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Milí čtenáři,
být rodičem je jedna z nejvíce samozřejmých a zároveň jedna z nejobtížnějších rolí,
které si v životě volíme. Naše ratolesti nás denně staví před spoustu otázek. Denně se
musíme z vteřiny na vteřinu rozhodovat, reagovat na situace, ve kterých jsme poprvé
stejně jako oni. V podstatě nemáme mnoho možností. Buď napodobujeme své rodiče,
nebo děláme pravý opak, než naši rodiče, a většina z nás něco mezi tím. Dříve neexistovalo být drzý na rodiče, nedejbože na učitele! Vlastní názor byl nepřípustný, a pocity?
Nevzpomínám si, že by se mnou kdy někdo řešil nějaké mé pocity. Naši to vůbec neuměli a zřejmě ani netušili, že je to možné. Tak si každý z nás nosí jizvy, které se kolikrát
těžce a dlouho hojí. Nikdy například nezapomenu na můj pobyt v brněnské nemocnici,
kde jsem ležela mezi ostatními cizími dětmi, které se mnou nekomunikovaly. Bylo mi
pět let a tam, právě v té nemocnici, se ve mně uhnízdil hluboký pocit opuštěnosti. Tehdy
neexistovalo, aby rodiče byli s dítětem v nemocnici. Žádný nadstandard a televize na
pokoji, počítače či tablety, žádné hračky či obrázky, malované pokoje. Nic. Socialistické
nemocniční postele, tvrdé stejně jako tvrdé socialistické sestry. Nezbývalo než číst, což
jsem ještě neuměla, a nebo jen tak čučet do stropu, nekonečné hodiny, dny a noci.
Tehdy jsem si hodně poplakala. A aby toho nebylo málo, jeden z dětských pacientů,
malý chlapeček s hydrofilií (už jen ten pohled na něj!) zemřel na vedlejší posteli, přímo
vedle mě. Nikoho nezajímalo, že to vidím, nikoho nezajímalo, jak šíleně se bojím a co
prožívám. Žádní psychologové nebyli, rodiče byli daleko a na návštěvu za mnou přijet
nemohli. Řeklo by se hloupost, a že malé dítě lehce zapomene. Ale ono to není tak jednoduché. Malé dítě sice zapomíná, ale vjemy, kterými prochází, se ukládají do podvědomí a nemizí. Je moc dobře, že v dnešní době se například právě přístup ve zdravotnictví
změnil. Je už téměř normální, že s dítětem je na pokoji rodič. Na druhou stranu měl ale
tehdejší „drsný“ přístup i své výhody. Tím, že nás nikdo neřešil, tak nás opravdu neřešil.
Měli jsme svobodu v životě venku a v přírodě. Nekonečné úžasné hry, riziko a dobrodružství. Nebyly žádné mobily, nikdo nás nekontroloval, nikdo nás nehledal. Přilítli jsme
domů na jídlo a zase rychle ven. Ať bylo -10 nebo + 30 stupňů, zpocení, mokří, zmrzlí.
Pitný režim, či pravidelná strava? Podle dnešních průzkumů a nutričních poradců už
by polovina z nás vůbec neměla být naživu. Když si vzpomenu, kam všude jsme lezli,
co jsme prováděli, divím se, že máme všichni obě oči, nohy a ruce. A úrazy? No ty se
samozřejmě tajily. Jakékoliv pády, vyvrtnuté kotníky, slezlé nehty, nalomené malíčky se
doma pečlivě skrývaly. Nikdo z nás nestál o pozornost tohoto druhu, protože jediné, co
bychom slyšeli, by bylo: „Dobře ti tak, nemáš tam co lozit. Příště budeš doma.“ Ano, svoboda je úžasná věc. Dnešní děti o sobě rozhodují samy! Nevídané! Dnešní děti vyjádřují
své názory, mohou si vybírat ze spousty škol, všechny ty kroužky a práce v zahraničí...
mohou se obracet na různé nadace, linky bezpečí, mohou do školy, a pokud se necítí
dobře, tak nemusí. Většinu rodičů zajímají jejich pocity, pomáhají jim s učením, řeší
s nimi problémy, komunikují. A to je zajisté dobře. Ale nic se nemá přehánět, na žádnou
stranu. Příliš autority škodí stejně jako příliš starostlivosti. Přehnaná péče děti oslabuje a
bere jim jejich právo učit se z vlastních chyb. Ušlapávat dítěti cestičku životem je stejně
zhoubné jako nechat ho jít bez pocitu, že se o nás může opřít, když to bude potřebovat.
Zejména my matky máme často pocit, že když je dítě smutné, nešťastné, v depresích,
že něco děláme špatně. Bolí nás přihlížet trápení svých dětí víc než zažívat to vlastní.
Míváme tendenci vytahovat děti z jejich problémů a pocitů, aby netrpěly. Jenže ono to
nejde. Dítě má právo na smutek a na bolest. Dítě má právo na svou vlastní cestu a na
svůj vlastní vývoj.
Krásné jaro všem.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 10. 2. 2016
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RO projednala a rozhodla:
o příspěvku pro IZAP Zlín na provozování pracovního místa pro hendikepovaného
občana ve výši 2 500,--Kč.
a souhlasí se zvláštním používáním MK a se Smlouvou o právu provedení stavby,
kdy majitel nemovitosti č.p.567 má záměr provést protlak pod MK pro zbudování
vodovodní přípojky pro rodinný dům.
a v celém volebním období 2014-2018 nebudeme vyvěšovat tibetskou vlajku na
budově OÚ.
o zřízení věcného břemene č. OT 014330034336/002 s E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice pro stavbu „Chvalčov-kabel NN, Bell Živná“ za jednorázovou
úhradu 1 000,--Kč.
souhlasí o zařazení obce Chvalčov do projektu“Střed Evropy“ pro I. pololetí
r. 2016.
s dodáním LED veřejného osvětlení za vratku r. 2015 od fa ENERGIE pod kontrolou.
a souhlasí s podpisem Smlouvy s dodavatelem prací na kácení stromů v ul.
Javornické, včetně úklidu pozemku, odvozu dřeva a jeho prodeje. Obec získá
48 000,--Kč.
o právu provést stavbu, včetně zvláštního užívání komunikace pro stavební
povolení na zřízení plynové a vodovodní přípojky do nemovitosti č.p. 663 v ul. Na
Kamenci.
a doporučuje ZO provést v KD mimo výměny oken a dveří další stavební úpravy,
včetně elektroinstalace a odpadů ve staré části budovy.
o renovaci kanceláří v budově OÚ, včetně elektroinstalace a podlahových krytin.
o renovaci hřiště MŠ, které využívá i široká veřejnost, včetně rozšíření prvků dle
návrhu učitelek MŠ.
a) o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 449/1 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 630 m2 MVDr. Kufovi. Pronájem se sjednává na 10 let za cenu 1,--Kč
za m2 a kalendářní rok.
b) o pokračování v pronájmu části obecního pozemku parc.č. 645/7 v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře 120 m2, panu Stanislavu Mlčákovi na dobu 10 let, za
cenu 1,--Kč za m2 a kalendářní rok.
c) o nepravidelném pronájmu místnosti KD ve Chvalčově jako školicí místnosti
Autoškole Jiří Kratochvíl s.r.o. z Přerova na dobu 10 let, pronájem za 1 hodinu
115,--Kč.
a) o zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č. 1163/13
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 80 m2 pro p. Roberta Hampla.
b) o zveřejnění záměru odprodeje části obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú.
Chvalčov o výměře cca 70m2 pro manžele Janečkovy.
c) o zveřejnění záměru odprodeje části obecního pozemku parc.č. 925/2 v k.ú.
Chvalčov majitelům nemovitosti č.p. 95 v ul. Na Říce.
o zakoupení reflexních pásků na rukávy pro děti i dospělé pro různé akce směřující k prevenci úrazů na komunikacích a zlepšení bezpečnosti chodců.
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o zaslání požadavku Úřadu práce v Kroměříži o 4 místa na veřejně prospěšné
práce pro r.2016.
a doporučuje ZO odprodat pozemek parc.č. 476/1 v k.ú. Chvalčova Lhota manželům Pléhovým za cenu stanovenou znalcem, v místě obvyklou.
má výhrady k žádosti o oplocení nemovitosti č.p. 147 a předložené dokumentaci.
pro Revitalizaci parčíku Na Kamenci byla vybrána firma Horák a synové, okrasné
školky s.r.o. Bystřice pod Hostýnem, s cenovou nabídkou 931 610,--Kč. RO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy s touto firmou a zahájením prací od 1. 3. 2016.
o Smlouvě na provedení práva provést stavbu do pozemku parc.č. 81/8 v k.ú.
Chvalčova Lhota pro manžele Gomolovy č.p. 814 pro stavbu vodovodní přípojky.
o zbudování vodovodní a plynové přípojky pro nemovitost č.p. 564 žádají manželé
Linhartovi. RO rozhodla o právu provést stavbu, včetně zvláštního užívání místní
komunikace pro stavební povolení. Bude se jednat o výjimku přípojky v délce 35
m.
a jmenuje komisi pro otvírání obálek na akci “Lesní tělocvična“ve složení: Jan
Blažek, Jiřina Hurtová, Milan Martínek a náhradníci: Jan Kurfürst, Ing. Jan
Chlápek a Mgr. Jitka Dostálová.
RO bere na vědomí:
usnesení z minulého jednání RO bez výhrad.
Inspekční zprávu České školní inspekce, Zlínský inspektorát, která proběhla v příspěvkové organizaci od 01.12.2015-03.12.2015.
požadavek o zaměření chodníku za nemovitostí č.p.486, kolem toku Bystřičky.
