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Betlém

2

Milí čtenáři,
říká se, že opakování je matkou moudrosti. Budu se tedy opakovat, neboť některé
věci je potřeba čas od času připomenout. Když jsem se před lety rozhodla vést kulturní komisi, mělo to jeden základní důvod. Nikdy jsem nepatřila mezi lidi, kteří lamentují
nad situací, že se jim nelíbí, přijde mi schůdnější vzít věci do vlastních rukou a raději
něco dělat. Ve své naivitě jsem netušila, že se akce, které v rámci kulturní komise
pořádáme, budou potýkat s kritikou. Pro některé občany jsme prostě jen šašci a
maškary, protože nechtějí vidět pestrost akcí, které už celé roky pořádáme. No a pak
jsem si zvykla. Pochopila jsem, že vždy a všude se najdou šťouralové, kteří si na
všem smlsnou a najdou chyby. A více jim nevěnovala pozornost. V mysli mi zůstali ti
lidé, kteří práci a čas věnovaný ostatním ocení a především těm jsou naše akce určeny. A těch je díkybohu mnohem víc. V životě už to ale chodí tak, že se pohybujeme
ve vlnách. V poslední době mi zase tak nějak přestává být jedno, kolik lidí za vším
vidí jenom peníze. Nevěří v nezištnost lidí ochotných ve svém volném čase vytvářet
něco pro ostatní. Prostě jen tak, že nás to baví a máme rádi Chvalčov. Nevěří, že
za tím není nic víc. Takže pokud je opakování matkou moudrosti, připomínám všem
„nevěřícím Tomášům“, že podle sebe nemohou soudit ostatní. To, že někdo sám není
schopen a ochoten udělat něco jen tak, ještě neznamená, že jsou takoví všichni.
Nemám potřebu obhajovat naši činnost, ta se pro rozumné lidi obhajuje sama. Jen
chci všem těm „rejpalům“ nabídnout šanci, aby se na vlastní kůži přesvědčili, jak to je,
a zapojili se. Místo hloupých řečí zorganizovali jakoukoliv akci, věnovali tomu hodiny
a hodiny, celé dny a týdny práce a času, a pak poslouchali hloupé řeči jiných hloupých lidí... tam nebylo to, tamto bylo špatně, a proč jste to neudělali tak nebo onak,
tamto stálo za houby, protože pršelo, na jiné akci byla blbá kapela, na jiné nebylo nic
slyšet, jindy se muselo čekat... těch výtek se najdou desítky. Jít s vlastní kůží na trh,
to je pravé frajerství. Výmluvy typu: já nemám čas, vy ho máte, jsou směšné. Každý
z nás chodí do práce, každý z nás má na starost barák a rodinu. A když se člověk
stále dokola setkává s reakcemi, nad kterými zůstává rozum stát, dostává se přirozeně do vlny, že ho to prostě přestává bavit. A ejhle, to by ale hnedka narazil z jiné
strany. To by bylo řečí, že se tu neděje nic a jaktože nic neděláme. Nechápu, kde
se v těch našich Chvalčovácích bere tolik urýpanosti. Nevím, jestli je taková urýpanost běžná i v jiných vesnicích, ale vím, že v jiných vesnicích nám závidí schopnost
a tvořivost našich lidí. Ti zvenčí se nestačí divit, kolik různorodých akcí se v naší
vesnici děje. Například mí přátelé z Prahy upřímně říkají: „Kéž bychom mohli něco
podobného v Praze zažít.“ Tam to opravdu není možné. V Praze jsou sice stovky
megalomanských akcí, město uvolní statisíce, ale ta družnost, to sousedství, které
je kouzlem každé vesnice, to tam prostě není. A tady se to bere jako samozřejmost.
Tady se tím leckdy dokonce opovrhuje. Přitom dobrovolníci jsou pokladem pro každou vesnici. A to zdaleka nemyslím pouze v oblasti kultury. Všechny spolky makají,
všechny jsou důležité a vytváří život nás všech. Takže závěrem ještě jednou vyzývám
všechny rýpaly a nespokojence: buď pojďte něco dělat, nebo raději mlčte.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2015
Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
• a schvaluje program jednání.
• a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatele.
• a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 19.11.2015 do 11.12.2015.
• a schvaluje návrh rozpočtu obce Chvalčov na rok 2016 se závazným ukazatelem: objem příjmů ve výši 19 500 000,00 Kč a výdajů ve výši 23 000 000,00 Kč,
financování 3 500 000,00 Kč. Zároveň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu
na rok 2016 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, jaké jsou uvedeny
v tabulkové části tohoto materiálu.
• a schvaluje návrh rozpočtového výhledu finančního hospodaření na rok 2018
s příjmovou částkou 20 500 tis. Kč a výdajovou částkou rovněž 20 500 tis. Kč.
• a) a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 v projednaném znění.
• b) pověřuje radu obce k provedení možného rozpočtového opatření za měsíc
prosinec 2015 v tomto rozsahu:
- zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o přijatou dotaci úřadu práce na
VPP
- přesun prostředků v rámci jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu v objemu do 500 tis. Kč z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění
rozpočtu.
- zapojení zůstatku na bankovním účtu do schváleného rozpočtu 2015.

