti své maminky a babičky obdarovaly malými drobnostmi, které pro ně vyrobily.
Žáci 4. ročníku navštívili v rámci výuky dopravní hřiště v Loukově, kde všichni
úspěšně zvládli závěrečné zkoušky.
A co nás poslední měsíc v tomto školním roce čeká?
• Chystáme se s dětmi na výlet (1.–2. ročník navštíví statek u Vyškova, 3.–5. ročník
prozkoumá jeskyně v Teplicích nad Bečvou a navštíví hrad Helfštýn)
• vystoupení hudební skupiny Marbo
• Den rekordů
• Snad nám letos počasí bude přát a akce „ Ahoj školo“ se bude konat venku
Martina Chvatíková
Děkuji všem aktivním občanům, a že jich nebylo málo, za práci pro děti a klub
rodičů. Dětem a jejich rodičům přeji krásné prožití letních dnů.
Zdeněk Hnila

Házená
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Akce ve Chvalčově:

Různé

13. června sobota - Liberta cup
3. ročník projížďky na starých kolech pro všechny generace. Sraz v 9.30 hodin od
Obecního úřadu Chvalčov, start v 10.00 hodin. Tradiční trasa Loukov, Osíčko po polní
cestě a zpátky. Závěr na fotbalovém hřišti Chvalčov. Dobové oblečení vítáno.
13. června sobota - Chvalčovské chrtění
(sraz adoptivních chrtů a milovníků psů). Fotbalové hřiště 9.00- 18.00 hodin.
CYRILOMETODĚJSKÉ HODY:
27. 6. sobota - předhodová zábava Los Playboys, začátek 20.00 hodin
4. 7. sobota - v 17 hodin v obřadní síni OÚ proběhne vernisáž výstavy s názvem:
  "NÁŠ KRAJ NA STŘÍBRNÉM PLÁTNĚ"
Výstava zahrnuje ukázky z filmů, dobové a archivní záznamy či plakáty, fotografie
filmových osobností, které se nějakým způsobem týkají našeho kraje. Výstavu uvede
filmový sběratel pan Vítězslav Tichý. Těšit se můžeme také na již tradiční vystoupení
dětského sboru pod vedením paní mgr. Aleny Konečné.
5. 7. neděle - Hodové dopoledne
- začátek v 15 hodin za obecním úřadem
- vystoupí mažoretky "STARS"
- zazpívá a na kytaru zahraje pan Jakub Tichý
- vystoupí chvalčovská amatérská skupina "TRANZISTOR"
- pro děti budou připraveny soutěže
- hodová zábava "One Klasic", začátek 20.00 hodin
  Občerstvení zajištěno SDH CHvalčov
V průběhu celého dne bude probíhat na chalupě u ZAHRÁDKÁŘU výstava a doprovodný program.