zprávu Policie ČR, obvodní odd. Bystřice pod Hostýnem. Za r. 2015 nedošlo
v obci Chvalčov k hromadnému narušení veřejného pořádku ani rasově motivovanému trestnému činu.
informaci o zadání do výroby informačního systému v obci Chvalčov.
informaci o pokračujícím vyjednávání s fa AMPERMARKET na dodávky el. energie pro obec. Zatím nemá obec smlouvy.
informaci starosty o opakované konzultaci týkající se přípravy projektu “Kulturně
společenského centra ve Chvalčově“.
nabídku regulace svítivosti veřejného osvětlení v málo frekventovaných nočních
hodinách.
kontrolu státní správy na úseku občanských záležitostí, která byla provedena
08.12.2015, nebyly zjištěny žádné nedostatky.
žádosti o pracovní místa na veřejně prospěšné práce v r. 2016.
oznámení o ukončení pracovní činnosti správcové v KD k 31. 3. 2016.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 3. 2016
RO projednala a rozhodla:
• předat firmě KVB Pardubice plnou moc k podání žádosti o smír při jednání s firmou Energie pod kontrolou, jinak podat žalobu, kterou by již vyřizovala advokátní
kancelář. Jedná se o vrácení přeplatků za plyn a elektřinu pro příspěvkovou organizaci, ZŠ a MŠ.
• o obsazení dělnického pracovního místa „Správce kulturního domu ve Chvalčově“
ve výběrovém řízení, do kterého bylo řádně přihlášeno 9 uchazečů. Komise
vybrala paní Michaelu Juráškovou, s nástupem 01.04.2016.
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a doporučuje ZO Chvalčov přijmout do majetku obce dar, a to pozemek parc.č.
81/42 o výměře 2 573 m2 od Ing. Antonína Urbance. Obec uhradí náklady spojené s převodem.
o zveřejnění záměru na odprodej dvou pozemků pro majitelku nemovitosti č.p.
47 v ul. Na Říce. Jedná se o pozemky parc.č. 932/2 a parc.č. 932/3, oba v k.ú.
Chvalčov o společné výměře 387 m2.
a souhlasí se stavebními úpravami v Sarkandrově kapli na Sv. Hostýně.
o pokračování v odkanalizování rekreačních nemovitostí v Dubinách. Majitelé
nemovitostí si nechají zhotovit projekt, vyřídí si stavební povolení, uhradí výkop,
napojení a následnou kolaudaci. Obec uhradí pouze materiál (plastové potrubí).
o podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Zlínského kraje na pořízení změn
v Územním plánu obce Chvalčov.
o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě pro paní Magdalenu Tenčíkovou
o 2 roky, tj. do 31.03.2018.
o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt paní Ludmilu Mrtvou.
o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě o 1 rok, tj. do 28.02.2017, paní
Anežce Oravcové.
doporučuje ZO odprodat část obecního pozemku parc.č. 1163/3 o výměře cca
70 m2 v k.ú. Chvalčov manželům Janečkovým za cenu 200,--Kč za m2. Úhradu
všech nákladů uhradí kupující.
doporučuje ZO odprodat p. Josefu Spieglovi a Janě Bačové část parc.č. 925/2
o výměře cca 58 m2 za cenu 200,--Kč za m2, všechny náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
a zamítá pronájem části obecního pozemku 1163/13 v k.ú. Chvalčov o výměře 80
m2 pro pana Roberta Hampla.
a nemá námitky proti průjezdu obcí cyklistického závodu 14.05.2016 v době okolo
10.45 hodin.
a stanovila termín konání ZO na 11.04.2016 se začátkem v 17.00 hodin. Program
bude vyplývat z opakovaných zasedání RO a došlé pošty.
o příspěvku na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami z Bystřice pod
Hostýnem pro r. 2016 ve výši 1 500,--Kč.
o Dodatku č.1 ke smlouvě „Kulturně vzdělávací centrum „ ve Chvalčově. Po vydání stanoviska geologů bude dořešeno odkanalizování a po té může být provedena
úhrada projektu ve výši 90% z celkové ceny.
o právu provést stavbu, pro zbudování vodovodní přípojky do nemovitosti č.p.
473 v ul. Na Kamenci přes obecní pozemek parc.č. 89/3 v k.ú. Chvalčova Lhota.
Všechny potřebné doklady pro zbudování již majitelka má.
o právu provést stavbu přes obecní pozemky parc.č. 89/19 a 89/1 v k.ú.,
Chvalčova Lhota pro zbudování vodovodní a kanalizační přípojky do nemovitosti
č.p. 552 v ul. Na Kamenci.
o zadání frézování pařezů po kácení stromů v místě plánované „Lesní tělocvičny“
za cenu 1 000,--Kč za pařez firmě Stella z Bystřice pod Hostýnem.
a jmenovala komisi pro výběr dodavatele “Lesní tělocvičny“ ve složení: Jan
Kurfürst, Ing. Jan Chlápek, Jiřina Hurtová, Milan Martínek a Ing. Jan Rampouch.
Náhradníci: Ing. Markéta Burdová, Ing. Hana Svobodníková, PhDr. Michal
Zicháček a Jan Blažek.
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RO bere na vědomí:
19/2 kontrolu usnesení z minulého jednání ze dne 10.2.2016, bez výhrad.
19/7 starosta informuje o schůzce, která bude s geometrem, který zhotoví GP na přístupovou komunikaci ke „Kulturně společenskému centru“. Schůzky se zúčastní
všichni majitelé pozemků, od kterých má obec zájem odkoupit části pozemků.
19/10 oznámení, že byly definitivně uzavřeny všechny doklady pro vypořádání dotace na akci „Energetické úspory OÚ“.
19/12 informaci o tom, že 29.02.2016 proběhlo otevírání obálek na dodavatele
„Relaxační tělocvičny“. Přihlásily se 3 firmy, nejvýhodnější nabídku má K+S stavební s.r.o. Kroměříž s nabídkou 839 984,53 Kč.
19/14 žádost pana Ladislava Mikulíka o zařazení do seznamu uchazečů o zaměstnání na VPP.
19/21 informaci o odstranění veřejné telefonní budky u budovy OÚ v měsíci květnu.
V tomto prostranství bude umístěn stojan na kola.
19/24 předběžnou informaci o plánovaných opravách v KD, včetně elektroinstalace,
topenářských prací. Předběžná cena 2 300 000 bez částky v rozpočtu na výměnu
oken a dveří.
19/26 objednání košů na psí exkrementy a odpadkových košů pro veřejná prostranství v obci.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdá se, že i letos přichází jaro a plní duše lidí radostí a dobrou vůlí. V dnešním
příspěvku se vrátím trochu zpět, do zimního období, kdy tradiční zimní práce, zdá se,
pohnuly žlučí některým obyvatelům obce.
Při přípravných pracích na projekty Relaxační tělocvičny a Revitalizace parčíku Na Kamenci došlo ke kácení dřevin za emočního vzepětí některých občanů,
k čemuž dochází pravidelně při každém podobném zásahu. Chtěl bych ubezpečit,
že každé kácení stromů mimo les podléhá schvalovacímu režimu podle platné legislativy, mnohonásobně se zvažuje oprávněnost takových zásahů. V případě topolů
za lávkou přes Bystřičku v sousedství Domova pro osoby se zdravotním postižením
Javorník, bylo kácení vyvoláno stavem přestárlého porostu. Mýtná zralost topolu je
v našich podmínkách ve čtyřiceti letech věku. Kácené stromy dosahovaly dvojnásobného stáří. Rozhodujícím důvodem pro jejich odstranění byl jejich faktický stav,
který v posudku zhodnotil znalec výrokem „vysoké nebezpečí“. Stromy rostly v těsné
blízkosti frekventované stezky, která vede po břehové hraně Bystřičky. V případě
parčíku Na Kamenci se jedná o revitalizaci porostů dle projektu zahradnického
odborníka, celý zásah je veden citlivě a s vysokou mírou profesionality i ze strany
zhotovitele - firmy Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem.
Rozhodnutí o kácení mimo les podléhají stromy, které mají ve výšce 1,3 m od země
(tak zvaná výčetní tloušťka) průměr větší než 28 cm nebo obvod kmene větší než
80 cm. Většinou jsou káceny přestárlé, poškozené nebo nemocné stromy, které
ohrožují bezpečnost. Žadatelem o kácení je vždy vlastník pozemku, na kterém se
předmětný strom vynachází. I stromy na obecních pozemcích jsou obvykle kácené
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z popudu občanů, kteří se jimi cítí ohroženi či jinak poškozeni a zdaleka ne všem
žádostem je vyhověno. Rozhodnutí o kácení vydává obecní úřad na základě
doporučení komise životního prostředí, která provádí místní šetření a administraci
každé žádosti. Jednu dobu působilo na území obce občanské sdružení Ochránci
Hostýnských hor, které bylo účastníkem řízení ve věci kácení stromů na nelesních
pozemcích. Přesná evidence pokácených stromů není vedena, všeobecně lze říci,
že poměr stromů pokácených a vysazených se pohybuje na nelesních pozemcích
1:10 a v lesních porostech 1:17. Skutečně, na území naší obce, nehrozí snížení
výměry porostů a počtu stromů.
Přeji všem krásné jaro a více vláhy.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občanky:
Stela  BOLFOVÁ  
Nela DOLÁKOVÁ  
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život.