•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
ocenění paní Evy Prázdné za dlouholetou dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží.
kontrolu usnesení č.7/2015 ze zasedání ZO Chvalčov dne 19.11.2015.
informaci o inventarizaci obecního majetku, která byla součástí zprávy z RO.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 16. 12. 2015
RO projednala a rozhodla:
o
• ukončení smluvního vztahu s fa Energie pod kontrolou o.p.s., Brněnská
3883/38, 695 01 Hodonín a vyslovuje souhlas s ukončením tohoto smluvního
vztahu.
• o zpět vzetí a odvolání PLNÉ MOCI ze dne 19.11.2013 a potvrzení o právních
vztazích.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 06. 1. 2016
RO projednala a rozhodla:
• a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části obecního pozemku parc.
č. 449/1 v k. ú. Chvalčova Lhota.
• o zhotovení vodovodní přípojky k č.p. 473 v ul. Na Kamenci, i když dojde k rozkopání místní komunikace. Žadatelka zajistí opravu překopu.
• o podpisu smlouvy na provozování obecního vodovodu s fa SKD Lipník nad
Bečvou na dobu 1 roku za podmínek daných RO.
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a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s E-ON o zřízení nového odběrného místa
el.energie pro Sběrné místo. S navýšením kapacity jističe 3x25 A za cenu 2 500,-Kč.
a zamítá příspěvek na činnost v r. 2016 pro organizaci Otevřená srdce a Rodinné
centrum Kroměříž, z.s.
o připojení se k podání žádosti na opravu pomníku padlých v I. světové válce,
který je umístěn na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem na parc.č. 1502/1 v k.ú.
Bystřice pod Hostýnem. Obec Chvalčov je spolumajitelem tohoto pozemku.
o opravě ohřívačů vody v domě č.p. 772 a opravě dvou podlah v budově OÚ.
o právu provést stavbu přes pozemek 623/3 v k.ú. Chvalčova Lhota v délce 4,5 m
pro dešťovou kanalizaci, kterou potřebuje Bystřická investiční s.r.o. pro zbudování
penzionu.
legalizovat kanalizaci v Lázních. Provést její pasportizaci.
a pokusí se s pomocí právníků zneplatnit smlouvu se společností Energií pro a
rovněž bude usilovat o zkrácení doby fixace, která je až do 31.12.2018.
o tom, že nebude na plánované výletiště budována kanalizace, ale zbudována
jímka na vyvážení. Nutné zajistit posudek hydrogeologa.
na základě znaleckého posudku rozhodla o kácení topolů v ul. Javornické. Kácení
je velmi rizikové, nutné dobré zajištění bezpečnosti, průběžného uklízení. Firma,
která bude provádět kácení, zajistí i prodej dřeva.
o podepsání Dodatku č.1 ke smlouvě č.2/11/2015 na opravu garáží Na Říce s fa
Pavel Ulrych, stavitel s.r.o.Bystřice pod Hostýnem o posunutí termínu dokončení
oprav na 30. 4. 2016.
a doporučuje ZO odprodat pozemek parc.č. 476/1 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 1243 m za cenu stanovenou znalcem, v místě obvyklou.
o zveřejnění záměru na pokračování v pronájmu části obecního pozemku parc.
č. 645/7 v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře 120 m2 pro pana Mlčáka.
o možnosti vykonat obecně prospěšné práce u obce Chvalčov za předpokladu, že
práce budou při úklidu obce a jen v pracovní dny.
o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt pana Zdeňka Spiegla st.
o právu provést stavbu na obecním pozemku parc. č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov,
vodovodní přípojky na parcelu 18/2 v k.ú. Chvalčov.
a souhlasí se stavbou dřevostavby RD na pozemku parc.č. 20/10 v k.ú. Chvalčov
a zbudování kanalizační přípojky po obecním pozemku parc.č. 20/12 v délce 3 m.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
nabídku na zakoupení agregátu pro krizové situace v ZŠ a MŠ, tak aby byl zajištěn základní chod školy a jídelny. Cena činí cca 600 000,--Kč.
informaci o možné dotaci Krajského úřadu Zlínského kraje na rekonstrukci územního plánu.
informaci o nutném kácení v parčíku Na Kamenci, které je dle odborníků neodvratné. Pokusíme se o přiznání dotace.
poděkování Diakonie Broumov za provádění sbírek oděvů, obuvi a potřeb pro
domácnost v uplynulém roce.
5

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 18. 1. 2016
RO projednala a rozhodla:
• a) o podpisu Smlouvy s firmou Amper market na dodávku elektrické energie pro
všechna odběrná místa obce Chvalčov, s tím, že smlouva je platná od 1. 1. 2016
na jeden rok a bere na sebe případná rizika finančních sankcí fa Energie pod
kontrolou.
• o přihlášení odběrných míst plynu u RWE ve Zlíně a následném uzavření smlouvy
u vysoutěžené Pražské plynárenské, která má vše bez sankcí a penalizací.
• o zakoupení ozvučovací techniky pro obec Chvalčov s tím, že ji budou využívat
všechny složky v obci. Budou zaškoleni všichni, kteří budou mít o půjčování
zájem. Vzhledem k vysoké ceně nabídky 87 856,20 s DPH, necháme zhotovit
ještě alespoň jednu nabídku.
• o nabídce na kácení topolů v ul. Javornické. Firma Stojan nabízí kácení, včetně
úklidu pozemku a prodeje dřeva. Obec získá 40 000,--Kč. Je to v souladu s rozhodnutím RO z 6. 1. 2016.
• o podání žádosti na Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu o dotaci na relaxační tělocvičnu. Dotace by měla být ve výši 50%, ale žádost musí být schválena
ZO. Proto RO stanovuje termín jednání ZO na 27. 1. 2016 se začátkem v 17.00
hodin.
• o uzavření KD pro veřejnost v měsíci dubnu a květnu 2016 pro plánovanou výměnu oken a dveří, event. opravu odpadů.

•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
RO ukládá:
starostovi nadále jednat se všemi subjekty tak, aby nevznikl problém s dodávkou
energií.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v prvním zpravodaji nového roku bývají obvykle představeny investiční a údržbové plány obce. V duchu tradice, dovolím si i letos podat stručnou informaci
o záměrech na letošní rok.
Rozpočet obce počítá vedle předpokládaných příjmů ve výši 19,5 milionu Kč použít i významnou část zůstatku na bankovním účtu ve výši 3,5 milionu Kč. Celkové
výdaje tedy mohou být 23 milionů Kč. Seznam schválených investičních a údržbových akcí byl zveřejněn spolu s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 na úřední desce.
Jednou z plánovaných staveb je projekt Relaxační tělocvičny v prostoru za lávkou
přes Bystřičku v sousedství Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník.
Jedná se o stavbu hřiště s cvičebními prvky pro všechny věkové kategorie. V projektu jsou i herní prvky pro děti, lanová dráha pro nejmenší a cvičební zařízení pro
dospělé a seniory. Budou tam zpevněné plochy s palisádou i zahradní altán, lavičky
a podobně. Obec požádala o dotační podporu Ministerstvo školství, mládeže a tělo6

