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Milí čtenáři,
asi se začnu vážně věnovat telepatii. Ono takové čtení myšlenek jako ve slabikáři
může mít něco do sebe. Už mám dost všech těch mobilů, co se nám válí po domě.
Před dvěma lety moje dcera dostala svůj první dotykový mobil. To bylo slávy! Jenže
mobil začal rebelovat, a světe div se, přestal reagovat na dotyk. Jak jinak než těsně
po záruce. Oprava by stála spoustu peněz, a taky už je zastaralý, tvrdila dcerka.
Nemá ty správné mega a giga, seká se a kdesi cosi. Takže bylo načase pořídit
mobil další. A k němu kryt, protože křehký display běžný pád na zem či ťuknutí o stůl
k mé hrůze a radosti výrobců, jednoduše nepřežije. „Starý“ model se samozřejmě
nevyhodil, co kdyby náhodou? Sice je nad slunce jasné, že na něj už nikdy nikdo
nesáhne, stejně jako na žádný z předešlých odpadlíků, nicméně vzít tak drahou věc
a normálně ji vyhodit, to se mi pořád jaksi příčí.
On se takový mobil tváří jako přítel, ovšem jeho záludnost se projevuje naprosto
zřetelně. Potřebuje nabíječku! Taková zrada. Kudy chodím, tudy narážím na propletence šňůr a kabelů, z nichž funkční jsou maximálně dva kusy. Všechny ty „činče“
a „usbéčka“, vždyť to nikam nepasuje. Proč neexistuje jeden univerzální vstup do
všech přístrojů? Chápu, že byznys je byznys, ale čeho je moc, toho je příliš. O své
právo na kus šňůry se hlásí také tablet a foťák, notebok a tiskárna či kamera. Pak
jsou tady samozřejmě různé ovladače a propojovací kabely, aby ta monstra mohla
mezi sebou vzájemně komunikovat. Takový DVD přehrávač si musí rozumnět s televizí, televize ze satelitem a set top boxem, foťák s notebokem, notebok s tiskárnou.
A ony se hádají, občas na sebe chrčí, jindy na sebe raději ani nemluví. A to nekomentuji všechny ty elektromagnetické a bůh ví jaké další vlny, co tito naši přátelé ve
dne v noci vyzařují. A my pak trpíme nespavostí nebo naopak jsme pořád ospalí.
Je pravda, že dnešní mobily fotí opravdu krásné fotografie. Navíc takový mobil
je pořád při ruce, takže není problém nafotit tisíce fotek, které máme někde uloženy,
to v lepším případě, nebo navždy vymazány, to když spoléháme na jeden zdroj a
neděláme si prozíravě zálohy. Tak schválně, kdy jsme naposledy drželi v ruce skutečnou fotografii? Kdy jsme si naposledy nechali nějakou vyvolat? Naučili jsme se fotit
neskutečné blbosti, od ponožek, přes talíře s jídlem až po nalakované nehty. Z mého
dětství mám jen pár fotografií. Proto jsou tak vzácné. Ale mám je vryty do paměti tak
silně, že je žádný vir, či výpadek softwaru nedokáže vymazat. Leda Alzheimer, ale
to je zase jiný příběh.
Takže telepatie. Proč ne? Nepotřebuje to ani kabel, ani nabíječku, ani elektriku,
ani signál. Je to přirozené a zadarmo. Ideální věc. Shodou okolností dnes moje dcery
odjíždí do Čech a mají za úkol informovat mě o průběhu cesty. Obě mají mobily.
Což samo o sobě ještě můj klid nezaručí, protože běžně zapomínají volat. Takže
skvělá příležitost začít s tréninkem: „Jak jste dojely, holky? Jste v pořádku?“ vysílám
soustředěně do prostoru...a když uslyším jejich hlas: „Ano, mami, jsme na místě a
všechno je fajn,“ vím, že tohle je ta jediná skutečně důležitá informace, kterou ke
svému životu potřebuji.
Hezký zbytek prázdnin a veselý nástup do školy.
Mgr. Jitka Dostálová
3

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 6. 2016

•
•
•
•
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•
•

RO projednala a rozhodla:
a schvaluje předloženou cenu za opravu místní komunikace U Koryta, firmou NVB
LINE za cenu 128 546,--Kč.
o opravě překopů na místní komunikaci v Kroužkách až po ul. Pod Hostýnem
novou technologií od firmy Grande solution s.r.o., Ostrava.
o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky do nemovitosti č.p. 616,
manželů Kopřivových.
o zahájení a přípravě kanalizace v Dubinách II. etapa. Vše zajišťují majitelé rekreačních nemovitostí, obec uhradí jen materiál pro stavbu kanalizace.
předat firmě KVB Pardubice agendu týkající se dlužných částek obci a ZŠ a MŠ,
za energie firmou Energie pod kontrolou. V první fázi se bude jednat o pokus
o smír.
o umístění nabídky pracovních míst, bezúplatně, na webu obce od firmy Jooble.
o termínu jednání ZO a stanovila jej na 23.06.2016 se začátkem v 17.00 hodin.
Hlavním bodem programu bude schválení závěrečného účtu.
o pronájmu fotbalového hřiště firmě TON a.s. na den 17.06.2016 v době od 15.00
hodin do 24.00 hodin.
o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 645/5 v k.ú. Chvalčova Lhota,
o výměře 55 m2, na dobu 10 let za cenu 1,--Kč za m2, panu Milanu Dostálovi.
o uzavření Pachtovní smlouvy s firmou SALIX MORAVA a.s. o propachtování
pozemků 3014/2,3014/5 a 3014/11, všechny v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, které
jsou v majetku obce Chvalčov. Vše v souladu s obč. zákoníkem 89/2012 Sb., za
cenu 257,--Kč ročně.
a doporučuje ZO darovat pozemek parc.č. 1155/2 v k.ú. Chvalčov o výměře
57 m2, ostatní plocha, který je součástí silničního tělesa č. II/150 Bystřice p.H.
– Loukov. Dar příjme Zlínský kraj, Ředitelství silnic ZK, příspěvková organizace,
pracoviště odd. majetkové správy Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž.
a zamítá žádost o příspěvek na činnost pro Klub radost z Prostějova.
o veřejném ocenění čestného dárce krve pana Vojtěcha Zapletala, který daroval
bezplatně krev 80 x.
o zakoupení profi sekačky na sečení veřejných ploch v obci.
a schvaluje účetní uzávěrku v příspěvkové organizaci za r. 2015 a hospodářský
výsledek. Celkový hospodářský výsledek organizace za r. 2015 činí po zdanění
200 426, 76Kč. Do fondu odměn bude převedeno 26 178,--Kč a do rezervního
fondu 174 248,76 Kč.
o příspěvku pro Klub Stonoška z Bystřice pod Hostýnem na činnost ve výši
1 500,--Kč.
předá žádost manželů Válkových firmě GEOTOM s.r.o. k řešení jejich žádosti
o odkup a směnu pozemku na pozemcích parc.č. 620/133 a 334/2, oba v k.ú.
Chvalčova Lhota.
o pokračování v opravě kanálových vpustí firmou Poklop systém v počtu 6.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
a akceptuje nabídku firmy Zart Zlín, která nabízí služby týkající se dotací.
opakovanou žádost SDH o nákup nové cisterny pro potřeby obce.
informaci o podpisu smlouvy s dodavatelskou firmou na „Relaxační tělocvičnu“.
nové informace o projektech v rámci CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB, které
financuje Svaz měst a obcí. Jedná se o cyklotrasy a cyklostezky v Podhostýnském
mikroregionu.
vyčíslenou škodu způsobenou opakovanou krádeží v domě č.p. 474, která je
v konečné výši 20 440,--Kč.
informaci o nabytí právní moci rozhodnutí o dopravním značení V Uličce. Bude
zde nově jednosměrný provoz.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 23. 6. 2016