Akce v okolí:
21. BYSTŘICKÉ ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
Město Bystřice pod Hostýnem a Česká kultura, o.s. pořádají tradiční cyklus komorních koncertů špičkových českých i evropských interpretů. Festival bude slavnostně
zahájen v neděli 7. června 2015 v 19.00 hodin ve svátečním sále bystřického zámku
vernisáži výstavy švýcarského manželského páru Evy a Josefa Pospíšilových Obrazy
a tapiserie a klavírním koncertem Martina Kasíka. Koncert Pocta českým mistrům
v podání Jana Hališky (violoncello) a Lukáše Michel (klavír) se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2015 od 19.00 hodin ve svátečním sále bystřického zámku. V neděli
14. června 2015 od 18 hodin se na nádvoří zámku vydáme napříč žánry společně
se smíšeným komorním sborem Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci a rockovou
skupinou čtyř violoncellistů Arrhythmia. Ukázky z filmového zpracování opery Prodaná nevěsta B. Smetany z roku 1933 s J. Novotnou v hlavní roli promítne v úterý
16. června 2015 od 19.00 hodin Kino Klub Sušil. Úterý 23. června 2015 bude věnováno baroknímu divadlu Geisslers Hofcomoedianten s představením Romeo a Julie
na nádvoří zámku od 18.30 hodin. Festival uzavře koncert jazzového uskupení Jiří
Příhoda a Strnad Jazz Company, který se uskuteční v neděli 28. června 2015 od
19.00 hod.
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EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2015
Třetí ročník oblíbeného závodu v severské chůzi Extreme nordic walking maraton
2015 o délce 50 km nebo 19 km Hostýnskými vrchy se uskuteční v sobotu 13. června 2015. Start a cíl závodu je v areálu hotelu Harmonie. Takže neváhej a s nordic
walking holí vydej se do okolí. Registrace závodníků na www.mas-podhostynska.cz,
cena 100 Kč.
II. KOLO ČESKÉHO POHÁRU V LETNÍM BIATLONU
Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem pořádá II. kolo ČESKÉHO POHÁRU V LETNÍM
BIATLONU s mezinárodní účastí a zároveň nominační závod na Středoevropský pohár v letním biatlonu. Akce se uskuteční o víkendu 19.–21. června 2015. Více informací na www.biatlon.cz, www.biatlon-bystrice.cz .
st 1. 7. 2015–pá 3. 7. 2015 - HURÁ PRÁZDNINY!
Středisko volného času Včelín pořádá pro děti základních škol třídenní tábornický
rychlokurz, na kterém se naučí šikovným věcem, které mohou o prázdninách potřebovat. Naučíme se morseovku, vázat uzly, orientovat se v přírodě, číst mapové
značky, základy první pomoci, jak uvařit kotlíkový guláš i čaj z léčivých bylin, a k tomu
spoustu písniček k ohni. Cena příměstského tábora je 590 Kč/3 dny, 230 Kč/den. Více
informací na www.svcvcelin.cz
čt 2. 7. 2015–so 4. 7. 2015 - CYRILOMETODĚJSKÁ PĚŠÍ POUŤ
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
V týdnu 2.–4. července 2015 se uskuteční tradiční celonárodní Cyrilometodějská pěší
pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad. Cestou probíhá duchovní i zábavný program.
Každý den se uskuteční u zastavení poutní 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.cyril-methodius.eu, www.sfr.cz, www.hostyn.cz
pá 3. 7. 2015–ne 5. 7. 2015 - NA RYNKU V BYSTŘICI
Valašský soubor písní a tanců Rusava a město Bystřice pod Hostýnem pořádají mezinárodní folklorní festival. Součásti akce bude i řemeslný jarmark. Více informací na
www.rusava.net, www.bystriceph.cz
út 7. 7.2015–pá 10. 7. 2015 - SERIÁLOVÉ HVĚZDY V AKCI
Středisko volného času Včelín pořádá letní příměstský tábor, na kterém děti prožijí
s postavami ze seriálů spoustu legrace. Ledové království ukáže Elza, Anna a Olaf,
tančit a zpívat budeme s Violettou a společně objevíme tajemství kouzelného lektvaru
Asterixe a Obelixe. Chybět nebude ani výlet, na kterém odhalíme taje ze světa herců.
st 8. 7. 2015–ne 12. 7. 2015
Ve dnech 8. července až 12. července 2015 se uskuteční Mariapoli na poutním místě
Svatý Hostýn. Tématem letošní Mariapoli bude Eucharistie – tajemství společenství.
Součástí programu bude společné rozjímání nad tématem, sdílení ve skupinách, bohoslužby, přednášky, workshopy, výlety do okolí a odpočinek. Mariapoli je pro všechny: mládež, dospělé všech generací, rodiny s dětmi.
21