výchovy. Pro uskutečnění záměru dojde k odtěžení přestárlého topolového porostu.
Kácení stromů možná vyvolá nesouhlasné reakce. Obec nechala v loňském roce
zpracovat posudek na bezpečnost porostu od odborného pracoviště Mendelovy
univerzity v Brně. Výsledkem je vážné doporučení, které obec opravňuje k rychlému
řešení.
Další akcí, již déle připravovanou, je revitalizace, chcete-li obnova, parčíku Na
Kamenci. I zde budou muset být odstraněny nemocné a poškozené dřeviny, které
budou nahrazeny novou výsadbou. Část keřových porostů bude obnovena zmlazovacím řezem, budou vysazeny trvalkové záhony, travní porost bude rozdělen na
část s parkovou úpravou a část s kvetoucí loukou, která podpoří zachování původní
rostlinné i živočišné dekorace. Budou nově vydlážděny parkové chodníky, opraveny
mostky. Park bude vybaven dřevěným altánem na místě starého pískoviště a mobiliářem v podobě laviček a odpadkových košů. Dotační žádost bude směřovat na
Zlínský kraj.
Návrh na změnu územního plánu obce Chvalčova je další investiční akcí, na
kterou bude obec žádat o dotaci. Starý plán již ne zcela vyhovuje právnímu rámci a
v některých oblastech je v rozporu s nadřízenými dokumenty.
Počítá se i s opravou obecních cest a chodníků, s rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Kůtku a Dědina. Otázkou zůstává demolice domu č.p. 474, který
slouží jako základna pro kulturní komisi a jako garáž pro obecní auto.
Ve stadiu přípravy projektové dokumentace je záměr Kulturního centra pod
Kozincem, které by se mělo stát největší obecní stavbou příštího roku.
Je schválena i výměna oken a další opravy v kulturním domě a oprava druhé části
spojovací chodby, tzv. krčku, za hospodářskou budovou základní a mateřské školy.
Vzhledem k možným havarijním rizikům je obec připravena vybudovat v areálu ZŠ
a MŠ evakuační centrum pro naše občany. Záměr počítá s přizpůsobením elektrické
instalace školy na využití nezávislého zdroje včetně zabezpečení nezávislého provozu školní kuchyně. Dále obec počítá s pořízením techniky na nouzové zásobování
domácností pitnou vodou. Dříve však bude zpracovaná tzv. svod analýza na bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout (klimatické výkyvy, zásobování pitnou
vodou a základními potravinami, problémy se zásobováním energiemi a podobně).
Postupovat se bude ve shodě s nadřízenými havarijními plány.
Na uvedené akce je v obecním rozpočtu k dispozici 8 milionů Kč. Změny záměrů
z nejrůznějších důvodů jsou podmíněny schválením zastupitelstva obce.
Do jara zbývá ještě nějaký čas, přeji všem zdraví a optimismus.
Ing. Antonín Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
Marie NOVÁKOVÁ
Jaroslav WÁGNER
Dalibor KUŇÁK
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

Tak jsme se dočkali a konečně tu máme sněhovou nadílku. Pravda, na Matůšek
to ještě není, ale na hry se sněhem před školou to stačí.
Dárečků od Ježíška bylo víc než dost, počínaje oblečením pro panenky, dřevěnou
magnetickou stavebnicí konče. Jen ten sníh chyběl. Takže bez sněhu, ale s dobrou
náladou jsme poseděli u vánočního stromečku, rozbalovali dárečky v obou třídách a
děti ze třídy Sluníček navštívily obyvatele Domovinky.

Vánoční vystoupení v Domovince

V
•
•
•

novém kalendářním roce máme již za sebou:
začátek předplaveckého výcviku v Přerově (děti ze třídy Sluníček)
návštěvu předškoláků v 1. třídě ZŠ Chvalčov
schůzku rodičů předškoláků s učitelkami ZŠ (Mgr. Martínkovou a  Mgr. Konečnou),
s učitelkami MŠ (p. Tillerovou a p. Juráskovou) a Mgr. Leonou Chlápkovou (tématem byla školní zralost a vstup do 1. třídy ZŠ)

Ještě nás čeká:
• „Sněhuláčkový den“
• zápis předškoláků do ZŠ
• hudební pohádka Babička Chrotta vypráví (Berušky i Sluníčka)
• Sluníčka navštíví ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem, na programu bude „Ladova zima“
• vycházka na Kozinec ke krmelci – s jablíčky a kaštany pro zvířátka (Berušky i
Sluníčka)
• karneval v MŠ
• v případě dobrých sněhových podmínek – „Sportovní den“ na Matůšku
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Pro dobrou náladu výroky našich dětí:
• „Můžu si půjčit amolitové kostky?“ (molitanové)
• „Jak se jmenuje mláďátko od ovečky?“ Beranice.
• Lejení lůj (jelení lůj)
• Venku sněhulí (sněží)
• „Paní učitelko, můžeme žijenku?“ (žíněnku)
Ať vám úsměv vydrží po celý rok.

Kolektiv učitelek MŠ

Zimní radovánky
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Základní škola
Nedostatek sněhu o vánočních prázdninách snad nikomu náladu nepokazil.
Dobrou náladu a pohodu si přece vytváří lidé sami. Abychom se i my ve škole správně naladili a vytvořili tu správnou partu, proběhl, ještě před Vánocemi, další z barevných dnů, tentokrát ve znamení červené a bílé. Děti i učitelé přišli v červenobílém
oblečení a prožili vyučování ve znamení těchto dvou barev. Na děti čekala bílá svačinka, luštily červenobílé křížovky, ti mladší vykreslovali vánoční mandaly, nechyběl
ani recept na červenobílé vánoční štěstí. Nakonec jsme se po třídách vyfotografovali.
A než jsme se nadáli, byl tu nový rok, rok 2016…
I když škola žije spíš školním než kalendářním rokem, žáci i učitelé cítí, že se
,,něco“ přehouplo.