Z naší obce
Informace o probíhajících projektech
-

-

-

Revitalizace parčíku Na Kamenci. Projekt provádí firma Horák a synové, Bystřice
pod Hostýnem, za nejvýhodnější cenu 1 127 248,00 Kč vč. DPH. Hotové je kácení
a většina výsadeb, zbývá altán, parkové chodníky a mobiliář. Veřejností je projekt přijímán kladně. Podle posledních zpráv byl projekt podpořen dotací z POV
Zlínského kraje. Podrobnosti dosud neznáme.
Projekt Relaxační tělocvična. Zde proběhlo kácení. Plocha je připravena k zahájení stavby k začátku května letošního roku. Výběr zhotovitele obec nechala udělat
dodavatelsky ENVI agenturou Trunda s.r.o. Olomouc, vítězem je sdružení firem
„Společnost lesní tělocvična Chvalčov“, kterou tvoří firmy K+S stavební s.r.o.
Kroměříž a EKKL a.s. Kroměříž. Nejvýhodnější cena je 839 984,53 Kč bez DPH.
O dotaci bylo požádáno na Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu, výsledek
dosud není znám.
Změna č.1 územního plánu Chvalčov. Zhotovitel – nejvýhodnější nabídka ALFING
Zlín, spol s r.o. za cenu 105 200,00 Kč, dodavatel není plátcem DPH. Smlouva
o dílo je podepsaná, žádost o dotaci byla podaná na regionální rozvoj na Zlínský
kraj, zahájení prací duben 2016.
8

-

-

Projekt „Oprava garáže na Říce“ se zdržel kvůli počasí, bude dokončen do
30.4.2015.
Havarijní stav akumulační jímky na Sv. Hostýně, na základě statického posouzení
byl propadající se strop zajištěn výdřevou, návrh dalších opatření je zadán u statika Ing. Bělíka. Cena provizorní opravy cca 15 tis. Kč.
Projekt „Kulturně společenské centrum“ pod Kozincem – je hotova dokumentace
pro územní rozhodnutí a rozeslána k vyjádření oprávněným osobám. RO rozhodla o vypuštění objektu kanalizace (úspora půjde na opravu KD), hydrogeologický
průzkum zjistil neúnosné podloží, proto byly v dokumentaci provedeny nutné
úpravy. (Bude provedeno dílčí odvodnění, jímka na akumulaci drenážních vod.
Probíhá výkup pozemků pod příjezdovou komunikací.
Následující záměr není dosud schválen zastupitelstvem, prezentuji jej jako návrh
rady obce. V plánu na letošní rok je výměna oken a oprava havarijního stavu
odpadů v kulturním domě s předpokládanou cenou 500 tis. Kč. Nabízí se možnost větší opravy staré části KD - bývalé školy, která je zřejmě v horším stavu,
než se předpokládalo při tvorbě rozpočtu. Kromě nových oken a dveří lze opravit
nejen odpady, ale i vodovodní rozvody a elektroinstalaci, dále podlahy v salonku
a v knihovně, kuchyňku, vyřešit bývalou promítárnu a využít její prostory jednak
pro sklad kostýmů pro Kulturní komisi, jednak zde může vzniknout samostatný
salonek pro rodinné a jiné slavnosti s vlastním sociálním zázemím. Odpadne tak
tlak na neustálé stěhování mateřského centra kvůli každé akci. Další možnost je
dispoziční úprava přízemí, kdy se současná šatna přemění v hostinské posezení.
Nová šatna bude v čele fojeru pod schody do promítárny. Vydávací okno z dolní
kuchyně se zruší a bude nahrazeno novým výdejním pultem do nového prostoru.
Vše bude zpracováno v projektové dokumentaci. Pro návrh řešení nabídl pomoc
pan Ing. Arch. Pastrnek, významný zlínský architekt. Takto pojaté úpravy by
legislativně spadaly do udržovacích prací a nevyžadovaly by stavební povolení.
Kvalifikovaný odhad jejich ceny se pohybuje kolem 2.5 milionu Kč +-. Financování
– prostředky z rozpočtu, které by se ušetřily na Kulturně společenském centru
(výletiště). Kde je plánováno 2600 tis. Kč a již nyní je zřejmé, že se v letošním
roce neutratí.
Ing. A. Stodůlka