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 11.04.2016 do 23.06.2016.
a schvaluje účetní závěrku Obce Chvalčov za rok 2015. Náležitosti potřebné
ke schválení jsou obsaženy v PROTOKOLU, který je nedílnou součástí zápisu.
Zároveň schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2015 ve
výši 4 590 639,24 Kč.
a schvaluje na základě „Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č.237/2015/
IAK“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že byla zjištěna
jedna chyba uvedená v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.,
která již byla napravena „Návrh závěrečného účtu obce Chvalčov za rok 2015“ a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez výhrad.
a schvaluje, po projednání písemného záznamu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy KD Chvalčov“, výběr nejvhodnější
nabídky uchazeče - TZB stav s.r.o., Nová 721, 768 72 Chvalčov, IČO 29351634
za nabídkovou cenou 3 508 392,00 Kč.
a) a schvaluje darování pozemku parc. č. 1155/2 o výměře 57 m2, ostatní plocha v k.ú. Chvalčov, který je součástí silničního tělesa, do vlastnictví Zlínského
kraje, Ředitelství silnic ZK, příspěvková organizace, pracoviště majetkové správy
Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž. Náklady hradí obdarovaný.
b) a schvaluje směnu části pozemku parc.č. 144/1, orná půda, která je v majetku p. Lumíra Adamíka, jeho oddělenou část o výměře 155 m2, nově vzniklá
parc.č.141/1 v k.ú. Chvalčov za část parc. č. 354/1, trvalý travní porost, který je
v majetku obce Chvalčov, oddělenou část nově vzniklý pozemek 354/5 o výměře
191 m2, který bude převeden na pana Adamíka. Náklady se směnou spojené
bude hradit prodávající a kupující rovným dílem.
c)   a schvaluje odkup nově vzniklých pozemků v k.ú. Chvalčov - parc.č. 135/2
o výměře 167 m2, 111/2 o výměře 81 m2, 106/6 o výměře 44m2, 106/7 o výměře
104 m2 a 106/8 o výměře 12 m2. Vše dle geometrického plánu 543-38/2016 firmy
GEOTOM s. r.o., který je přílohou smlouvy. Výkupní cena je 200,00 Kč za 1 m2.
Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
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a schvaluje delegování smluvního zřízení práva stavby k tíži obecního pozemku,
v souladu s novelou zákona 128/2000 Sb., o obcích, platnou od 01.07.2016, pro
stavby infrastrukturních přípojek, domovních sjezdů a drobných staveb, na obecní
radu.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 11/2016 ze zasedání ZO Chvalčov dne 22.04.2016.
osobní poděkování a předání dárku bezpříspěvkovému dárci krve, panu Vojtěchu
Zapletalovi, za 80 dobrovolných odběrů.
a) závěrečný účet DSO Podhostýnského mikroregionu, který byl schválen členskou schůzí Podhostýnského mikroregionu dne 20.05.2016 v obci Slavkov pod
Hostýnem: Členská schůze DSO schvaluje závěrečný účet DSO Podhostýnského
mikroregionu za rok 2015, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zároveň bere na vědomí, že PMR dosáhl za rok 2015 kladného výsledku hospodaření ve výši 46 652,65 Kč.
závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem,
který byl schválen členskou schůzí Svazku obcí dne 31.05.2016 s výrokem:
Členská schůze schvaluje závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň
bere na vědomí, že Svazek obcí pro hospodaření s odpady dosáhl za rok 2015
záporného výsledku hospodaření ve výši 1 021 912,99 Kč.
program chvalčovských hodů včetně organizace hodového odpoledne.
Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce podepsat smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy KD
Chvalčov“ s firmou TZB stav s.r.o., Chvalčov, IČO: 29351634.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 27. 6. 2016
Rada obce projednala a rozhodla:
• o Dodatku č.1 k Pachtovní smlouvě mezi Salixem Morava a.s. a Obcí Chvalčov,
kdy dochází k navýšení částky za pachtovné na 347,--Kč.
a
• zamítá žádost o změnu v územním plánu pro pozemek parc. č. 130/3 v k.ú.
Chvalčova Lhota na základě žádosti paní Romany Pecháčkové.
• o oplocení opravené jímky na sv. Hostýně, celkem 200 m za cenu 53 tis. Kč.
• o umístění dvou kusů panelů pro předvolební kampaň KDU – ČSL Kroměříž.
• o dokončení opravy MK na Kůtku , včetně poklopů za 13 300,--Kč.
• o úhradě faktury za plánovanou opravu cesty na Kozinec ve výši 30 000,-Kč.
• a nemá výhrady k napojení nemovitosti č.p. 40 na obecní vodovodní řad.
• o pronájmu fotbalového hřiště na setkání osob, které adoptovaly irské chrty za
cenu 1 500,--Kč.