12.–17. července 2015 - TANEČNÍ TÁBOR
Sportovní klub Dance Company pořádá TANEČNÍ TÁBOR pro děti od 6 do 13 let.
Tábor se uskuteční v týdnu 12.–17. července 2015 na Chatě pod Obřany ve Chvalčově. Těšit se můžete na lekce tance, Zumbu, balet, Hip Hop, Cardio dance, gymnastiku a břišní tance. Více informací na www.dancecompany.webnode.cz
po 13. 7. 2015–pá 17. 7. 2015 - DANCE CAMP
Středisko volného času Včelín pořádá letní příměstský tábor plný tance a moderní
hudby. Tento tábor je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří mají chuť najít nové
kamarády a vyzkoušet si moderní taneční styly či roli choreografa. Vyrobíme si i módní doplňky, šperky a různé dekorace. Připravena bude beseda o módních trendech
s kadeřnicí, vizážistkou a stylistkou a samozřejmě nebude chybět celodenní výlet.
Více informací na www.svcvcelin.cz
so 18. 7. 2015–ne 23. 8. 2015 - ALENA LAUFROVÁ
Výstava grafických listů a koláží renomované české grafičky a americké výtvarnice
Aleny Laufrové se uskuteční od 18. července do 23. srpna 2015. Slavnostní vernisáž
výstavy bude v sobotu 18. července 2015 ve svátečním sále bystřického zámku.
Výstava bude otevřena Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin.
po 20. 7. 2015–pá 24. 7. 2015 - DOBRODRUŽSTVÍ S HARRY POTTEREM
Středisko volného času Včelín pořádá pro děti letní příměstský tábor plný dobrodružství s Harrym Potterem. Pro děti bude připraveno putování do říše kouzel a fantazie,
kde budou čarovat, připravovat kouzelné lektvary, přivolávat ochranu proti černé magii a hrát oblíbený famfrpál. Kromě učení magického řemesla budeme hrát sportovní
hry, učit se zábavnou angličtinu a chybět nebude ani celodenní výlet. Těší se na
vás Albus Brumbál a ostatní profesoři. Cena příměstského tábora je 990 Kč/týden,
230 Kč/den. Více informací na www.svcvcelin.cz

KDO JSME?

Pod tímto titulkem se Vám představuje základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami /ZO SPCCH/ Bystřice pod Hostýnem, která vznikla roku 1991.
V celostátním měřítku je v této organizaci registrováno kolem 55 000 členů, v naší
ZO je to číslo 170, což je na Podhostýnský region velmi slušné zastoupení. Tento
počet registrovaných členů se nám daří dlouhodobě udržovat i přesto, že jsou u nás
zaregistrováni převážně senioři vyššího věku, čímž nám každoročně odchází v důsledku úmrtí anebo nemocí značná část našich členů. Tento úbytek se nám však daří
nahrazovat nově přijatými členy díky dobré a důsledné práci našeho 11-ti členného
výboru, který svými pracovními výsledky a pílí přesvědčuje občany našeho regionu,
že svou registrací v naší organizaci získají možnosti jak ozdravného, tak kulturního
i společenského uplatnění i ve svém pokročilém věku.
Náplní činnosti naší ZO je organizování ozdravných lázeňských pobytů v délce
5-7 dnů za velmi příznivé ceny, různé ozdravné jednorázové akce, jako jsou masáže,
jednodenní pobyty ve wellnes centrech za účelem plavání, návštěv saun, různých
vodoléčebných procedur a pod., které blahodárně působí na zdraví. Organizujeme
také kulturní zájezdy po hradech a zámcích, arboretech a jiných památkách naší vlasti, často spojené s posezením ve vinných sklípcích, čím se naším členům dostává jak
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kulturního, tak i společenského vyžití a do svých domovů se vrací s pocitem krásně
prožitých chvil v kruhu svých přátel a známých.
Výbor naší ZO pořádá také návštěvy našich jubilantů - členů, kteří dovrší 70, 75,
80, 85 roků, při kterých jsou obdarováni balíčkem v hodnotě 210Kč.
Na podzim pořádáme pro naše členy společenské posezení spojené s hudbou, při
které si mohou zatančit, a bohatou tombolou, ze které si vylosovaní členové odnáší
domů pěkné dárky. Všechny tyto akci naši členové absolvují za členský příspěvek,
který činí 100 Kč ročně.
Tyto akce bychom ovšem nemohli uskutečňovat bez našich sponzorů, kteří nám
svými finančními příspěvky umožňují organizovat pro naše členy výše uvedené akce
v takovém rozsahu. Je to z jejich strany výraz obrovského pochopení a snahy pomoct
svým občanům v pokročilém věku a tím i pomoct a ulehčit situaci naší ZO.
Rádi bychom oslovili i Vás, občany obce Chvalčov, a vzbudili ve Vás zájem o naši
činnost. Posuďte, zda by nestálo za to přijít mezi nás a společně s námi prožívat
chvíle, které za to stojí. V případě zájmu se můžete obrátit na předsedu ZO, mobil č:
732 266 111.
Těšíme se na spolupráci s Vámi
Milan Buday, Předseda ZO SPCCH