Okénko nejen do školy
BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička
„Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!“
Na kopec Matůšek jsme se díky malé sněhové nadílce nedostali, ale už se těšíme
na jaro a lákáme ho slovy tohoto říkadla.
K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce a my, tak jako každý rok jsme stříhali, lepili,
vyráběli na „Chvalčovský šmigrust“, na kterém byly práce dětí vystaveny. Letos poprvé jsme vyhlásily soutěž pro děti a jejich rodiče na téma „O nejkrásnější velikonoční
vajíčko“. Jejich společné práce byly také vystaveny v kulturním domě.
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Než nám svátky jara nastaly, v MŠ se uskutečnilo:
• maňáskové představení divadla „Sluníčko“ se sérii pohádek „O Smolíčkovi“,
„Hrnečku vař“ a „ O Zlaté rybce“- pro obě třídy
• již zmiňovaná soutěž pro rodiče a jejich děti – „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“
• Velikonoční tvořeníčko – pro rodiče a děti
• účast na výstavě „Chvalčovský šmigrust“
• ukončení předplaveckého výcviku v Přerově
Další dění v MŠ tentokrát v „obrazech“

kolektiv učitelek MŠ
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Základní škola
Začalo jaro a školní rok se nám přiblížil k poslední třetině, ve které čeká žáky
i pedagogy ještě spousta práce. Začátkem března se naše třídy ,,oblékly´´ do nového, neboť se v nich vyměňovala dvířka vestavěných skříní. Nový nábytek je sladěný
v krásných pastelových barvách žluté, oranžové a zelené. Barvy krásně prosvětlily
interiér tříd a dětem se velmi líbí. Předvelikonoční čas bylo ve škole opravdu rušno,
protože všichni měli plné ruce práce. V hodinách výtvarné výchovy jsme tvořili
výrobky na výzdobu do kulturního domu, kde se konala tradiční velikonoční výstava.
Výrobky z nejrůznějších technik jste mohli obdivovat u vstupu na paravánech.
Únor a březen je za námi a s ním různé akce
• do 30.3. probíhal kurz plavání v Přerově, který žáci úspěšně ukončili
• 27.2. se konala beseda o hudebních nástrojích, žáci měli možnost zhlédnout
celou řadu hudebních nástrojů a poslechnout si poutavý výklad o jejich historii
• 27.2. proběhl tradiční dětský karneval
• 8.3. se uskutečnilo okrskové kolo ve
vybíjené v Bystřici pod Hostýnem,
žáci 4. a 5. ročníku obhájili krásné 5.
místo
• 18.3. proběhl na naší škole
Matematický klokan – v kategorii starších byli nejlepšími řešiteli Stanislav
Ostatek, Filip Ostatek a Patrik Čech,
v kategorii mladších Ondřej Adamec,
Emilka Kubaníková a Matěj Dvorský

Karneval
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Velikonoce

•
•
•

sběr papíru se konal ve dnech 9. 3.–18. 3.,všem, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme. Byly odvezeny dva velké kontejnery papíru
školní družina během měsíce března voněla velikonočními perníky, které si děti
vykrajovaly, zdobily a samozřejmě také snědly. Děti si také vyrobily spoustu velikonočních dekorací
mladší žáci z keramického kroužku vyráběli velikonoční kuřátka, která se jim velmi
povedla
Lenka Šínová

Klub rodičů ZŠ Chvalčov
Hned dvě úspěšné akce uspořádal od začátku letošního roku chvalčovský Klub
rodičů při místní Základní a mateřské škole. V lednu to byl tradiční ples školy a
o měsíc později dětský karneval. Obě akce si premiérově coby hlavní pořadatelé
otestovali sami rodiče. A změn bylo více. V sále při plesu hrála místo reprodukované
hudby „živá kapela“ – osvědčení Los Playboys, a změnilo se taky ústřední téma.
Tentokrát jsme se rozhodli vsadit na film a filmové písničky. Desítky dobrovolníků
tak vyzdobily sál filmovými plakáty, billboardy i zlidovělými citáty z nejznámějších
českých i zahraničních filmů . Pobavit se do sálu chvalčovského kulturního domu
dorazilo velké množství návštěvníků v originálních kostýmech a bavili se tu ještě
dlouho po půlnoci.
S obrovským zájmem se setkal taky letošní dětský karneval. Vstupenky byly
vyprodané během několika minut. Děti si zatančily, soutěžily a nebylo snad jediného,
který by neodcházel s nějakou výhrou z tomboly. Program zpestřilo i vystoupení nej12

menších chvalčovských Joggínů pod vedením Radky Trňákové, bystřických mažoretek a akční ukázka mladých karatistů trenéra Karla Škvařila.
Všem sponzorům děkujeme za podporu obou akcí. Další Klub rodičů připravuje už
v nejbližších týdnech. Pro školáky to bude noční spaní v budově školy.
Lenka Kratochvílová
•
•
•
•
•

informační nástěnku spolku najdete v přízemí školy ( stanovy, vyúčtování finančních prostředků, informace )
poděkování patří všem organizátorům a sponzorům filmového plesu a dětského
karnevalu
ples a karneval navštívilo celkem přes 600 hostů
vyúčtování akcí zpracovali v rámci matematiky žáci 5.ročníku
výtěžek ve výši téměř 80 000 korun posílil účet spolku ve prospěch dětí školy
i školky ( mimochodem tolik nedostaneme od státu na učebnice, pomůcky a hračky do školy, školky a družiny za celý rok…)
Zdeněk Hnila