•
•

Rada obce bere na vědomí:
informaci o tom, že bude nutné opravit i přečerpávací stanici u Válkového.
informaci o možném uzávěru místní komunikace kolem KD po dobu rekonstrukce
kulturního domu.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 25. 7. 2016
Rada obce projednala a rozhodla:
• o právu provést stavbu na připojení dešťové kanalizace do Kulturního centra ve
Chvalčově, přes parc.č. 152 v k.ú. Chvalčov, která je ve vlastnictví p. Fr. Kotase.
• o pronájmu venkovního sportovního areálu v ZŠ a MŠ ve vybrané dny v měsíci
srpnu pro p. Martina Žůrka z B.p.H. Úhrada dle platného sazebníku.
• o řešení dopravní situace v ul. U Vesničky zadáním dopravnímu inženýrovi
k vypracování projektu.
• o podpisu „Smlouvy o poskytnutí dotace“ na realizaci projektu „Změna č.1 územního plánu Chvalčov“. Dárce je Zlínský kraj.
• o zakoupení nové ensignie pro slavnostní obřady mimo obecní úřad.
• o předání žádosti p. Charvátové dopravnímu inženýrovi, který by řešil zpomalení
provozu na státní komunikaci přes obec Chvalčov. Problém je, že se všemi změnami musí souhlasit vlastník, což je Zlínský kraj.
• o zhotovení studie na zbudování chodníku v ul. Javornické.
• o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost č.p. 813,
pro manžele Dvořákovy.
• a rozhodla o podpisu smlouvy na zvýšení kapacity jističů na “Kulturním centru ve
Chvalčově“ na hodnotu 3x 25 A, za cenu 3 500,--Kč.
• o zhotovení projektové dokumentace na kuchyně v kulturním domě ve Chvalčově.
• o navýšení částky za elektroinstalace v KD, protože zde nebyla cena za slaboproud.
• o uzavření Smlouvy na práce pro opravy veřejného osvětlení, kdy se provádí
práce z plošiny. Smlouva bude uzavřena s Technickými službami v Bystřici pod
Hostýnem. Hodinová sazba je 260,--Kč a použití plošiny 560,--Kč za hodinu.
• a souhlasí s objednáním opravy dalších 4 ks kanálových vpustí v obci.
• o opravě místních komunikací ke sběrnému místu a v ul. Příční od firmy
Ozdravovna silnic s.r.o. Ostrava.
• a souhlasí se zveřejněním záměru 2na odprodej části obecního pozemku parc.č.1163/3 v k.ú. Chvalčov, cca 44 m pro manžele Končitíkovy z Bystřice p.H.
• o nákupu nové licence za 2 990,--Kč a aktualizaci programu za 10290,--Kč od
firmy Inisoft s.r.o., kterou obec potřebuje pro výkaznictví odpadového hospodářství.
• o prodloužení reklamy na dobu 5 let pro firmu Rustik s.r.o. za cenu 400,--Kč za
kalendářní rok, která je umístěna na sloupu veřejného osvětlení.
• o zveřejnění žádosti o pronájem 2části obecního pozemku parc.č. 359/7 v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře 270 m manželům Kynclovým.
• o úpravě dvou obecních vyhlášek, dle žádosti odloučeného pracoviště MV ve
Zlíně.
• o nákupu dalších 6 ks nádob na sáčky pro psí exkrementy a stojany na kola
z vymývaného betonu.

•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
návrh na opravu kabin na hřišti TJ a zbudování nových WC. Předpokládaný termín akce podzim 2017.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí požadavky na řešení bezpečnosti provozu na komunikacích v obci. Odpovídá to stále narůstajícímu počtu dopravních prostředků a
stupňující se bezohlednosti části řidičů. Žádný požadavek nebo námět nezůstává
bez odezvy. Umístění dopravních značek je poměrně zdlouhavý proces od návrhu
dopravního projektanta přes vyjádření dopravního inspektorátu až po rozhodnutí
silničního správního úřadu v Bystřici pod Hostýnem. Aktuálně je zjednosměrněna
ulička mezi hlavní silnicí v ulici Obřanské a ulicí Na Chaloupkách. Úprava značení
nemusí vyhovovat všem. Záměr byl zveřejněn na úřední desce po dobu celkem 35
dnů. Každý se mohl vyjádřit a totéž platí i u ostatních záměrů.
V závěrečné fázi je řešení nebezpečného úseku ve výjezdu z ulice Nové na hlavní
silnici, kde bude k chodníku přistaven travnatý ostrůvek. Změna dopravního značení
v ulici Kroužky, Chrástka, Pod Matůškem a Pod Hostýnem, stará 2 roky, se ukazuje
nedostatečná, jezdí se zde stále příliš bezohledně. Podle návrhu projektanta budou
v ulici osazeny dva nízké retardéry. Další naléhavé řešení představuje značený
přechod pro pěší přes hlavní silnici u výjezdu z ulice Chrástka, kudy chodí nejvíce
dětí do školy. Uvažuje i se zpomalovacím semaforem. V návrhu je i úprava značení
křižovatky za mostem U Vesničky a ulice U Hřiště, kde nyní platí pravidlo pravé ruky,
které řidiči jedoucí k Domovu Javorník nerespektují. Zadaná je studie chodníku pro
pěší od mostu U Vesničky podél ulice Javornické, kde se počítá i s výkupy pozemků.
Výčet záměrů vedoucích k bezpečnému užívání komunikací v obci by mohl být
hodně dlouhý. To, co je uvedené, je již buď rozpracované, nebo zadané ke zpracování a postupně bude prováděno.
Přeji všem bezpečný návrat z prázdnin a dovolených a příjemný zbytek léta.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Jaroslav ZAPLETAL
Apolena PETERKOVÁ
Josef ŠÍP
David ŠKVARIDLO
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …
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Řady chvalčovských občanů opustili:
Stanislav ULČAR
Karel ŘÍHA
Leopold SKÝPALA
Martina TOMANOVÁ
Jan PILČÍK