Barevný den
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Kuchařské umění v družině

Pololetí je za námi a s ním různé akce:
• probíhá kurz plavání žáků 3. a 4. třídy v Přerově
• děti ze školní družiny, pod vedením paní vychovatelky Jiřiny Loupancové soutěžily v kuchařských dovednostech. Vytvořily jednohubky lahodných chutí i vůní.
Všechny dobroty také krásně vypadaly, a proto bylo velmi těžké vybrat vítěze.
Odměnu nakonec dostali všichni - ,,kuchaři“ i ,,kuchařinky“.
• do 1. ročníku se přišlo zapsat 13 předškoláků
• pololetní vysvědčení, které děti dostaly 28.1.
• zasloužené pololetní prázdniny 29. 1. a na ně navazující jarní prázdniny 1.2. - 5.2.
• 19. školní ples, letos filmový, na jehož organizaci zapracoval Klub rodičů
Škola, to je živý organismus v neustálém pohybu. Pořád se něco děje, pořád se
posouváme dopředu. Tak nám držte palce a chcete-li, podporujte nás. Za to vám předem děkujeme. Žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy ve Chvalčově.
Připravujeme:
• Zahájili jsme kroky k postupným změnám v oblasti stravování. V rámci projektu
Skutečně zdravá škola se pokusíme postupně více začleňovat do jídelníčku
modernější trendy stravování. Tato změna bude vyžadovat čas a otevřenou
komunikaci rodičů, učitelů a zaměstnanců školní jídelny.
• Zapojíme se do projektu Kolečko, který nabízí nadstandardní prvky v oblasti prevence úrazů a problémů v dopravní výchově.
• V sobotu 27.2.2016 pořádá Klub rodičů ZŠ Chvalčov ve spolupráci se školou další
z tradičních dětských karnevalů.
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Kuchařské umění

•
•
•

K nahlédnutí u ředitele školy najdete tyto důležité dokumenty:
Inspekční zpráva z 1.-3. 12. 2015, nový školní řád, nový školní vzdělávací program pro školní družinu
V přízemí školní budovy je nástěnka Klubu rodičů ZŠ Chvalčov s přehledem stavu
finančních prostředků a seznamem členů výboru. Připomínáme, že podrobný
přehled příjmů a výdajů
spolku za rok 2015 si může vyžádat k nahlédnutí každý člen spolku (uloženo
u ředitele školy). Na webu a nástěnce je uváděn vždy stručný měsíční přehled.
Alena Martínková, Zdeněk Hnila

Zprávičky z KCR DOMINO
Ve VŠEZNÁLKOVĚ MINIŠKOLCE jsou děti bez rodičů. Celé dopoledne je plné
různých aktivit. Ráno je čas na volné hraní, potom nás čeká cvičení a pohybové hry.
Dále následuje svačinka a po ní máme malování a různé výtvarné tvoření. Činnost
prokládáme volným hraním, zpíváním, učíme se různá říkadla, nebo používáme
různé aktivity a pomůcky na rozvoj jemné motoriky. V závěru nás čeká pobyt venku.
Jsou to procházky, pozorování přírody, nebo chodíme na hřiště.
KLUBÍČKO je cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let. Zaměřujeme se na různé
pohybové aktivity, ukazovací říkanky, zpívání, používáme různé motorické pomůcky
a cvičební nářadí.
V kroužku ŠIKULKA máme čas rozdělen na pohybové aktivity a tvoření. Část hodiny společně s rodiči cvičíme a ve druhé části tvoříme. Učíme se používat své ruce,
nůžky, štětce, pracujeme se spoustou materiálů. Děti si odnáší domů svůj výrobek.
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TVOŘÍNEK je výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let. Zkoušíme malovat, tvořit a
vyrábět. Střídáme různé činnosti, používáme zajímavé výtvarné techniky a materiály
ke tvoření. Děti přirozeně rozvíjí jemnou motoriku, samostatnost a tvořivost.
Stále se u nás něco děje, jsou to hlavně pravidelné aktivity. Takto vypadá týden
v DOMINU:
PONDĚLÍ

  9:00-10:00 hod. ŠIKULKA pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let
10:00-12:00 hod. HERNA
16:00-17:00 hod. ŠIKULKA pro rodiče s dětmi od 3 do 5 let
17:00-18:00 hod. HERNA
ÚTERÝ
  8:00-11:30 hod. VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA
15:00-18:00 hod. HERNA
STŘEDA
  8:00-11:30 hod. VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA
15:00-18:00 hod. HERNA
ČTVRTEK   9:00-10:00 hod. ŠIKULKA pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let
10:00-12:00 hod. HERNA
16:00-17:00 hod. TVOŘÍNEK pro děti od 3 do 6 let
PÁTEK
  9:00 - 9:45 hod. KLUBÍČKO motorická cvičení pro rodiče s dětmi
                          od 1,5 roku
10:00 - 1:00 hod. HERNA
V únoru nás čeká herna plná tanečků, soutěží, her a různých aktivit. Těšit se
můžete ve středu 17.2. 2016 od 16:00 hod.
Informace na tel. 604 305 055, nebo mail elen.egerova@idomino.eu
Přeji vám zimní čas prožitý ve zdraví. Každé období má svou krásu, možnosti a
kouzlo. Je jen na nás je objevit, zažít a radovat se z nich.
Elen Egerová

Jak to vidím já

Zprávy ze stacionáře

V posledním čísle časopisu Obec Chvalčov oznamuje listopad – prosinec 2015,
nabídl Denní stacionář program aktivit na měsíc leden a únor 2016. Každé úterý od
9:00 do 11:00 hod. se vám nabízí možnost účastnit se příjemného posezení v přátelské KAVÁRNIČCE, kde nechybí často i něco k zakousnutí. Program, který zajišťují
děvčata pečovatelky, nabízí pokaždé něco nového.
V tomto lednovém programu se trochu cvičilo – přijatelně k věku. Další úterý po
snídani, kávě či čaji se pracovalo na výrobě šperků z dostupných materiálů a začalo
se vzpomínat na lednové plesy a bály, na které jsme možná již trochu zapomněli.
Ale úterý 19. ledna bylo zvlášť pečlivě připraveno a naladěno díky pečovatelkám
a vedení stacionáře. Vánoční stromeček ještě svítil, stoly byly připraveny nabídnout
kávu, čaj, něco sladkého, ovocné šťávy různých druhů, ale také plesové doplňky,
šminky a voňavky. To první překvapení – to byly pečovatelky, které v černých společenských šatech naladily tu správnou sváteční atmosféru. Také ostatní účastnice
tohoto programu byly ozdobeny šperky vlastní výroby nebo svými oblíbenými doplň13