Zprávičky z KCR DOMINO
Právě nás překvapují jarní dny svojí silou, jemností, vůní, krásou a svěžestí.
V Dominu tuto jarní inspiraci prožíváme při jarním tvoření. V nejbližších dnech nás
čekají tyto akce:
- OCHUTNÁVKA DOBRÝCH A ZDRAVÝCH RECEPTŮ – ve středu 13.4. 2016 od
16:00 hod. společně ochutnáme a podělíme se o osvědčené recepty z našich rodin
- jarní focení rodin (termín bude upřesněn)
- v květnu besídka pro maminky
Dále nás čeká příprava a plánování prázdnin. Jako každý rok, i letos budou probíhat během letních prázdnin PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, které jsou určeny dětem od
5 do 11 let.
18.7- 22.7. 2016
PUTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM, ANEB CESTA DO VESMÍRU
A FANZTAZIE
25.7.- 29.7. 2016
SVĚT REKORDŮ – týden plný různých rekordů
8.8.- 12.8. 2016
PUTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM, ANEB CESTA DO VESMÍRU
A FANTAZIE
15.8.- 19.8. 2016
SVĚT REKORDŮ – týden plný různých rekordů
22.8.- 26.8. 2016
MALOVANÁ PÍSNIČKA – čas na zpívání a rozmanité výtvarné
projekty
Každý den je připravován program podle zaměření tábora. Rodiče mohou přivádět
děti mezi 7:00- 8:00 hod. a vyzvedávat si je od 15:00 do 16:00 hod. Cena je 1100,Kč. V ceně jsou obědy, odpolední svačina, pitný režim, výtvarný materiál a pojištění.
Informace a přihlášky v KCR Domino, nebo na www.idomino.eu , tel. 604 305 055,
nebo mail elen.egerova@idomino.eu
Přeji vám krásné a inspirativní jarní dny
Elen Egerová
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Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Setkáváme se každé úterý od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Program „AKTIVITY“ KVĚTEN 2016
3.5

Dopolední „KAVÁRNIČKA“
- Hudební kvíz – písničky 60. let

10.5 CVIČENÍ S HUDBOU
- „tanec seniorů“
17.5 Prospěš pouť
24.5 VÝTVARNÝ ATELIÉR
- letní věnec na dveře
31.5 Piknik v trávě
- „výživová pyramida“

Různé
Upozornění: Opatření obecné povahy č.j. vnitř. 03/08/2015 ŽP s účinností od
11.08.2015, kterým se zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr
vody) z těchto vodních toků na území obce Chvalčova: Bystřička včetně všech jejích
přítoků, dosud nebylo zrušeno a platí i v letošním roce.
-

-

Oznamujeme občanům, že v obci jsou 4 místa, kde můžete odkládat kovy. Jsou
k tomu určeny šedé nádoby, řádně označené.
Odkládejte zde plechovky od nápojů, džusů, víčka od sklenic a vše kovové, co
otvorem projde. Ostatní kovy odkládejte ve sběrném místě.
Rovněž žádáme občany, aby třídili i nadále krabice od mléka a džusů, pro které
jsou určeny oranžové pytle, které dostáváte do domácností. Je rovněž možné
tyto pytle získat v přízemí OÚ. Třídění je nutné, protože tak máme více tříděných
komodit a odměna od EKOKOMU je vyšší, můžeme tak i nadále nechat úhradu
za odpad ve stejné výši jako dosud.

Výzva Hlavního hygienika ČR

Informuji Vás touto cestou o výzvě hlavního hygienika ČR, která byla veřejnosti
představena na tiskové konferenci dne 24. 2. 2016 a zároveň Vás prosím o spolupráci při šíření této iniciativy. K výzvě se mohou připojit na stránkách http://mene-solit.cz/
různé organizace, ale aktivně může přispět svému zdraví každý sám. Tato kampaň
přináší potřebné informace, rady a návody.
Jak uvádí hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., nadbytek soli je jedním
ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací. Současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje
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doporučený optimální denní příjem. Každý Čech sní za rok šest kilogramů soli. Na
den tak v průměru připadá 16,5 gramů. Doporučená spotřeba soli je přitom dle
Světové zdravotnické organizace u zdravé populace 5 gramů za den.
Další informace naleznete v přiložené výzvě HH ČR.
Celé znění tiskové konference naleznete na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.
cz/dokumenty/%E2%80%9Esolme-s-rozumem-vyzyva-hlavni-hygienik-cr-v-ramci-stejnojmenne-kampane_11486_3438_1.html.
S pozdravem
MUDr. Dana Šviráková v. r.
ředitelka Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval všímavým spoluobčankám Chvalčova Ludmile
Ostrochovské a Stanislavě Závodníkové za včasné zpozorování a nahlášení požáru,
na který narazily na své procházce v neděli 3.4. 2016. Musely ve velmi těžkém terénu
sestoupit k požáru lesní hrabanky v lokalitě na Bystřičky. Díky jejich včasnému oznámení nedošlo ještě k většímu rozšíření požáru na lesní porost. Na místě zasahovala
naše jednotka hasičů spolu s profesionální a dobrovolnou jednotkou z Bystřice pod
Hostýnem .
Zdeněk Sedlář, velitel JSDH obce Chvalčov

L. Ostrochovská a S. Závodníková
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AKCE CHVALČOV
30.4. sobota – FILIPOJAKUBSKÁ NOC
sraz čarodějnic a čarodějů, velkých i malých, v 17.00hodin před budovou ZŠ a MŠ
Chvalčov. Průvod se přesune na louku Pod Kozincem, kde tradičně Filipojakubská
noc probíhá.

A OKOLÍ
23.4.2016 – MÓDA ELEGANTNÍCH DAM
Společenský dům Sušil, Bystřice pod Hostýnem
29.4.2016 19.00 – JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Divadelní představení hranického ochotnického divadelního spolku VENTYL v Kině
Klub Sušil Bystřice pod Hostýnem.
30.4.2016 – ROHÁLOVSKÁ 50KA: Hostýnské vrchy, Hostýnské vrchy
30.4.2016 – 23. POUŤ HASIČŮ: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

Naše příspěvky

Zdravé lesy pomáhají v dobách sucha i povodní

Letošní Mezinárodní den lesů, který připadl na pondělí 21. března, je věnován
vodě. Upozorňuje, že lesy na celém světě jsou nezastupitelné při zadržování vody
v krajině. Zhruba třetina z největších světových měst získává významný podíl pitné
vody přímo ze zalesněných chráněných oblastí. Lesy také fungují jako přirozené
vodní filtry. Přestože u nás pokrývají lesy třetinu území, polovinu z nich tvoří nevhodné smrkové monokultury. Ty už delší dobu pomalu odumírají vlivem rostoucích teplot
a sucha. Schopnost smrkových monokultur zadržovat vodu není vysoká. Jen pouhé
jedno procento lesů je zcela divokých, ponechaných přírodnímu vývoji.
V České republice lesy zabírají 2,6 milionu hektarů. Rozloha lesů se sice mírně
zvyšuje, zastoupení smrku je však stále neúměrně vysoké. V přirozených podmínkách by totiž u nás tvořily smrčiny pouze 11 % lesů. Do naší krajiny patří hlavně duby,
buky a jedle. Smrky se dlouhodobě vysazují z ekonomických důvodů, rychleji rostou
a jejich dřevo se snadněji zpracovává. Krátkodobé ekonomické výhody se nyní mění
ve velký problém.
Zdravé lesy s přirozeným druhovým složením, bez holosečí, přemnožené zvěře
a s podílem odumřelého dřeva mají velký potenciál zadržovat vodu v krajině. Např.
poslední tři velké komplexy lužních lesů a luk na Moravě při záplavách v roce 1997
zadržely třikrát více vody než všechny přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady.
Rozsáhlá plocha meandrů, lužních lesů a luk v chráněné krajinné oblasti podél Odry
zachytila během záplav v červenci 1997 celkem 89 milionů m3 vody a zmenšila
povodňovou vlnu v Ostravě o 100 kubíků za sekundu.
K odumírání smrkových porostů dochází již delší dobu. Zvláště dramatickým případem náhlého hynutí lesů byl horký a suchý rok 2003. Suchá sezóna, kterou byl
i rok 2015, tedy není žádnou novinkou a ojedinělou událostí. Zejména v nížinách a
pahorkatinách budou smrkové monokultury s oteplováním klimatu víc a víc chřadnout. Proto je nutné proměnit je postupně na listnaté a smíšené porosty, které do
naší krajiny přirozeně patří a jsou odolnější.
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Adaptaci lesů na měnící se klima pomůže rovněž přechod od holosečného kácení
k průběžné, výběrové těžbě po jednotlivých stromech. Holoseče jsou u nás povoleny
až do velikosti jednoho hektaru. Vzniklá holina způsobuje lesní půdě, rostlinám a
živočichům šok a znamená okamžitou ztrátu životodárného prostředí. Na holinách se
rychle a bez užitku rozpadá organická hmota v zemi a obnaženou vrstvu humusu s
živinami snadno odnese déšť. Vinou rychlého odtoku se také zvyšuje riziko povodní.
Je nezbytné ponechat více lesů přirozenému vývoji kvůli studiu přirozených reakcí
lesa na změny klimatu a volbě správných a ekonomicky udržitelných přístupů k péči
o hospodářské lesy.
( čerpáno z internetu)