60
93
90
45
31

let
let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Různé
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesníce roku 2016 ve Zlínském kraji
V neděli 7.srpna 2016 proběhlo ve vítězné obci Kašavě slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže Vesnice roku 2016 ve Zlínském kraji. Vítězná obec uspořádala
velkolepou oslavu vítězství s účastí ministra zemědělství Mariana Jurečky, zlínského
hejtmana Stanislava Mišáka, mnoha významných hostů, účastníků soutěže a členů
hodnotící komise, starostů a činovníků sousedních obcí, občanů obce a mnoha
dalších. Na shromáždění byly slavnostně předány ceny a diplomy všem, kteří se
umístili. Naše obec byla oceněna diplomem za přátelskou a sociálně vstřícnou atmosféru v obci.
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Velmi zdařilá akce byla výborně a do všech detailů připravena, profesionálně
moderovaná, okořeněná směsí folklóru, lidové hudby, humoru a srdečné atmosféry.
K dílu přiložili ruce snad všichni občané obce napříč věkovými kategoriemi, zejména
mladí v roli organizátorů, informovaných uvaděčů i obsluhy u stolů.
Zlatá stuha soutěže je rozhodně ve správných rukách, vítězné obci nelze než
blahopřát a držet palce v celostátním kole.
Ing. Antonín Stodůlka

Akce v blízkém okolí
BYSTŘICKÁ LETNÍ FLÉTNA 2016
Základní umělecká škola v Bystřici pod Hostýnem pořádá VIII. ročník kurzu pro flétnisty různého věku "BYSTŘICKÁ LETNÍ FLÉTNA". Kurzy se uskuteční od 14. srpna
do 19. srpna 2016. Více informací na www.bystrickafletna.cz
TRADIČNÍ ORELSKÁ POUŤ
O víkendu 20.–21. srpna 2016 se uskuteční na Svatém Hostýně tradiční ORELSKÁ
POUŤ. Zahájena bude v sobotu od 14.00 hodin běžeckým závodem z bystřického
náměstí na Svatý Hostýn. Pontifikální mše svatá bude v neděli v 10.00 hodin na
venkovním oltáři. Více informací na www.hostyn.cz, www.orel.cz
BĚH NA SVATÝ HOSTÝN
Třináctý ročník tradičního běhu do vrchu na Svatý Hostýn se uskuteční opět v době
Orelské pouti a to v sobotu 20. srpna 2016. Start závodu bude ve 14.00 hodin
z Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem a cíl u rozhledny na Svatém Hostýně.
Délka trati je 5 000 m s převýšením 422 m. Závodit se bude v kategoriích junioři,
juniorky, muži, ženy, orelská kategorie. Více informací hledejte na www.behnasvatyhostyn.cz
OSMÁ POUŤ PEDAGOGŮ
Matice svatohostýnská zve pedagogy a všechny, kdo se zajímají o výchovu a vzdělání mladé generace na osmou pouť pedagogů, která se uskuteční v sobotu 20. srpna
2016. Mše svatá bude v 10:15 hodin, celebruje mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Od 11.30 hodin v Jurkovičově sále proběhne přednáška na téma O výchově
v dnešní společnosti.
CESTOVÁNÍ V ČASE S OBYVATELI ZÁMKU
Město Bystřice pod Hostýnem, Skupina historického šermu Biskupští manové
z Kroměříže a Klub vojenské historie francouzského císařství srdečně zvou na další
kostýmované prohlídky zámku CESTOVÁNÍ V ČASE S OBYVATELI ZÁMKU 7.
Spolu s Václavem Bítovským se tentokrát vypravíte do čtyř šestkových let: v roce
1616 se podíváte na dostavbu nejstarší části zámku, o více než století později (1766)
dokončí toto dílo Marie Amalie z Rottalu a František Antonín Grimm. Budete také
svědky sporu řezníků s ševci o cechovní postavník u kostelní lavice, zažijete svatbu
Ernsta Loudona a Henrietty Seilern-Aspang v roce 1856 a v závěru pocítíte drsnou
atmosféru vpádu pruských vojsk do městečka v roce 1866. Přijďte do zámku v sobotu
20. srpna 2016 v obvyklých časech v 16.00, 17.00, 18.00 a 19.00 hodin.
10