ky. No prostě – samá paráda. Když po úvodním slově o plesové sezoně našeho
mládí promluvil z televizní obrazovky o etiketě a společenském chování před plesem a na plese pan Ladislav Špaček, zbystřili pozornost i dřímající pánové. Módní
přehlídka, kterou předvedla děvčata pečovatelky, neměla chybu. Střídala se toaleta
za toaletou, společenské šaty různých délek z různých časů. Rozparky na šatech
odhalovaly nejen pružné nožky, ale i krásné plesové boty. Tu úplnou plesovou sezonu jsme mohli nakonec sledovat z videonahrávky, na které nás velmi mile překvapili
žáci a žákyně devátých tříd školy T. G. Masaryka v Bystřici p.H. Tuto nahrávku pořídili
jejich rodiče ve Společenském domě Sušil, a tak umožnili zhlédnout ukázku zahájení
plesu, jakých se dnes málo vidí, i nám. Patnáctiletí chlapci v černém společenském
obleku, děvčata, jejich vrstevnice, v dlouhých toaletách různých pastelových barev
předvedli vstup do společnosti plesovou polonézou v plné noblese. Nádherný pohled
na toto mládí plné nezvyklé elegance vytlačilo slzy do očí rodičům, těm nejbližším,
vlastně všem, kteří toto představení zhlédli. Bylo připraveno díky vedení školy a především trpělivým učitelům – cvičitelům tohoto rozvíjejícího se mládí. Také u nás ve
stacionáři se hodně tleskalo, děkovalo za nevšední zážitek ze všech ukázek tohoto
krásného dopoledne.
Díky vám všem, kteří přinášíte radost, vzpomínku i potěšení, které pohladí na
srdci i na duši.
Anna Benešová

Denní stacionář pro seniory Chvalčov

Setkáváme se každé úterý od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Program „AKTIVITY“ BŘEZEN 2016
1.3

Dopolední „KAVÁRNIČKA“
- Hraní není jenom pro děti
8.3 CVIČENÍ – power jóga
15.3 Dopolední „KAVÁRNIČKA“
- Studená kuchyně z vajec
22.3 Velikonoční dekorace
29.3 „Naše horečky - Hostýnské vršíčky“
- s pásmem písní, zvyků a povídání o našem kraji vystoupí soubor JAVORNÍK
pod vedením pí K. Studené

Program „AKTIVITY“ DUBEN 2016
5.4

Dopolední „KAVÁRNIČKA“
-Sázení a setí pro radost
12.4 Cestujeme virtuálně
19.4 VÝTVARNÝ ATELIÉR
- Výroba čarodějnic
26.4 Filipojakubská noc = slet čarodějnic
14

Různé
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Tříkrálové koledníky mráz neodradil…

„My tři králové jdeme k vám, ...“ teple oblečení, vyzbrojení dobrou náladou a chutí
pomoci těm, kteří to skutečně potřebují, se i tenhle rok mezi 2. a 9. lednem 2016 již
tradičně zapojili malí a velcí koledníci do největší dobrovolnické akce – Tříkrálové
sbírky. Nikdo přesně neumí vysvětlit, proč mnozí obětují svůj volný čas a zřeknou se
domácího pohodlí. Odpovědí je pravděpodobně touha v srdci člověka, která ho žene
ohlašovat, že svět má naději, protože na svět přišel Spasitel. A když máte takovou
informaci, nemůžete si ji nechat pro sebe…
Celkem koledovalo 64 skupinek a některé děti koledovaly i více dní. I když počasí
moc nepřálo, neodradilo je to. Velký obdiv patří i dětem ze sdružení StonoŠka, kteří
každý rok v jakémkoliv počasí jsou ochotní tlačit vozíčky a tu svou trasu absolvovat.
Za jejich organizaci děkujeme paní Dagmar Božovské a paní Aleně Apolenářové.
Nemůžeme opomenout ani klientky z Domova Javorník ve Chvalčově se svou
vedoucí skupinky, paní Karlou Studenou, které i tento rok ochotně pomohly. Již 16 let
obchází tu stejnou trasu a jinou ani nechtějí. Proč? Paní Studená nám na to odpovídá: „To není o sbírce, to je o krásném setkání s těmi lidmi. Znají nás už i po jméně,
přijímají nás do svých příbytků, pohostí nás, pustí nás k nemocným až k lůžku,
popovídají si s námi, zazpívají si s námi koledy a vždy nás úžasně dokážou přijmout.
To koledování trvá možná déle (8-10 hodin), ale je to pro nás takovým pozitivním
nastartováním do nového roku.“
Finanční dary byly vybírány do zapečetěných pokladniček, které byly zapečetěny
úředníky města či obce.  Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno 329.533 Kč. Z toho:
  v Bystřici pod Hostýnem..................................................................... 105.713 Kč
  ve Chvalčově......................................................................................... 25.872 Kč
Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit.
Zbylá část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita
na přímou pomoc sociálně slabým lidem v našem regionu a na další rozvoj služeb
Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem - jestli už to bylo
penězi, laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen
milým úsměvem. Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se
u nás najde ještě stále dost.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky,
koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by
dobročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná.
Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel rozšiřuje se i počet lidi
v nouzi, takže působení Charity bude stále potřeba. Děkujeme, že díky Tříkrálové
sbírce můžeme i my někomu pomáhat, že se můžeme přitom učit dávat a můžeme
i takovým způsobem bojovat za lepší a hezčí svět ... Nikdy nevíme, kdy tu pomoc
budeme potřebovat právě my.
Mgr. Helena Janovská
pastorační asistent
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
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q Ve čtvrtek 31.03.2016 v kulturním domě ve Chvalčově v době od 14.00 hodin
do 18.00 hodin bude probíhat sběr veškerého ošacení, bot, hraček a potřeb pro
domácnost pro Diakonii Broumov.

AKCE CHvalčov:
18.-19. 3. Chvalčovský šmigrust – Kulturní dům
Vernisáž tradičního velikonočního jarmarku zahájí vystoupení dětí z chvalčovské
základní školy v pátek 18. 3. 2016 v 17.00 hodin. Již 11. ročník prodejní výstavy nám
opět nabídne originální rukodělné výrobky zejména chvalčovských občanů, tentokrát
s velikonoční tematikou. Těšit se můžeme na bohatý kulturní program, tvořeníčko pro
děti. Atmosféra vánočních a velikonočních chvalčovských jarmarků je nezaměnitelná. Přijďte se podívat.
Koncem března (datum bude upřesněno na plakátech)
se uskuteční v místní knihovně v kulturním domě beseda na téma: "Současná vládní
garnitura a vše, co s tím souvisí." Pozvání přijal pan Vladimír Hučín, který byl před
rokem 1989 disidentem, v 90. letech důstojníkem BIS. Jde pravděpodobně o jediného představitele českého disentu, jenž se v době normalizace pokoušel rovněž o
odboj, jenž se blížil odboji ozbrojenému. Hučín na veřejnosti rovněž ostře kritizuje
polistopadovou politickou reprezentaci Česka. Je členem Klubu angažovaných
nestraníků (KAN). Vladimír Hučín, který byl vězněn před rokem 1989 i po něm, v roce
2014 získal statut válečného veterána a příslušníka třetího odboje.
20. 3. Neděle 14.30 OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK – na Říce u studánky SKLENÁŘKA
Již jsme si uvykli přivítat jaro tzv. Otevíráním studánek. Také letos se sejdeme u
Sklenářky, a potom půjdeme na hotel Říka, zazpívat si a popovídat. Těšíme se na
vaši účast.