Vaše příspěvky

Jak jsme stavěli splavy

Zima byla letos mírná, jaro rozpačité
a proměnlivé. Blíží se léto a s ním koupací sezóna a dovolené. Někdo vyrazí
za jistotou teplých jižních moří blízkých
i vzdálenějších, za exotikou tropů. Jsou
to starosti, kam se vybrat.
My dříve narození jsme to měli
v 50. a 60. letech jednodušší. Šli jsme
se koupat do potoka nebo k rybníku.
Časem se rozšířila nabídka o koupaliště v Bystřici. Ale to ještě tehdy
nestálo a pro nás na Říce bylo stejně
z ruky. Tak jsme si pomáhali ke koupání
a plavání stavěním hrází - splavů na
Bystřičce. Byla jsme děcka tak od 5 do
12 let, přes prázdniny nás bývalo 10
až 15 Chvalčováků. Pokusy o zvýšení
vodní hladiny činili dříve i naši otcové
tak, že použili na zahrazení pár fošen,
netěsnosti řešili vikslaj-vantem (ubrusovina), igelit tenkrát ještě naštěstí nebyl.
I s použitím regulačních splávků však
hloubka dosahovala tak jednoho metru.
To nám ale bylo málo, nedaly se skákat
pořádné šipky a taky plavat. Řešením

Splav na Říce
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bylo postavit na vhodném místě kamennou hráz, a takové místo byl splav na Říce,
kousek pod betonovým mostem.
Po opravě regulace Bystřičky začátkem 50. let zůstalo v korytě dost kamenů, další
jsme navozili na tragači z lesa a okolí.
Důležitou součástí kamenné hráze byly těsnící drny, na které se pokládaly lícové
kamenné hráze. Získat drny byla ale trochu potíž. Brali jsme je z místa zvané forota, kde dnes stojí čtyřbytovka. Pod lesem kolem staré studny bylo skoro rašeliniště
s kvalitními mastnými drny. Také jsme na plácku za stromořadím statných kaštanů
hrávali ve forotě fotbal a motaly se mezi námi kozy. Majitelům koz se těžba drnů moc
nelíbila, ale celkem nás tolerovali.
Obvykle začátkem prázdnin nebo i dříve, jak dovolilo počasí a teplota vody byla
snesitelná ( v nejteplejších dnech tak 18°C, max 20°C) jsme začali se stavbou hráze.
Při její výšce cca 1 m byla celková hloubka vody díky 50 cm ve vydlážděném vývařišti
pod splavem až 1,5 m, což na plavání při rozměrech nádrže cca 8x10 m i skákání
z břehů stačilo. Udržovat tuto hráz však byla do značné míry sisyfovská záležitost.
Téměř pravidelně byla hráz smetena nebo pobourána povodní buď po průtrži v létě
nebo při jarním tání.
Ale tak, jak rostli její stavitelé, rostla i hráz každým dalším rokem do výšky a technické dokonalosti. Začátkem 60. let už jsme dosáhli cca 2m hloubky. V hrázi bylo
zabudováno stavidlo nebo vypouštěcí betonová skruž s přepadem (viz foto). Umělé
vlnobití zajišťovaly s pomocí 2 lidí velké troky zapůjčené od Janováčů.

Splav na Říce
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Splav na Říce

Pro kvalitu a hlavně životnost hráze měla velký význam tzv. obházka - obložení
vlastní kamenodrnové lícové stěny skládaným kamenem v celkové šířce v základně
až 1,5 m při výšce hráze 1,5m, aby hráz odolávala tlaku vody a přepadu při povodni.
Podobné starosti měli i další stavitelé hrází po proudu Bystřičky. Nejbližší byla za
Sklenářovým. Další byly i ve Lhotce, pamětníci si určitě ještě vzpomenou, kde to bylo
a kde se naučili plavat. I v současnosti buduje jeden mladý stavitel hráze pod lávkou
na Říce. Za zmínku stojí i to, že v jednom suchém létě v 50. letech přišlo nařízení,
že všechny amatérské nádrže se mají vypustit a zrušit. Naštěstí než došlo k realizaci,
tak pořádně zapršelo a bylo po problému. Stačilo poručit větru dešti.
O nepříliš vysoké teplotě vody jsem se zmiňoval. Nezabránila však za teplých
letních dnů desítkám návštěvníkům přijít se osvěžit.Nás děcka s modrýma pyskama vyháněli často z vody rodiče. Od vody jsme pak obvykle mířili na fotbálek nebo
volejbal na hřišti u revíru. Někdy to byly i zápasy Chvalčov versus Lhotka. Ve fotbale
vyhrávala Lhotka, protože měli Honzu Chlápkového. V repertoáru našeho volného
času byla spousta dalších her a činností i povinností (třeba obstarávání dřeva), které
nám může závidět novými sedavými technologiemi zavalená dnešní mládež.
Ze všech médií a reklam se na Vás valí v podstatě heslo " Buďte náročnější!"
Pořiďte si stejné nebo lepší auto, dovolenou, elektroniku, než má soused. Ale spokojenější asi nebudeme (jako ty statisíce lidí v exekuci), neustálý růst všech ukazatelů
spotřeby, HDP je nejspíš cesta do pekel vyčerpáním přírodních zdrojů. A tak se vracím oklikou k tomu, že v jednoduchosti a nenáročnosti (třeba na koupání) může být
daleko více spokojenosti a štěstí než v bohatém konzumu.
S přáním pěkného léta u vody
Ing. Alois Kyncl
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Kulturní rubrika
ZEMĚ