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN K SVATÉ BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ
V sobotu 27. srpna 2016 se na Svatém Hostýně uskuteční ARCIDIECÉZNÍ POUŤ
RODIN k svaté bráně milosrdenství. Poutní mše svatá v 10.15 hodin na venkovním
oltáři, hlavní celebrant Mons. Jan Graubner. Po mši svaté následuje program pro
děti. Více informací na www.hostyn.cz
LETNÍ ALTERNATIVA
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá 7. ročník hudební přehlídky LETNÍ
ALTERNATIVA, která se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016 v 19.00 hodin na nádvoří zámku v Bystřici pod Hostýnem. Vystoupí skupiny MŇÁGA A ŽĎORP (alternative
rock, Valašské Meziříčí), LANGTUNES (indierock, Irán), STARÁ DOBRÁ RUČNÍ
PRÁCE (rockpunk, Přerov), HEDA PĚŇOVÁ (chanson primitive, Holešov) a ARDOR
VIRIDIS FIRESHOW.
SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z KŘESADLOVÝCH ZBRANÍ
Klub vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod Hostýnem a město
Bystřice pod Hostýnem zvou všechny zájemce o historické střelné zbraně a netradiční zápolení na SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z KŘESADLOVÝCH ZBRANÍ Uskuteční se
v sobotu 27. srpna 2016 od 10.00 do 17.00 hodin v areálu klubu biatlonu na Bedlině.
Utkají se tři vojenské jednotky v historických kostýmech – domácí členové Klubu
vojenské historie francouzského císařství, gardoví dělostřelci ze Slovenska a jednotka jízdních dragounů Acabalado z Němčan u Slavkova. Každá jednotka bude střílet
do speciálně malovaného dřevěného terče, který se pak stane její trofejí. Originální
terče vytvořil člen bystřického klubu Jan Krišica.
PODHOSTÝNSKÉ ZÁŘÍ
Valašský soubor písní a tanců Rusava, z. s. za podpory Města Bystřice pod
Hostýnem, pořádá setkání folklorních souborů s názvem PODHOSTÝNSKÉ ZÁŘÍ,
které se uskuteční v sobotu 3. září 2016 na nádvoří bystřického zámku. Těšit se
můžete na vystoupení folklórních souborů a lidovou zábavu. V případě špatného
počasí se program přesouvá do Kino Klub Sušil.
FRANTIŠEK VRÁNA – NÁBYTEK, INTERIÉRY, VOLNÁ TVORBA
Repríza výstavy k nedožitým osmdesátým narozeninám akademického architekta
Františka Vrány připravená Národním centrem nábytkového designu, o. p. s. za
podpory města Bystřice pod Hostýnem a Zlínského kraje se koná v galerii zámku
v termínu 3. – 25. 9. 2016. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 2. září 2016 v 17
hodin ve svátečním sále zámku. Retrospektivní výstava Františka Vrány se snaží
o komplexní představení autorovy tvorby.
NOČNÍ POCHOD HOSTÝNSKOU MAGISTRÁLOU ANEB NÁŠ YETTY NIKDY
NESPÍ
Hostýnský Yetty zve všechny své příznivce na tradiční noční pochod Hostýnskou
magistrálou se spoustou zábavy a opékáním špekáčků. Akce se uskuteční v sobotu 10. září 2016. Od 18.30 hodin se na Trojáku uskuteční registrace účastníků,
poté bude následovat pochod za šera směrem na Bludný a od 22.00 hodin bude
připraven pochod za tmy z Bludného do Rajnochovic. Těšit se můžete na setkání
s Yettym, opékání špekáčků a rockovou dvojku M + M (TIP TOP -Q). Yetty bus vyjede
z Bystřice pod Hostýnem v 18.00 hodin ze zastávek vlakové nádraží, autobusové
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nádraží náměstí, Chvalčov (Lhotka, U Křížku, pošta, Říka), Valašky a Tesák. Zpátky
všechny účastníky doveze zpět do Bystřice pod Hostýnem. S sebou si vezměte
baterku, teplé nepromokavé oblečení, pevné boty, pláštěnku, nabitý mobilní telefon. Účast na akci je na vlastní riziko. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče.
Registrace účastníků na www.hm52.cz do soboty 10. září do 12.00 hodin. Zápisné
50 Kč pro účastníky od15 let.
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Město Bystřice pod Hostýnem Vás srdečně zve na zábavný pořad MINIPÁRTY
S KARLEM ŠÍPEM, Josefem Náhlovským a Danielem Náhlovským, který se uskuteční ve středu 21. září 2016 od 19.00 hodin v Kino Klub Sušil. Cena vstupenek 280
Kč, 260 Kč a 240 Kč. Předprodej vstupenek od pondělí 15. srpna 2016 od 8.00 hodin
v Městském informačním centru Bystřice pod Hostýnem.
150. ZÁMECKÝ KONCERT
Bystřický kulturní nadační fond srdečně zve na 150. ZÁMECKÝ KONCERT, který
se uskuteční v sobotu 1. října 2016 ve svátečním sále bystřického zámku. Vystoupí
Jitka Čechová - klavír a Jan Páleníček - violoncello. Koncert je provázen průvodním
slovem a jeho součástí je originální videoprojekce.
VYSTOUPENÍ DUA JAMAHA
Ve čtvrtek 6. října 2016 od 18.00 hodin vystoupí v Kino Klub Sušil hudební skupina
Duo Jamaha. Hudební skupina Duo Jamaha působí na scéně již 18 let. V současném
složení, které tvoří otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci působí už 11 let. Na výpomoc
je vždy připravený i třetí člen rodiny - dcera a sestra Katka, která v kapele zpívá a
zpestřuje program ryze ženským repertoárem. Výběr písní této hudební skupiny je
multižánrový, pro všechny věkové generace a je zárukou skvělé zábavy! Repertoár
netvoří jen lidové a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. Cena vstupenek 220 Kč a 190 Kč. Vstupenky již v prodeji v informačním centru.

Ze stacionáře
Nejlepší způsob, jak popsat zážitky klientů a návštěvníků AKTIVIT, je zeptat se
přímo jich. Dovoluji si tedy položit pár otázek.
Začneme v lednu. Když si vzpomeneme na témata tohoto měsíce: plesová
sezona a s tím spojená výroba šperku, módní přehlídka a promítání pravidel etikety
Ladislava Špačka, co Vy na to? „Pěkná vzpomínka na naše mládí.“ „Jeden den sváteční atmosféry, která až dojala, v jinak běžném týdnu.“ „Hodně mě to dojalo.“
Únor nám přinesl masopust a to přesněji „masopustní kuchaření“ a vlastnoručně
vyrobenou masku. Díky ní jsme se naladili na návštěvu Mgr. Jany Tiché z Valašského
muzea v přírodě z Rožnova pod Radhoštěm spojenou s povídáním o tomto ročním
období na Valašsku. Co nám to přineslo? „Přiblížila a poutavě nám popsala zvyky,
o kterých jsme ani nevěděli.“ „Pečlivě přichystaná prezentace na obrazovce byla
poučná a zajímavá.“ „Recept na bramborové těsto na koblihy.“ „Nejvtipnější jsme
byli my v maskách… .“
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V březnu jsme si stihli nejenom připravit vitamínový salát a ukázat přípravu
netradiční studené kuchyně z vajec, ale také velikonoční dekorací přivítat svátky.
Největším zážitkem pro nás byla návštěva souboru z Javorníka pod vedením Karly
Studené s pásmem písní, zvyků a povídání o našem kraji nazvanou Hory, horečky.
O co nás obohatili? „O písničky, na které jsme už dávno zapomněli.“ „O emotivní
vystoupení s chutí nám předat radost a energii jim vlastní, kterou překypují.“
Duben – to pro nás bylo jaro spojené se sázením bylinek do vlastnoručně
zhotovených květináčků, virtuálně jsme si zajeli na výlet do Krkonoš a ještě jsme
si stihli ušít malé čarodějnice pro potěšení. Na oprávnění řídit koště potřebné při
Filipojakubském reji jsme složili zkoušku za přítomnosti Malé Rusavy pod vedením p.
Müllerové a cimbálovky s jejich vedoucím p. Cáhlíkem. Jak tento měsíc ohodnotíte?
„Tak takhle se vítá jaro… .“ „Bylo to opravdu nádherné i bláznivé najednou… .“ „Děti
nikdy nezklamou – člověk hned ožije!“ „Konečně mám nějaký řidičák, chi chi.“
V květnu jsme se pobavili a připomenuli si hudbu 60tých let u písničkového kvízu,
dokončili dekorační věnec na dveře, přivítali účastníky Prospěšpouti z Podhradní
Lhoty a posezením v trávě si užili piknik s připomenutím pitného režimu. Jak se vám
to líbilo? „Díky, vrátili jsme se do mládí.“ „Docela jsme si potrénovali paměť při hádání
jmen zpěváků.“ „My se tu zasmějeme kolikrát – třeba, když člověk procvičí tělocvik
při vstávání z trávy.“ „Bylo to výborné – častěji opakovat.“ „Dostat se do trávy to šlo,
horší to vstávání, to potřebujeme procvičit.“