Akce v blízkém okolí:
16. 2. 2016 Společenský ples pořádá spolek při ZŠ T.G. Masaryka na Sušile.
20. 2. 2016 Hostýnský Yetty
27. 2. 2016 DÁMY Z ANIANE – Kino Klub Sušil, Bystřice pod Hostýnem
Divadelní představení DÁMY Z ANIANE se uskuteční v sobotu 27. února
v 19.00 hodin.
11.–12. 3. 2016
ŽELEZNÝ POUTNÍK 2016
Tradiční jarní, postní, pěší, celonoční pouť uskuteční poutníci ze Svatého Kopečka
na Svatý Hostýn o víkendu 11.–12. března 2016.
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Vaše příspěvky
Věř životu a uvidíš

Budu vyprávět příběh jednoho krále. Nebyl to právě moudrý král, ale byl alespoň
natolik moudrý, že věděl, že má moudrého rádce. Rádce byl pro krále skutečným
požehnáním. Vždy a všude ho následoval. A vždy měl na věc pozitivní pohled.
Cokoliv se stalo, rádce řekl: "toto není zlé, můj pane." A král tomu věřil. A tak se
stalo, že jednoho rána král vstal z postele, a byl to buclatý chlapík, obouval si své
královské papuče a najednou na mramorové podlaze uklouzl. Dopadl na svůj loket,
otevřená zlomenina. "Aúú," začal křičet bolestí, celý palác slyšel jeho křik. Okamžitě
volal rádce. A protože rádce chodil všude, kam král, hned stál při něm. "Můj pane,
co se stalo?" "Ááá, podívej se na tu ruku. Pročpak se to stalo?" Rádce se zahleděl
a říká: "To je dobře, můj pane." To krále velmi rozčílilo. "Jak můžeš něco takového
říct? Podívej se, jak moc to bolí! Běž ode mě pryč! Stráže, odveďte ho do žaláře!" Tak
strážci vzali milého rádce a po schodech ho odvlekli dolů do žaláře, kde ho zamkli.
Chudák rádce se jen posadil a seděl. Král zůstal nějakou dobu v posteli, nemohl
se bolestí ani hnout. Po čase už to nevydržel a když se jednoho rána cítil lépe, řekl
si: "Teď si dopřeju trochu čerstvého vzduchu." Přivedli mu tedy královského koně,
bělouše, na kterém jízdu přímo miloval. Král si oblekl své královské roucho a už se
řítil na koni, náramně si nádhernou jízdu užíval. A jeho rádce zatím seděl ve vězení.
Král uháněl a uháněl, až překročil hranice svého království. Vůbec si neuvědomil, že
se ocitnul v neznámé zemi. Všiml si bílého jelena a byl jím natolik okouzlen, že spadl
z koně. V mžiku byl zajat kmenem kanibalů. Král byl vyděšený, bylo mu jasné, že to
jsou kanibalové. Ti už poslali zprávu do vesnice: "Máme špekouna, bude hostina."
Začali bubnovat a tancovat a připravili veliký oheň pro velikého krále. Král koukal
skrze díru v chýši a viděl, jak se připravuje veliká jehlice, na které ho opečou jako na
rožni. "Neee!" křičí, je k smrti zděšen. A pak přišla ta chvíle, přišli si pro něj. A jak ho
tak za zvuku bubnů táhli k ohni, vyhrnul se mu rukáv a oni si všimli, že má poraněný
loket. Najednou bubny přestaly znít, oslava ustrnula. Všichni byli velice zklamaní.
Z hostiny nic nebude! Zákon zakazuje obětovat nedokonalého. A přitom vypadá tak
šťavnatě. Jaká škoda! Vytlačili krále na hřbet koně, plácli ho a kůň uháněl vpřed.
Král zcela traumatizován projel na hřbetě koně zpět do své země. Když odvedli
jeho výsost do komnaty, král zkolaboval. Takový dopad to na něj vše mělo. I začal
přemýšlet, jaké to měl velké štěstí. Vzpomněl si na rádcova slova: "To je dobře, můj
pane." Král se chytil za hlavu: "Můj rádce! Takovou dobu sedí ve vězení a je nevinný!" Seběhnul dolů do žaláře. Rádce tam jen tak seděl a v klidu čekal. Král volá:
"O můj rádče, jsi tak hodný, byl jsem hloupý..." a král vyprávěl rádci svůj příběh. Ješte
teď se klepe strachy. "Ale nakonec to pro mě opravdu dopadlo dobře. Ale ty, ty můj
rádče, sedíš zavřený ve vězení. Jakým způsobem je tohle pro tebe dobré? V mém
případě to bylo dobře, to už chápu, ale co ty?" Rádce se na chvíli zamyslel a pravil:
"Nuže, můj pane, vždy jsem po tvém boku. Takže když sis vyjel na koni, jel bych
s tebou. Zajali by nás oba. A když by viděli, že nemůžou obětovat tebe, obětovali by
mne. Takže pro mě bylo dobře, že jsem byl zavřený tady, v žaláři."
příběh vyprávěl Mooji (duchovní učitel původem z Jamajky)
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Kulturní rubrika
Živý BETLÉM