Pohádka o osmičce

Moji kluci Vilém a Vojtěch jsou žáky první třídy. Škola je docela baví, dokonce
i počty. V poslední době jim však stále leží v hlavě ležatá osmička. Nedávno se mě
jeden z nich zeptal, jaké číslo je hned před nekonečnem? Já jsem na nic nepřišla,
ale jelikož má nejstarší dcera Vendula je studentka VŠ, nemusela dlouho přemýšlet
a přišla s odpovědí: nekonečno minus jedna. Bože, jak jsou ty děti moudré. Abych
i já přidala svou trošku do mlýna, napadla mě na toto téma krátká pohádka. Snad se
vám bude líbit.
O unavené osmičce
Není pochyb o tom, že všichni známe číslice od jedné do deseti. Věřím však, že
pohádku o unavené osmičce jste doposud neslyšeli.
Stalo se to již hodně dávno. Jednoho obyčejného rána se číslice osm probudila
a pocítila velkou slabost, nevolnost, zkrátka, bylo jí opravdu nedobře. Pomyslela si,
že je nejspíš nemocná a silně zatoužila lehnout si a alespoň na chvíli si odpočinout.
Jenomže, kdo to kdy slyšel, aby se číslice položila, posadila nebo zvolila jakoukoliv
jinou nezvyklou pozici!?
Zoufalá osmička se rozhodla, že se poradí s ostatními čísly, jak má svou svízelnou
situaci vyřešit. I když se jejich vzájemný vztah nedá nazvat kamarádským, přece
jenom jsou často spolu, stojí vedle sebe, znají se, tak snad jí některá z číslic pomůže.
Vzala to pěkně od začátku, tedy od jedničky. Pěkně ji pozdravila a poprosila, jestli
nevadí, když si na chvíli lehne, protože jí není dobře. Jednička se podivila, co jsou to
za divné otázky, přece jí se to netýká, tak ať se zeptá jinde. Naše osmička si vzpomněla, že si vlastně vždycky říkala, že ta jednička je docela namyšlená číslice a nyní
se její domněnky potvrdily. Snad je to tím, že i děti ve škole jsou na svou jedničku
v žákovské knížce tolik pyšné.
Naštěstí hned vedle byla dvojka a osmička se může zeptat jí. Opravdu ji celé tělo
bolelo, že už nestála ani tak rovně jako dřív a dvojka si toho také hned všimla a sama
se jí zeptala, co se stalo. Když se jí osmička svěřila se svým trápením, dvojka chvíli
zaváhala, ale jakmile zahlédla zcela nezaujatou až znuděnou jedničku, odpověděla
také zamítavě, že zkrátka neví. A ta naše chuděrka si uvědomila, že číslice dva je
pokaždé otočená k jedničce a vždycky se snaží k ní co nejvíc přiblížit. Nejspíš proto
raději sdílí i stejný názor.
Číslici osm se zatočila hlava a přidržela se trojky, aby neupadla. Ta však jen něco
zavrčela a to stačilo, aby si osmička svou otázku týkající se svého problému ihned
rozmyslela. Trojka byla totiž velice náladová číslice a dnes neměla dobrý den.
Ubohé osmičce nezbývalo, než sebrat poslední zbytky své energie a zkusit štěstí
u další číslice, tedy čtyři. Čtyřka sice vypadá trochu jako židlička, avšak naší nemocné osmičce posezení vůbec nenabídla. Na otázku, zda si může unavená osmička na
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chvíli lehnout, začala s teorií, že pokud si jakákoliv číslice jednou lehne, znamená
to, že umře.
Naší číslici vyhrkly slzy do očí a strach jí rozklepal celé její kulaté tělíčko. Ale ještě
má naději, může poprosit o pomoc další číslice v řadě. Pětka se šestkou stály vedle
sebe a divily se, jak špatně ta osmička dneska vypadá. Jejich soucitný pohled však
naší osmičce nijak nepomohl.
,A co tedy sedmička, ta často stává vedle mne, možná mi bude umět poradit´,
myslila si už úplně bezradná číslice osm a bylo jí opravdu na omdlení. Jenomže
představa, že by upadla a pak zemřela, jí nedovolila ulehnout. Naneštěstí číslice
sedm má velký strach ze všech nemocí a polekala se, že by od osmičky mohla chytit
kdovíjak nakažlivou chorobu. Proto se s ní vůbec nebavila o otočila se k ní zády.
Číslice osm přestala věřit, že jedna z posledních v řadě, devítka, by jí mohla poradit a pomoci. Styděla se za své zubožené vzezření, ale přesto se k ní ještě vydala.
Nedá se říct, že by devítka byla neochotná či hloupá. Dokonce jí bylo sousedky
osmičky líto. Ona však bohužel není zvyklá rozhodovat a většinou vždycky čeká,
co udělají ostatní. A často se stane, že ji zaokrouhlí k desítce a tam je pak docela
spokojená.
K desítce už však naše osmička nedošla. Zatočila se jí hlava, vzápětí přišly mdloby a zbavena všech sil upadla na zem. „Tak, a teď umírám,” pomyslela si… a ve
stejné vteřině k ní přiletěli nebeští andělé a svými hebkými křídly a měkkými slovy
ji začali utěšovat a šeptali jí: „Ne, ty jsi neumřela, jsi teď ležatá osmička, která je
symbolem nekonečna. Nikde nezačínáš a nikdy nekončíš, rozprostíráš se všude jako
celý tento vesmír a tak tomu bude navždy.“ Ležaté osmičce rázem přestaly všechny
bolesti, odešel strach a ona pocítila jak jednoduše a samozřejmě se rozpíná do prostoru. Najednou jí bylo krásně, protože poznala, že být slabý neznamená prohru ani
ostudu, ale může to být i nevídaná přednost. Vždyť právě z největších nesnází se
rodí semínko nekonečné síly, jež nic nedokáže ohrozit. A jen tak lehce si povzdechla:
„Kéž by si to uvědomily i ostatní číslice.”
Možná někoho napadne, jestli v té zcela praktické číselné řadě nebude teď rovně
stojící osmička chybět? No, to by mě taky zajímalo… Ale protože, kdo se moc ptá,
moc se dozví, nechejme si tuto otázku prozatím nezodpovězenou. Bude-li pro nás
opravdu důležitá, třeba se k nám vrátí zase v příští pohádce.
Radka Trňáková