Kotlíkový guláš
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Kotlíkový guláš

A protože jsme celou dobu pilně cvičili, v červnu jsme si všechny cviky zopakovali
formou hry pexesa s názvy cviků a završili pololetní činnost vařením a samozřejmě
degustací kotlíkového guláše. Tak jak to shrnete? „Hra pexeso byla zábavná a
zase jsme procvičili všechny údy.“ „U guláše, v plném počtu, jsme hodně zpívali.“
„Dokážeme si ze sebe udělat srandu.“ „Je tu vždycky dobře, z každého slova i při
tvoření dokážou někteří zazpívat písničku. Člověka to zahřeje u srdce… .“
Děkuji za odpovědi.
Také Vám návštěvníkům a klientům děkuji za to, že rádi chodíte, že jste veselí,
umíte se navzájem potěšit a pravidelně každý týden navzájem sdílet své radosti a
někdy i chmury, které se tím daří potlačit.
Těším se po prázdninách na další setkávání a srdečně zvu i Vás, kteří jste u nás
ještě nebyli.
Za kolektiv pracovnic Denního stacionáře Chvalčov
Vladimíra Procházková
P.S. Přikládám pozvánku na Den otevřených dveří Denního stacionáře spojený
s první schůzkou Aktivit po prázdninách.
Bude se konat 27.9.2016 ve 14:00 ve stacionáři ve Chvalčově. U příležitosti
každoročního připomenutí Dne Charity všechny srdečně zveme na Posezení u cimbálu.
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Chvalčovské chrtění
splnilo svůj účel…

Naše příspěvky

V sobotu 25.6.2016 se konal
na fotbalovém hřišti   ve Chvalčově
Sraz majitelů a příznivců adoptovaných chrtů z Irska a ze Španělska,
zachráněných ve svých zemích
původu před jistou a trýznivou smrtí.
Ročně takto končí svůj mladý život
tisíce a tisíce těchto nádherných
pejsků! Díky obětavé a nekončící
práci organizací z různých zemí má
alespoň zlomek těchto ušlechtilých
dlouhonožců šanci na život…
Účastníci „Chrtění“ se začali
scházet po 9.00 hod. Nosani se
navzájem vítali, jako kdyby se všichni mezi sebou znali, což je u chrtů
příznačné.
Akce začala představováním
rodin, kde každý z páníčků řekl do
mikrofonu pár slov o svém svěřenci,
čím si spolu prošli, jaký je pejsek
dnes a také jaké pohnutky jej vedly
k tomu, aby zachránil právě chrta.
Pak následovala ukázka výcviku
chrtů Janičky Skřivánkové s tím, že
i dospělý nosan se může po adopci
všemu a rychle naučit.
Profesionální výcvik psa nám
předvedl mgr. Jelínek se svým belgickým ovčákem.
Holky Kristýnka a Nicolka
Janečkovy nám zatančily Zumbu,
na kterou pozvaly i přítomné děti.
Odpoledne pak předvedly oblíbený
břišní tanec.
Nakonec se dostalo i na pejsky
ze záchytných kotců v Bystřici pod
Hostýnem. Naši muži byli nápomocni k jejich převozu a při představování. Paní Šárka Grešová, která
se o ně stará, řekla o každém pár
slov, pro případ zájmu z řad diváků
o adopci.
Velice důležitá byla tombola, jelikož jde o akci humanitární. Do tom15

boly jsme získali od sponzorů, ať
už jednotlivců nebo firem, opravdu
hodně věcí, za které všem patří ty
největší díky! Zdůraznit chci především   Kazeto Přerov, které poskytlo
dar pro chrty do tomboly již po páté!
Poděkovat bychom chtěli našim
fotbalistům za jejich přízeň a pomoc,
panu řediteli ZŠ za zapůjčení aparatury, divákům a našim příznivcům,
kteří mezi nás zavítali a někteří
z nich také projevili zájem o adopci!
Našeho Chrtění se zúčastnilo celkem 85 pejsků. Byla to přehlídka
nádherných chrtích těl a na duši
nádherných lidí. Lidí, kterým není
lhostejný krutý osud této psí rasy!
Díky všem, kteří jakkoliv pomohli,
darovali věci do tomboly, zakoupili
si lístky nebo poskytli dobrovolný
příspěvek, vystupovali na akci, či
jinak pomáhali, jsme vybrali nádherných 23.720,-Kč! Po odečtení nákladů jsme částku rozdělili a věnovali podle zapojení mezi organizace, které chrty zachraňují, a to
ChvN, GvN a Galgos de la Estrella.
Adopcí jednoho chrta nezměníme svět…ale dáme tomu jednomu šanci na život!
A to za to přece stojí.
Alena Brabcová