Tak zněl název výstavy, která nedávno probíhala v bystřickém zámku. Žáci výtvarného oboru na umělecké škole v Bystřici každoročně uzavřeli další rok ukázkou
svých prací. A jako každý rok bylo i letos na co se dívat. Téma "Země" otevírá prostor
pro různé uchopení, a tak jsme se setkali s výtvarným vyjádřením například živlů:
ohně, vzduchu, vody.  Se Zemí souvisí také mapy, větrné mlýny, katastrofy, krajiny,
vznik planety, lidé, atd... Výstava jistě stála za zhlédnutí, a za povšimnutí stálo také
to, že spousta vystavujících malých výtvarníků pochází z naší obce.
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Výstava prací žáků ZUŠ

Karel Spilko v Královské oáze

V dubnu letošního roku jsem měla výjimečnou možnost setkat se se spisovatelem,
lektorem a osobním poradcem, panem Ing. Karlem Spilkem. Jelikož se zajímám
o duchovní tematiku, o hledání smyslu existence a Boha, moc jsem se na toto setkání těšila. Pana Spilka jsem znala prostřednictvím jeho knih, které jednoduchým a
vtipným způsobem ukazují cestu hledajícím. Ovšem, jak řekl už A. P. Čechov, „knihy
jsou noty, rozmluva je zpěv“. Ano, osobní setkání s tímto svérázným člověkem bylo
něco naprosto úžasného. Karel Spilko by se dal charakterizovat jako obyčejný muž,
a člověk, který přetrvává v zajetí představ a předsudků o tom, jak by měl duchovní člověk působit či vypadat, neshledá na panu Spilkovi na první pohled nic extra
duchovního. A přitom právě ta obyčejnost je to, co dodává osobě pana Spilka velké
charisma. Společnost hostů, kteří si přišli poslechnout přednášku o tvoření reality a
existenci či neexistenci svobodné vůle, byla bezesporu zasažena, každý podle svého
nastavení, Spilkovým odvážným tvrzením, že člověk jako člověk neexistuje, protože
vše je Bůh, nebo-li Vědomí, které projevuje samo sebe skrze stvoření. Ano, každý
hledající, který sleduje osvobozující proces lidské duše, se čím dál častěji setkává
s tímto poznáním. Mnohokráte už nikoli přeneseně, přes knihy, guruy, či náboženské
systémy, mnohokráte už je člověku dovoleno prožít tuto zkušenost na vlastní kůži.
Protože bez vlastní zkušenosti je každá filozofie jen plané tlachání. Stejně jako je
prázdné tlachání pokus popsat setkání, ve kterém člověk vystupuje z pojmového
světa a vrhá se do nitra, ve kterém není nic než láska. Láska, kterou nelze popsat
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žádnými slovy. Proto raději přistoupím k citaci
krátké kapitoly ze Spilkovy knihy Surfování na
vlnách života.
„Jsi Vědomí, jsi tedy vším a všude. A aby
ses nenudil, vymyslel sis tuto hru. Je vymyšlená, nemá žádný začátek, ani cíl. V této hře
hledá Vědomí samo sebe – vlastně ty hledáš
sám sebe. Proto nemůžeš najít nic konkrétního a žádná cesta tě nemůže nikam dovést.
Jsi už tam, kam směřuješ. Hledáš místnost,
z které jsi nikdy neodešel. Proto existuje hledání, které je vlastně samotnou iluzí. A když
už hraješ tuto dobře vymyšlenou hru, tak způsob, jak ji hraješ, je jediné, na čem záleží.
Vše ostatní je jako pára, která se postupně
vytratí. Tak se bav, a užívej si toho, co máš.
A stále dokola si opakuj, o nic tu nejde, o nic tu
nejde... jen o tu hru samotnou. Howgh.“
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři
„Poznej pravdu a pravda tě osvobodí,“ říká Bible.
V květnu nabývá zahrádka malebného vzhledu. Zahrádkář doplňuje a opravuje,
aby celkový obraz zahrádky pro daný rok byl úplný a krásný. K tomu patří přece
neodmyslitelně bzučení včel, čmeláků a dalšího hmyzu, který se sem slétá za nektarem a pylem. Zdá se, že v mnoha částech světa tento zvuk pozvolna slábne. Hmyzu,