Kulturní rubrika

Posezení s chvalčovskými seniory

Ano, bylo to milé. Milé setkání s lidmi, kteří se chtějí a umějí bavit. To, že někomu
už není ...náct, ba ani ...cet, ještě neznamená, že by to člověk musel tzv. "zabalit." Když se děvčata z chvalčovského SPOZ rozhodla zorganizovat tuto únorovou
sešlost, šla do toho s rizikem, že účast nebude velká. Už proto, že právě z tohoto
důvodu před lety skončily pravidelné čaje o páté.   Naštěstí se obavy nenaplnily, a
ač ve velkém sále kulturního domu, bylo nás dost a akce se povedla. Bavili jsme se
u tomboly, zatancovali si v kruhu, napříč generacím. A tak to má být. Vše v decentním
uvolněném duchu. Děkujeme pořadatelům a budeme se těšit na příští setkání.
Jitka Dostálová
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Chvalčovský šmigrust

Ve dnech 18. a 19. března se uskutečnil v prostorách chvalčovského kulturního domu již 11. ročník předvelikonočního jarmarku Chvalčovský šmigrust.
U zrodu jak šmigrustu, tak adventu stála
paní Evička Bubílková, která s pomocí
svého týmu (zejména paní Evy Prázdné a
Jaroslavy Kvasničkové, a všech dobrovolnic, které zdobily, přinášely, odnášely, uklízely) postupně dostala tyto akce do dnešní podoby a zaručila jim velký úspěch.
Děkujeme paní Bubílkové a všem, kteří
během uplynulých deseti let přiložili ruku
k dílu.
V loňském roce se paní Bubílková rozhodla skončit a předat žezlo někomu jinému. Chvíli se zdálo, že ani nebude komu.
Znamenalo by to, že náš skvělý šmigrust
a advent, na které jsme si už zvykli a
máme je rádi, nadobro zmizí z programu.
Naštěstí se zničehonic zjevila paní Naďa
Sedlářová a prohlásila, že do toho půjde.
A opravdu, paní Naďa se do celé akce
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pustila s velkou vervou, a existenci šmigrustu s adventem zachránila.
Patří jí za to velký dík.
Vše probíhalo jako na drátkách,
opět jsme si mohli zakoupit nádherné
výrobky s tématem Velikonoc, jara, a
mnoho dalších, či se jimi jen pokochat. Mohli jsme se nechat okouzlit
kulturním programem, kterým nás
letos prováděl skvělý Jaroslav Maniš.
Akci zpestřili fukači skla z Irisi, pro
děti si opět paní Jitka Nováková připravila spolu se svými kolegyňkami
krásné tvořeníčko, o který byl velký
zájem. Novinkou, a jak se ukázalo
skvělým tahem, bylo navázání spolupráce se Střední školou nábytkářskou a obchodní z Bystřice pod Hostýnem. Ta se postarala o originální výzdobu sálu a dalších
prostor, zúčastnila se také dětského tvořeníčka i samotného prodeje. Květinovou
výzdobu v předsálí nám jako každý rok zajistili manželé Sanitrníkovi, opět v úžasném hávu. Poděkování patří také škole, školce a Dominu za výstavu prací našich
dětí. Děkujeme také všem vystupujícím, všem prodejcům, všem dobrovolníkům, bez
kterých by to vůbec nešlo. Obecnímu úřadu za podporu. A všem návštěvníkům, kteří
pravidelně přicházejí a cítí se s námi dobře.
Jitka Dostálová
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Otevírání studánek