LIBERTA CUP

Kulturní rubrika

Dne 11. června 2016 se již počtvrté
sešli nadšenci retro kol a kostýmů za
Obecním úřadem ve Chvalčově. Letos
se nás sešlo celkem 34, což je, myslím,
úctyhodný počet. Většina z nás se již zná
z předešlých ročníků, takže celou akci
provázela přátelská atmosféra. Předešlé
roky jsme vždy jeli v šíleném vedru, takže
bylo načase zažít něco jiného.
Již na startu začalo lehce poprchat.
Po polní cestě do Loukova to ještě
šlo, ale pak se strhnul takový déšť,
že nezbývalo než hlasovat, co dál. Jet
dále do Osíčka? Nebo se vrátit zpátky
na Chvalčov? Většina byla pro návrat.
Medaile a diplomy byly tedy předány
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promoklým účastníkům už v Loukově na hřišti. Vyhlášeni byli nejmladší účastníci, za
děvčata to byla Johanka Dostálová a za chlapce Jakub Čech. Nejstarší jezdkyní se
stala Anna Stellová a z mužů to byl Otto Kunz. Nejvíce retro kolo měl Václav Aleš. Je
škoda, že závod skončil v půlce naplánované trasy. Ale i tak byli všichni spokojeni,
protože Liberta cup je o zábavě a ne o výkonu. A legraci jsme si užili, takže i letošní
ročník retro závodu se vydařil.
Jitka Dostálová

Chvalčovské hody 2016
Cyrilometodějské hody se staly nedílnou součástí dění v naší obci. Jako každý
rok, i letos jsme se mohli sejít za Obecním úřadem na předhodové zábavě. Hrála
skupina Rytmix. Účast byla poměrně malá. Ale ti, co přišli, si to užili.
Další tradicí v rámci hodů je výstava v prostorách obecního úřadu. Paní Naďa
Sedlářová dostala nápad a byla ochotná se uspořádání výstavy ujmout. Tak spolu
s panem Františkem Juráskem a jeho kolegy vytvořili, dle mého názoru krásnou prezentaci Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice pod Hostýnem. Tato škola je
všem dobře známá, s Chvalčovem propojená. Mnoho občanů ji navštěvovalo, někteří
v ní vyučují. A žáci opravdu mají co nabídnout. Z vystavovaných prací je vidět šikovnost, trpělivost a kreativnost. Vernisáž výstavy zahájila paní učitelka Alena Konečná
s pěveckým souborem poskládaným výhradně z dětiček naší základní školy. A po
úvodních slovech pana starosty Ing. A. Stodůlky se slova ujal právě pan Jurásek
a přiblížil nám práci žáků a školy. Vernisáže se zúčastnilo poměrně dost lidí, a to
i během dalšího hodového dne. To nás těší, a děkujeme všem.

Železný Zekon
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Výstava SŠNO

Samotné hodové odpoledne odstartovala kapela „Kiks Brass“. A na tom jsme
se shodli všichni, že tato partička mladých, energických lidí byla naprosto úžasná.
Škoda jen, že se na parketě odvázalo jen pár dětí.
Program hodového odpoledne víceméně vyplnil pan Zdeněk Knedla alias Železný
Zekon z Bytřice. Měla jsem možnost poprvé vidět jeho vystoupení na vlastní oči.
A byla jsem příjemně překvapená, jak nesmírný živel a šoumen Zekon je. Nejenže
dokázal neuvěřitelné věci co se síly týče, ale dokázal i zaujmout obecenstvo a zapojit
ho do hry. Evidentně se všichni dobře bavili.
Vstup malých hasičů s jejich vystoupením byl milým zpetřením. Držíme dětem
palce, jen tak dál!
Pro děti si paní Kamila Kulhavá připravila malování na obličej. Takže s postupujícím časem jsme potkávali čím dál více tygrů, motýlů a jiných masek.
No a večer jsme se sešli na hodové zábavě. Hrála skupina Pohoda. Lidí tentokrát
přišlo mnohem více, počasí všem přálo, takže pohoda.
Svůj vlastní program na hody si již každoročně připravují zahrádkáři. Mrzí mě, že
se ho nemůžu účastnit, protože bývám k „dispozici“ za obcí. Z tohoto důvodu nemohu
psát ani své dojmy, ale jak znám pana Pecháčka a jeho partu, věřím, že jejich program je skvělý a o srdečnou atmosféru na Chalupě není nikdy nouze.
Jitka Dostálová

Československý filmový plakát 1930-1992
V sobotu 16. 7. 2016 se ve svátečním sále bystřického zámku konala vernisáž,
která uvedla výstavu s názvem „Československý filmový plakát 1930-1992“. Pro
výstavu byly použity materiály ze sbírky známého filmového sběratele Vítězslava
Tichého. Vystavovaná expozice představuje filmové plakáty československých známých i méně známých filmů, vytvořené renomovanými československými výtvarníky.
Vernisáž zahájil místostarosta Bystřice pod Hostýnem Mgr. Pavel Malének.
Představil osobnost Vítězslava Tichého, dlouholetého občana Bystřice pod Hostýnem,
jako největšího sběratele československého filmu, který za svůj život shromáždil
neuvěřitelné množství filmového materiálu. Jeho sbírku tvoří nejen filmy, kterých má
cca 11 tisíc, ale i několik tisíc fotografií, 2 tisíce plakátů, novinové výstřižky, dárky
od mnoha filmových osobností a další artefakty k československé filmové historii,
které zaplňují skoro celý rodinný domek. Je nadšeným pořadatelem filmových akcí,
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na které zve významné osobnosti filmového života. Slavnostní atmosféru vernisáže
umocnily filmové melodie v podání bystřické ZUŠ. Dále promluvil sám Vítězslav Tichý
jako znalec filmového umění o náplni výstavy plakátů. Podotkl, že k vidění je i nejstarší plakát z roku 1929 k filmu Extáze. Poděkoval zástupcům města za příkladnou
podporu akcí tohoto druhu. Vernisáže se zúčastnilo nejen mnoho filmových fanoušků
zblízka i zdaleka, ale také představitelé města, pod jehož záštitou se výstava koná.
A protože je to už druhá filmová kulturní akce v tomto roce, na které město
spolupracuje, tak jsem využila přítomnosti pana starosty Bystřice pod Hostýnem,
pana Mgr. Zdeňka Pánka, ke krátkému rozhovoru o další spolupráci na projektech
s panem Tichým. Pan starosta byl sdílný a prozradil mi vizi pro blízkou budoucnost.
Město Bystřice pod Hostýnem má v plánu odkoupit od fyzické osoby objekt bývalého
hotelu Podhoran a provést rekonstrukci. Budova by měla být využita pro účely uložení filmové sbírky, dále pro konání projekcí, výstav, besed, přednášek a festivalů filmového zaměření. Sbírka bude zpřístupněna také široké veřejnosti. To znamená, že
zde budou moci čerpat informace studenti filmové vědy, filmoví kritici a historici, ale
také  filmoví fanoušci, kteří se zajímají o filmovou kulturu hlouběji. Budu fandit městu
Bystřice pod Hostýnem, aby se tato vize stala realitou. Návštěvníci města a okolí už
nebudou hovořit jenom o krásném prostředí a přírodě, ale také o místě, kde je možné
se dovědět vše o československém filmu. A budu fandit taky Víťovi Tichému, aby se
to všechno splnilo, protože na hotelu Podhoran před léty působil jako provozní a tam
vznikla podstatná část jeho sbírky. Přeji mu, aby nastalo déja vu a mohl si říci: „Tady
už jsem kdysi byl!“
Výstava potrvá do 28. srpna 2016.
Naďa Sedlářová
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Rozhovor s...