který zajišťuje opylení rostlin, ubývá. Mizí včely z úlů. Ztrácejí se čmeláci. Řídne kdysi
početná armáda samotářských včel. Odborníci mluví o „ krizi opylovačů“.
Měsíc růží je červen. Překrásně kvetou, voní a těší. Odkvetlé růže odstraňujeme.
Ničíme škůdce růží – hlavně mšice. Trávníky sečeme a cestičky udržujeme ve vzorné
čistotě. Červenec je začátkem doby sklizně. Češeme třešně, višně, angrešt, rybíz a
maliny. Zavařujeme, děláme marmelády, víno atd. Ničíme housenky, škvory, mravence, mšice a slimáky. V tomto měsíci zahrádkář pozoruje, co se mu v zahrádce líbí a
co se mu nelíbí, aby to v příštím roce napravil.
V dubnu proběhlo školení pracovníků moštáren v Brandýse n. L., které organizovalo odborné oddělení ČZS. V přednášce nás paní docentka Helena Uhrová
z VŠCHT Praha seznámila s výrobou cidru. Cidre [sidr] je jablečné víno vyráběné řízeným kvašením jablečného moštu. Nápoj je populární především v západní
Evropě, v Česku byl donedávna prakticky neznámý. O jeho původu a rozšíření se
vedou dlouhodobé spory. Na CH.Z. máme pár originálních lahví z Francie, ale bohužel prázdných.
Cidre je nápoj připravený kvašením přírodní jablečné šťávy. Obsahuje méně než
5 % alkoholu a malé množství zbytkového cukru. Osvěžující účinky nápoje zvyšuje
nepatrné množství jemně rozptýleného oxidu uhličitého, který při uvolňování lehce
perlí. Cidre zachovává nejen senzorické, ale i nutriční složky čerstvých jablek včetně
vitamínů. Připravíme ho z čerstvých zcela zralých a zdravých jablek. Měla by to být
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jablka sladká, s malým obsahem kyselin. Šťávu ke kvašení získáme drcením, lisováním a odkalením, podobně jako při přípravě moštu či jablečného vína. Byli jsme
také na exkurzi moštárny pana Miloslava Žaluda v obci Kvíc u Slaného. Pan Žalud
provozuje ještě pálenici, sušárnu na ovoce a vyrábí cider.
Na zámku v Holešově probíhalo 28. 4. „Okresní kolo soutěže mladých zahrádkářů“. Celkem se zúčastnilo 75 žáků. Krásně opravené interiery, upravující se zahrada
- bylo to velmi pěkné prostředí pro tuto soutěž. Děti také šly na exkurzi do kovárny,
která byla restaurována. Poděkování patří všem, učitelům, rodinám, organizátorům a
především př. V. Čablové. Přejeme vítězům, ať se jim také daří 12.-14.6. na „XXVII.
r. Národního kola“ v Rakovníku.
Výstava FLORIA JARO Kroměříž, která probíhala 1.-9. 5. 2015 měla v sobotu
rekordní návštěvnost. ČZS zde měl stánek č.1 s časopisy Zahrádkáře, Knihovničky,
Rukověti, CD „Odrůdy ovoce“ a „Choroby a škůdci ovocných dřevin“ a další včetně předplatného časopisu. Hned první den výstavy 1.5. zde byla „FLORISTICKÁ
SOUTĚŽ SENIORŮ“ na téma: Vypichované jarní aranžmá a Volné prostorové
aranžmá.
Další „Floristická soutěž žáků a juniorů“ proběhla 5. 5. na téma: Srdce pro maminku, vypichovaná miska a přízdoba jednoho květu. Juniorky nás opět mile překvapily
svým výkonem 2015, ale i v r. 2013, kdy obsadily prvních pět míst. Zde vidíme, že
když jsou dobře vedeny, výsledky se dostaví, mohou to mít jako druhou profesi.
Vítězům přejeme hodně úspěchů při Zemském kole v Prostějově 30. 5. 2015 a držíme jim palce.
V pátek 15. 5. jsme na CH.Z. měli malé posezení při ukončení prací úprav, které
jsou zhruba hotovy. V úterý 19. 5. jsme přivítali hodnotící komisi Vesnice roku 2015,
která hodnotí obce soutěžící o titul „VESNICE ROKU 2015“. Pan starosta nám poděkoval za milé a srdečné přijetí.
Práce na CH.Z. - od konce března dokončujeme elektroinstalaci, malujeme, klademe koberec, uklízíme a podobně. V dubnu pracujeme na bourání sušárny, okopá-