"Nyní pokloňme se před králem, klekněme před naším stvořitelem..." tuhle
dojemnou nádhernou píseň si pamatuje každý, kdo se přišel podívat na Živý Betlém
za obecní úřad. S touto písní andělé poodhalují oponu a pro většinu diváků i učinkujících se na chvíli zastaví čas. Věřím, že pohled na Josefa s Marií a letošního
živého Ježíška byl natolik mocný, že v lidech na chvíli probudil ty nejčistší emoce.
A o tom by také Betlém měl být, o tom nejlepším v nás. Děkujeme všem, kteří nás
přišli podpořit. Děkujeme dětem, které věří v opravdovost okamžiku, děkujeme
všem babičkám, které jen stěží zadržují slzy. To je ta nejkrásnější odměna, kterou
můžeme dostat. Velmi si vážím všech dobrovolníků, kteří přispěchali se "svou troškou do Betléma." (Vystupující: Josef Janečka, Barbora Řeháková, Terezka Bílá,
Jaroslav Maniš, Naděžda Sedlářová, Pavel Pávek, Pavel Pospíšil, Anna Dostálová,
Daniel Mikulík, Johanka Dostálová, Pavel Pecháček, Josef Adamec ml., Magdaléna
Zábranská, Hana Orságová, Magdaléna Dostálová, Pavla Křiklavová, Radovan Bílý,
Jan Konopka, Jan Vaněk, Eva Konopková, Miroslav Šváb. Zázemí tvořili:   Ivana
Zábranská, Bohuslav Zábranský, Lenka Janečková, Josef Janečka ml., Lenka
Janečková ml., Simona Jurášková. Zapůjčení zvířat: Juráškovi, Dolákovi, Odvršovi.
Kostýmy: Věra Trefílková. Návrh plakátu: Lenka Křiklavová, sponzor a nasvícení
betlémské hvězdy pan Pavel Čanik. Děkujeme také Obecnímu úřadu.
Za kulturní komisi Jitka Dostálová
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Ochotnické divadlo ve Chvalčově

17. 1. 2016 jsme v našem kulturním domě měli možnost zhlédnout divadelní
představení v podání hranického spolku "Divadlo ventyl". Tato detektivní komedie
s názvem "V hrobce" byla nastudována podle Normana Robbinsa. Norman Robbins
je herec, režisér a rovněž jeden z nejpopulárnějších anglických soudobých autorů.
Jeho hra o třech dějstvích nás zavedla do rodiny Tombů, potomků nechvalně známého rodu Borgiů. Žijí podivinským životem mimo civilizaci a nahodilí návštěvníci
jejich sídla zpravidla neodejdou živí. Zápletka hry točící se kolem závěti po zemřelém
otci nabízí mnoho peripetií, omylů, přehmatů a také vražd. Ano, s anglickým suchým
hunorem jsou postupně vyvražděni téměř všichni členové rodiny, včetně služebné,
rodinného právníka a návštěvy, která přijela dědit. S Divadlem Ventyl jsme se setkali
již třetí sezónu.
A nutno podotknout, že jsme se opět pobavili a zasmáli. Herectví některých představitelů bylo skutečně famózní. Za všechny jmenuji především Milušku Trousilovou,
představitelku Dory, vražedkyně a travičky, dále pak Markétu Burianovou v roli služebné. Tyto dámy sklidily za svůj projev největší aplaus. Také pánové Luděk Prenek
jako právní zástupce, Kamil Stroncer coby Lucien Tomb, majitel domu, nebo přeživší
hororovou scénu plnou mrtvol Ivan Ptáček měli zasloužený obdiv. Samozřejmě
i všichni ostatní, kteří vystupovali, či se na uskutečnění hry nějakým způsobem podíleli, si zaslouží dík. Ochotnických spolků je potřeba si vážit. Dát dohromady divadelní
spolek a udržet ho v provozu bývá především řehole, o které řadoví diváci obvykle
nemají ani tušení. Děkujeme Divadlu Ventyl za návštěvu a těšíme se, čím nás překvapí v následující sezóně.
Jitka Dostálová
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Chvalčovští zahrádkáři
„Hledej v člověku strom – hluboké kořeny, pevný kmen a košatou korunu.“
Japonské přísloví
Leden 2016. Jeho latinský název je Januarius podle Januse, římského boha
začátku a konce. Ten letošní leden začíná pátkem, u Římanů to byl Dies Veneris
(den Venušin) a v křesťanské éře byl nazýván feria sexta (šestý všední den v týdnu).
Připadne-li Nový rok na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně
mříti a dokonce i hrozí válka.
Lidové zvyky říkají, že na novoročním stole nesmí být nic létavého nebo rychlého,
aby nám štěstí neuteklo nebo neulétlo. Vítána je právě čočka, která svým tvarem
připomíná peníze, které by v budoucím roce měla přinést.
Pranostika vlastně dává do souvislosti určitou roční dobu, práce na polích a
meteorologické jevy. Pranostiky vznikaly na základě lidské zkušenosti našich předků
a jejich dlouhodobého pozorování přírody a počasí. Staly se tak vlastně základem
pro předpovědi počasí. Máme tedy pranostikám věřit – či nevěřit?
Během mnoha staletí, kdy se jednotlivá období opakovala s různou proměnlivou
intenzitou, nás provázejí po celý kalendářní rok, berme je proto s úsměvem a také
s obdivem k našim dávným předkům.
ZIMA. Starodávné pranostiky prozrazují nejen povětrnostní pravidla, ale i vliv
zimy na počasí během roku. Připomeňme si například: Trvá-li dlouho tuhá zima,
dočkají se lidé vysokého stáří. Mnoho deště a nedostatek sněhu v zimě bolí pole
i stromy. Čím v zimě hlubší sníh, tím vyšší jetel.

Žehnání vína
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NOVOROČNÍ ZIMA. Po vánoční oblevě, kdy nás čeká oteplení, přichází konec
roku většinou značně mrazivý.
HYGINSKÁ ZIMA je v období od 7. 1. do 14. 1. V tomto období přicházejí nejstudenější dny roku. Říká se jim také PSÍ DNY. Hyginská zima k nim patří stejně jako
Prisské oteplení a Fabiánská zima.
PRISSKÉ OTEPLENÍ přichází v období mezi 15. 1. – 18. 1. Po Hyginské zimě a
prvních psích dnech nastává mírná obleva a protože 18. ledna má svátek sv. Priska,
říká se jí Prisské oteplení. A víte, že Priska byla žena? Žila prý v Římě a podle jedné
legendy byla při pronásledování křesťanů za císaře Claudia II, Gothika ve věku 13
let popravena mečem.
FABIÁNSKÁ ZIMA patří k dalším „Psím dnům“ – spadá do období 19. 1. až 29. 1.
Leden je sice zimním měsícem, ovšem zahrádkářům vlastně práce na zahrádce
nikdy nekončí a leden je pro nás jen pokračováním a samozřejmě i začátkem nového
roku, nové sezony. Je také obdobím vhodným pro vzdělávání. Máme možnosti jet do
Olomouce, Brna, kde se konají oblastní školení nebo v místních ZO. Téma přednášek je velmi široké a vybrat si z nabídky může každý.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
1.12.2015 proběhla na CH.Z. beseda s promítáním Mgr. Radima Kejíka „Tanzánie
a Zanzibar aneb Východní Afrikou k jezeru Ukerewe“. Navštívili nás nejen děti,
maminky z Vesničky SOS, ale také členky SOKOLA Bystřice p.H. Tímto jim i dalším
účastníkům děkujeme.