20. března letošního roku
jsme se sešli již podesáté při
příležitosti Otevírání studánek
u Sklenářky na Říce. Celá
akce proběhla v klidu a tradičně. Možná až moc tradičně.
Začínají se objevovat názory
a obavy, že malá inovace by
našim studánkám a jejím příznivcům prospěla. Všichni se
scházíme rádi, proto by byla
škoda, aby každý rok pravidelně se opakující scénář nezměnil oslavu jara a života v rutinu,
která začne být nudná. Názory
jsou jako vždy různé, tak uvidíme, co nám další rok přinese a jakým směrem nás
posune. Hlavně, aby byla v létě voda!
Chci poděkovat všem, kteří při otevírání letošních studánek přiložili ruku k dílu.
Jmenovitě panu J. Sklenářovi, paní A. Stellové, víle Emičce, paní M. Šindlerové, paní
M. Válkové, paní místostarostce J. Hurtové, manželům Kynclovým, P. Pecháčkovi,
panu J. Blažkovi a J. Adámkovi. A všem, kteří přišli, aby spolu pobyli.
Jitka Dostálová
Báseň s názvem STUDÁNKOVÁ pro tuto příležitost složila paní Marta Šindlerová.
Studánková
Příroda, čarodějka mocná
v níž lidská síla je bezmocná.
Jsme proti ní jen zrníčko prachu,
často nám připraví i chvilku strachu.
Vše je v nás v lidech, moji milí,
abychom ji ochránili.
Odpady v lesích, řeky, potoky plné,
člověk si řekne „voda vše shrne“.
Voda je živel nejmocnější,
proto k ní buďme ohlednější.
Když jí však není, je to k uvážení,
proto studánky, říčky ochraňujme
a k přírodě vlídnější buďme.
Vždyť tu jen pro nás není,
ale i pro další pokolení,
radujme se ze života,
hlavně ať jsme zdraví,
važme si jeden druhého,
ať nás to v životě baví.
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Chvalčovští zahrádkáři
"Matka je domov, z něhož jsme vyšli, je příroda, půda, moře." (E. Fromm)
Duben je pro zahrádkáře hodně perný měsíc, jen když si vezmete, kolik je toho
nutné stihnout. Něco vysít, něco vysázet, vybrat nové odrůdy, to přihnojit, tamto
okopat, alespoň trochu vyplít záhony po zimě, už jen z té představy bolí ruce.I
skalky se na jaře probouzejí, a my vám ukážeme, jak se během několika let mění.
V Zahrádkářce pak ochutnejte staré i exotické recepty, pár jich je s pohankou, která
se nám poslední dobou zase vrací do jídelníčku. To vše se dozvíte, a mnoho dalších
informací, v časopisu Zahrádkář.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
- 16.2. proběhla beseda s promítáním ing. D. Macešky „MEXIKO, GUATEMALA“
zároveň si mohli posluchači zakoupit knihu „Za indiány do Mexika a Guatemaly“.
Velmi zajímavé a také poučné o exotických kulturách a zvycích.
- 18.2. jsme za přispění přátel J. Pavelce, L. Pavelce, P. Šimka, J. Zemánka dokončili montáž lisu. Ať dále slouží dalších 25let.
- 19.2. jsme koštovali slivovice, zároveň proběhla degustace jablek s malým občerstvením. Akci provázela příjemná nálada a zajímavá hodnocení.
- 20.2. VČS -Výroční členská schůze ZO - Základní organizace Chvalčov.
- 3.3. jsme uspořádali besedu s promítáním Mgr. Radima Kejíka „Transsibiřská
magistrála 2013“. Vlakem přes Sibiř, Mongolsko do Pekingu. Krásná příroda nás
zaujala natolik, že někteří uvažují o projetí magistrály.
- 18.3. jsme pozváni na přednášku Ing. J. Oborného „JAHODY, PODNOŽE,
SLIVONĚ“ do ZO 1 Bystřice p.H.
- Zahrádkářské soutěže 2016
- 22.4. v 8h. proběhne na zámku v Holešově Okresní kolo vědomostní soutěže
mladých zahrádkářů. Pravidelně se ho účastní 75 žáků z okresu Kroměříž.
- 30.4. od 8h. bude na výstavišti FLORIA Kroměříž (při jarní výstavě) v pavilonu A
probíhat soutěž ve FLORISTICE členů ZO ČZS seniorů od 20-ti let výše.
- 4.5. od 8h. rovněž na výstavišti FLORIA Kroměříž v pavilonu A proběhne soutěž
ve FLORISTICE žáků základní školy od 12 let.
Zemské kolo bude v Prostějově 3. června. Finále na výstavišti Lysá n. L.
15.7.2016.
Na co si dávat pozor při výběru zahradních rostlin:
Na pěstování a nabídku novinek v sortimentu vytrvalých zahradních květin lze
nahlížet různě. Na jedné straně je neustálá poptávka zákazníků po něčem novém,
jinak barevném, neobvykle kvetoucím apod., na což reagují šlechtitelské firmy každoroční nabídkou desítek či stovek nových odrůd, které jsou obvykle uváděny na trh
jako nádherně kvetoucí hrnkové rostliny. Druhou stranou mince trvalkových novinek
je to, že se jedná o rostliny pěstitelsky nevyzkoušené, a ne vždy se u nich dá spolehnout na to, zda se jedná o skutečné trvalky. Současné šlechtění květin totiž často
upřednostňuje spíše rychlost uvedení atraktivní novinky na trh, než její několikaleté
zkoušení a vyhodnocování pěstitelských vlastností (mezi které patří i vytrvalost).
Není proto divu, že mnoho novinek má spíše jepičí život a v zahradní kultuře se udrží
sotva pár let. Neplatí to samozřejmě obecně, nicméně u některých rodů či druhů lze
tento trend pozorovat.
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Vyvýšené záhony pro praktické zahradničení
Pěstování zeleniny a okrasných květin může být pro některé zahrádkáře s omezením pohybu nebo třeba i při obyčejné bolesti zad opravdu komplikované. Zvláště
pokud se musí při údržbě záhonků shýbat až k zemi. S tímto problémem mohou
pomoci širokou veřejností oblíbené vyvýšené záhony, které nejsou v zahradnickém
oboru žádnými nováčky. Ba naopak, provázely pěstitele již před mnoha staletími a
dnes jsme je díky jejich praktickým výhodám znovu objevili.
Pěstování rostlin v úrovni terénu má hned několik nevýhod. Kromě toho, že se
musíme ohýbat až k zemi, tak se také z těchto záhonů při zálivce jednoduše splavuje voda do okolí, což výrazně snižuje efekt zálivky především v létě, kdy většina
z nás šetří každou kapku. Pokud chcete hospodařit na své zahradě efektivně a
při tom šetřit i svá záda, pozvěte do své zahrady vyvýšené záhony. Uplatňují se
v moderních zahradách s venkovskými prvky, v přírodní, permakulturní i ryze užitkové zahradě. Nemají žádné přesně definované rozměry. V praxi se často objevují
záhony vysoké dvacet centimetrů, ale čím dál tím oblíbenější především u starších
generací zahrádkářů jsou typy vysoké osmdesát centimetrů nebo jeden metr, které
umožňují pěstování rostlin "na dosah ruky". Rozdíly nejsou pouze ve výsledné výšce,
ale také v konstrukci záhonů. Některé jsou ohraničeny různými stavebními materiály
nebo dřevem, zatímco v permakulturní zahradě se nejčastěji setkáte s přirozenější
formou postrádající jakékoliv technické řešení.
Jarní postřiky ovocných stromků
Je třeba se zamyslet nad postřiky ovocných stromků. Nízké teploty a někdy i
nedostatek slunce působí, že skoro nechodíme do zahrady. Právě v tomto období se
provádějí nejdůležitější postřiky ovocných stromků, které předcházejí výskytu chorob
a škůdců v období vegetace.
Postřiky ovocných stromů jsou důležitou částí zahrádkářova roku. Každý chce
sklidit bohatou a zdravou úrodu. Postřiky pomáhají stromkům v rozpuku bojovat se
škůdci a nemocemi.
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Jak si vybrat nejvhodnější postřik
Nejvhodnější jsou universální kombinované postřiky, které mají v sobě jak složky účinkující proti škůdcům i nemocem, tak i obsahující složku listového hnojiva.
Postřiky vybírejte podle typu ovocného stromu (keře). Každý má svá specifika, právě
podle odlišných škůdců a nemocí, které strom napadají. Provádějte zvlášť postřik
jádrovin, peckovin, keřů a dalších. Vždy také podle doby účinnosti postřiku.
Postřiky vždy nařeďte dle přiloženého návodu na použití.
Zahrádkářské výstavy a jiné akce:
22.–23. 4.
Slivkošt Pavlovice u Přerova
21.–24. 4.
Flora Olomouc jarní etapa
27. 4–1. 5.
Zahrada Věžky jaro 2016
29.4. 17 h.
na Chalupě Zahrádkářů proběhne akce: „Děláme si vaječinu v kotlíku."
30. 4.–8. 5. Floria jaro 2016 Kroměříž výstaviště-soutěže ČZS
21. 5. 17 h. CH.Z. „5.r. soutěže o nejlepšího klepače kos“ a „Kácení – pokládání
mája“
27.–28. 5.
Celostátní výstava vín Českého zahrádkářského svazu (ČZS),
s mezinárodní účastí v Kulturním domě Na obecní ve Staré Břeclavi.
Hraje cimbálová muzika Břeclavan. Vína z Moravy, Čech, Slovenska,
Rakouska.
Případné změny termínu budou včas oznámeny.
Pár pranostik:
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.   Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Mnoho chroustů v máji – dobrý rok.    Kdo vysoko leze, lahko sa sveze.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Proto neváhejte a přijďte na CHALUPU ZAHRÁDKÁŘŮ
zve Výbor ZO ČZS
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Historické foto obce

Než zavřete zpravodaj
„Dnes je úplně nový den. Právě začal a je plný života. Vdechuj tuto novotu, zapomeň na minulé trable. Neplánuj si příliš svou budoucnost. Raději věnuj nějaký čas
radosti z květin, oblohy, mraků a stromů. Několikrát se zhluboka nadechni a úplně se
uvolni. Zaměř se na přítomnost, na tady a teď. Rozšiř své vědomí, aniž bys přitom
myslel na něco konkrétního. Ať ho prosvětlí láska.“  - Dalajláma
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Tvořeníčko

Otevírání studánek

Zahrádkáři
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Slovo na konec:
„Lidé jsou natolik šťastni, nakolik jim to jejich vlastní myšlení dovolí.“
Abraham Lincoln“
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