Moštárna v obci Kvíc

Soutěž floristů
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Uklízíme nádvoří

vání omítek, nátěr traverzy, děláme novou elektroinstalaci, omítáme, klademe dlažbu, malujeme. V květnu pokládáme dlažbu v prostoru „OÁZY“, sečeme. Pracovali
př. E. Bubílková, A. Hlavík, J. Machač, P. Malének, F. Matyáš, B. Ovčačík, H.+J.
Pavelec, J. Pecháček, V.+L. Raab, E. Sedlář, J. Slavík, M. Symerský, Vl. Zapletal,
J. Zemánek. Děkujeme za jejich ochotu a vůli pracovat, i když je to někdy s problémy.
Informace o opatřeních v ochraně rostlin v červnu: při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým
chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti).
Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém
počasí (v době zrání rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně. Začátkem června ošetřujeme zejména jabloně proti obaleči
jablečnému, který způsobuje červivost plodů.
Na samém počátku června se mohou objevit především na broskvoních a meruňkách při vlhkém počasí šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostech, ale
především na plodech (převážně blízko stopky). Zde zpočátku drobné šedé až šedočerné, postupně se zvyšuje jejich počet a skvrny se zvětšují, tmavnou a korkovatí.
Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila).
Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní
zrajících v červenci a v srpnu. Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšice.
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V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve,
obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku
kvetení révy vinné, musíme provést další ošetření proti padlí révy a plísni révy. Po
sklizni jahod, tedy většinou koncem června, je nutné ošetřit jahodiště,
Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní. U rajčat
je to především plíseň rajčete. Musíme je proto za vlhkého a teplého počasí opakovaně preventivně ošetřovat. U brambor hrozí výskyt plísně bramboru a poškození natě
mandelinkou bramborovou.
Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba preventivně ošetřit cibuli. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název - plíseň
okurky).
Biologická ochrana v zahradě s ohledem na životní prostředí je určitě vítaná,
ale ne vždy tak účinná. Největším problémem je možnost výskytu zdraví škodlivých reziduí ve sklizených výpěstcích, především pokud nebyla dodržena správná
koncentrace postřikového preparátu, nebo dostatečná ochranná lhůta před sklizní.
Navíc přistupují další zásadní problémy - u mnoha škůdců vzniká vůči některým přípravkům rezistence, takže je třeba vyvíjet stále nové preparáty. Chemické přípravky
mohou navíc ničit mimo škůdce i užitečný hmyz. Cestou, jak řešit tyto problémy, se
do budoucna jeví využití biologických metod ochrany, založené na využití přírodních
organismů.