Práce na chalupě
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14. 12.2015 jsme se zúčastnili degustace jablek s 35 vzorky
v Kroměříži. Setkání bylo velmi zajímavé a poučné, jablka chuťově velmi
různorodá.
V listopadu a prosinci jsme rozebrali lis na ovoce a hodláme jej
generálkovat, aby byl v sezónu 2016
v perfektním stavu. Koupili jsme nový
el. motor, opravujeme hydrauliku včetně pístnice. Hlavním organizátorem
oprav je př. J. Pavelec a sekundují mu př. B. Ovčačík, J. Pecháček,
J. Zemánek a další.
26.12.2015 jsme se stali účastníky
25. ročníku dříve „Svěcení vína“ nyní
„Žehnání vína“. Zhlédli jsme překrásné vystoupení všech účinkujících od
malých dětí, omladiny, žen, mužů.
Obzvláště mužský sbor „MUŽÁCI“ byl
výborný a nám se velmi líbil. Hlavně
jejich široký repertoár.

Silvestrovské posezení
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27.12. se nám vydařil výšlap přírodou na ukončení roku, a to i přes malou účast.
Po příchodu jsme se posilnili slivovicí, svařákem a také něčím na zub. Ve výborné
náladě jsme se rozcházeli domů.
Práce na zahrádce: Někteří nedočkavci by se rádi již pustili do řezu jádrovin,
ale pokud máte na zahradě jen pár stromů, počkejte na březen - čím dříve řežeme
vzrůstné odrůdy, tím více pak přirůstají ve dřevě a šetří na plodnosti, zato pro řez
rybízu, angreštu je ta pravá chvíle. U peckovin se provádí výhradně řez za vegetace
a to v době červenec až srpen a nebo řez později na jaře na začátku kvetení.
Kdo vlastní nějaký keř vinné révy, začíná v únoru postupně řezat. Při řezu se
vychází ze zásady, že plodné réví je takové, které vyrůstá z dvouletého dřeva. Proto
se letorosty, které vyrůstají ze starého dřeva, odstraňují a jednoleté a dvouleté dřevo
se zakracuje.
U zelenin nejdříve se vysévají rané kedlubny, rané zelí, kapusta, květák, salát
k rychlení a celer. Ve fólníčku vyséváme ředkvičky, raný salát, příp. karotku. U teplého skleníčku můžeme vysévat rajčata, papriky.
Když se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny broskvoní (druhá polovina
února, kdy raší kočičky) doporučuje se ošetřit všechny stromy a keře na zahrádce
měďnatým přípravkem.
Zahrádkářské výstavy a jiné akce:
16. 2.
CH.Z. proběhne beseda s ing. D. Maceškou včetně promítání na téma:
"MEXIKO".
20. 2.
CH.Z. v 17 hodin nás čeká výroční členská schůze.
březen
můžete se těšit na Promítání a besedu s Mgr. R. Kejíkem.
Téma: „Rusko-Transsibiřská magistrála, Mongolsko, Čína“.
11.-20.3. Výstava orchidejí a tropických sukulentů v Českých Budějovicích.
16.-20.3. Zemědělec – jaro 2016, Jaro s koňmi, Polabský motýl Lysá n. L.
18.-20.3. Velikonoce – svátky jara Častolovice
21.-24.4. Flora Olomouc jarní etapa
27.4-1.5. Zahrada Věžky jaro 2016
30.4.-8.5. Floria jaro 2016 Kroměříž výstaviště
Pár pranostik:
Hubě netřeba mýdla, ale dobrého jídla.
Dokél ludé chleba jedli a vodu pili, dycky dobře živi byli.
Lepší s mladým mezi kameňama, než se starým mezi peřinama.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
S dobrým mužem možeš byť na pustých horách, se zlým je zle aj v dědině.
Rozume nechoď po horách - ostaň doma.
Kde je kozel zahradníkem, stará baba poručníkem, aby čert byl služebníkem.
Na světici Stázičku, zemáčky pod motyčku.
K MDŽ všichni zahrádkáři jako jeden od srdce vám přejem, ať života si užíváte a pořád dobře se máte. Ať jste pořád stejně krásné, starosti jsou pro vás
vzácné,ať máte dostatek času na sebe a svět je idylický jak nebe.
Krásné velikonoční chvíle, ať jaro k vám vtrhne v plné síle. Básněte, zpívejte, tancujte, ze života se prostě radujte. Nádherné a ničím nerušené svátky Vám
přejí Chvalčovští zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS
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Historické fotografie obce
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Než zavřete zpravodaj
Milí spoluobčané,
ráda bych touto cestou požádala všechny, co se chystají na jarní úklid a budou
třídit staré nepotřebné věci, aby zvážili dříve než je vyhodí, zda by se nehodily jako
rekvizity pro kulturní komisi. Často se jen tak při řeči setkávám s tím, že lidé ani netuší, že by se jejich "zgarby" na půdě či ve sklepě mohly ještě někomu hodit. Každá
stará věc, byť nefunkční, je pro nás vzácnost, a těžko se shání. Jedná se o staré
nářadí, nádobí, džbánky, svícínky, trakaře, berle,  staré oblečení, uniformy jakéholiv
druhu, boty, klobouky... atd.  Pokud  tedy "vyštracháte" takové poklady, prosím, zkontaktujte pí Jitku Dostálovou, telefon 739 208 969. Děkuji.
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Filmový ples
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Slovo na konec:
„Bez strachu kráčej stínem, vždyť kráčíš sám sebou.“
pořekadlo
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