Floria – návštěvníci
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Výstavy a jiné akce:
5.–28. 6.
Kozolupy u Karlštejna – Přehlídka muškátů pořádá
SZO ČZS Pelargonie ve spolupráci s Okrasnou a ovocnou školkou Kozolupy – celkem bude vystaveno na 800
odrůd muškátů (z domácího i světového sortimentu) –
v průběhu výstavy proběhne soutěž o nejkrásnější muškát – je
připraven prodej přebytků sazenic muškátů
11.–14.6.
Růžová zahrada Lysá n.L.
11.6.
Žabčice Polní den "MendelAgro" na ŠZP
12.6. 18 hod.
CH.Z. Beseda „Jaroš Lázně cestovatel-dojmy z cest Kanada“
13.6. 18 hod.
CH.Z. „Hrajeme Petang“
12.–14.6.
Rakovník XXVII. ročník soutěže Mladý zahrádkář
17. 10 hod.
Olomouc „ Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti
VÚRV, Šlechtitelů 29/892
18.6.–5. 7.
Centrum léčivých rostlin Botanická zahrada Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity, Údolní 74, Brno – Kraví hora pořádá:
53. Výstavu léčivých rostlin pořádá, otevřeno denně od 9:00 do
18:00 hodin – vstupné je dobrovolné.
20.6. 17 hod.
CH.Z. Společenská akce „Opékání špekáčků“ možnost promítání
25.6. 8 hod.
Odrůdová zkušebna Chrlice – „Den v sadu“
5.7. 9.-18 hod.
CH.Z. Společenská akce „Hodová výstava“ areál
„ZAHRÁDKÁŘŮ“ chovatelé, včelaři, zahrádkáři
10.7. 18 hod.
CH.Z. „Aranžování letních květin“ vede naše aranžérka př. V.
Čablová
9.–12.7.
Květy Lysá n.L. Finále FLORISTŮ
15. 7. 10 hod.
Olomouc VÚRV „Včelí den“ v porostech genetických zdrojů
zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, Šlechtitelů 29/892
18.–19.7.
Piešťany „Výstava meruněk, broskví“ přednášky
24.–26.7.
Poděbrady „ŠKOLENÍ-DROBNÉ OVOCE“
25.7. 8.30-15 hod. SEMO SMRŽICE „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
25.7. 17 hod.
CH.Z. „ Soutěž v šipkách“ s promítáním, přijďte pobýt mezi nás
Pár pranostik:
Mnoho chroustů v máji – dobrý rok.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, onť nejdelší den i trávu mívá.
Kdo vysoko leze, lahko sa sveze.
Slunko peče – déšť poteče.
Zahrádkáři se na Vás těší v nově upravených prostorách, přijďte na čumendu.
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Historické fotografie obce

Škola, nyní kulturní dům
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Než zavřete zpravodaj
Vtipy
K nebeské bráně přichází dvě dušičky – farář a řidič. Sv. Petr vezme nejprve řidiče a faráři poručí, ať počká. Ten se rozčílí, jak je to možné, že nějaký řidič má před
ním přednost. A sv. Petr na to: „Co bys nechtěl? Když ty jsi na Zemi v kostele kázal,
všichni spali. Ale když tenhle řídil autobus, všichni se modlili!“
Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým. Děti postupně říkají rýmy. Až
dojde řada na Pepíčka a ten říká: „V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena.“ „Ale
Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje.“ „Jen počkejte, až přijde příliv."
Povídá psychiatr pacientovi: „Jste u mne poprvé, tak mi musíte říct pěkně vše od
začátku.“ „Ale velmi rád, pane doktore. Tak nejprve jsem stvořil nebe a zemi.“
Na hranicích: „Dobrý den pane, tak co, nějaký alkohol, cigarety, drogy?“ „Ne, díky,
mám svoje.“
Učitel k žákovi: „Uměl bys vyjmenovat deset zvířat žijících za polárním kruhem?“
„No, jasně. Devět sobů a jeden lední medvěd.“
Desatero božích přikázání má 279 slov. Prohlášení nezávislosti třinácti severoamerických států z roku 1776 má 300 slov. Nařízení Evropské unie o dovozu karamelových bonbonů má 25 911 slov.
Leží chlap s chřipkou v posteli, když vtom někdo zazvoní. Za dveřmi stojí malinká
deseticentimetrová smrtka. Když ji uvidí, lekne se a říká: „Ty si jdeš pro mě?“ „Ne,
pro křečka.“
Víte, proč vám druhý den po mejdanu tak buší v hlavě? Přeživší buňky pohřbívají
mrtvé.
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70. výročí konce 2. světové války
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Slovo na konec:
Neprosím o zázrak Pane, ale o sílu pro všední život.
Antony Saint Exupery
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