Apiterapie aneb terapie včelími produkty
Rozhovor s panem Stanislavem Doleželem

Že je med lékem, který používaly od pradávna naše babičky, že existuje propolis
a mateří kašička, o tom vím. Ale že lze pomocí včelího jedu léčit téměř všechny
nemoci, o tom jsem neměla ani tušení. S radostí jsem přivítala možnost popovídat si
o apiterapii a alespoň lehce nahlédnout do této alternativní oblasti, která jak se zdá
nabízí nečekané možnosti.
Pan Stanislav Doležel, který bydlí ve Slavkově pod Hostýnem, mě přivítal, jak
jinak než medem v kávě. Kávu jsem si poručila já, on sám kávu prý vůbec nepije.
Nekouří, nechodí do hospůdky. Protože na to prostě nemá čas. Apiterapie, která se
stala jeho velkým koníčkem, si totiž vyžaduje spoustu volného času.
„Co to vlastně je, ta apiterapie?“
Pan Doležel začne povídat a protože jeho projev je naprosto otevřený, otázky
i odpovědi naskakují samy od sebe.
„Apiterapie u nás není uznávaná, jednak proto, že včelí jed by měl patřit do rukou
lékaře, neboť může způsobit silně alergickou reakci. A pak také proto, že u nás vůbec
jakákoliv alternativní medicína není státem podporována. Kdyby byla, ohrozilo by to
farmaceutický průmysl, který jak víme, je velkým byznysem.“
„Jak jste se ke včelám vůbec dostal?“
„Já ani nevím. Můj soused měl včely a mě se to líbilo. V současné době mám
10 včelstev, ale nejsem včelař. Opravdoví včelaři mají třeba 50 včelstev. A teprve tak
100 včelstev je schopno uživit rodinu.“

Medové masáže
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„Takže pro vás je to pouhý koníček.“
„Ano, mám normální zaměstnání. A ve volném čase se věnuji včelám. Přednáším
o nich, o včelích produktech a možnostech léčby. Jinak jsem členem české apiterapeutické společnosti, kde dělám hospodáře. Dále jsem členem ústřední kontrolní
revizní komise v Praze, jednatel základní organizace v Bystřici p. H., a ozdravný referent okresního výboru v Kroměříži. Jo a abych nezapomněl, působím jako poradce
zlínského kraje přes pomůcky pro hasičský záchranný sbor. Takže kromě samotných
včel jsem i funkcionář.“ Zasměje se a hned pokračuje. „V Brně jsem dostal druhou
cenu za med, to byla celorepubliková soutěž a udělala mi velkou radost.“
Med v kávě je opravdu výborný a zatímco si na něm pochutnávám, má zvědavost
roste.
„Takže pokud nemůžete oficiálně včelí jed praktikovat, jaký typ léčby vy osobně provozujete?“
„Tak především medové masáže. Nejvíce detoxikační. S každým člověkem si
napřed promluvím, abych se seznámil s jeho problémy. Při masáži se pak otevírá
lymfa kolem páteře a vyplavují se nečistoty z těla. Nejlepší zkušenost mám, když
masáž probíhá v domě klienta, tam se nejvíce uvolní a může i po masáži relaxovat.
Ale samozřejmě, pokud si to někdo nepřeje, přijede ke mně. Ale i tak by měl po
masáži odpočívat. Jsem zastáncem jemných masáží, které nebolí. Je to taková hra
s energiemi.“
„A Vy sám, jak se čistíte? Kde berete energii?“
„Pokud to jde, chodím na Hostýn. Tam je spousta míst s velmi silnou energií. Tam
se dobíjím. A pokud to nejde, čistím se nad plamenem svíčky. To také funguje.“
„Na Hostýn? Jste tedy věřící?“

Medové masáže
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Apiterapie

„V Pána Boha nevěřím. Ale v energie ano, na ty si mohu kdykoliv sáhnout a
zakusit je.“
„Jak důležitá je podle Vás víra člověka, že mu léčba pomůže?“
„Víra je naprosto zásadní. Kdo nevěří, nedokáže se otevřít a pak léčba nefunguje. Mně osobně kdysi lékař diagnostikoval cukrovku. Začal jsem tedy pít ozářenou
vodu...“
„Prosím? Jak ozářenou vodu? To zní děsivě.“
„Ozářenou včelami, myslím. Včely vyzařují určitou energii, a tak si dávám do jejich
blízkosti vodu, na kterou to vyzařování působí. Už nepiju nic jiného. A cukrovka se i
bez léků výrazně snížila. Včela je vůbec fenomén. Včelstva jsou vysoce inteligentní,
komunikují mezi sebou, jejich systém je naprosto dokonalý. A jak se říká, bez včel
umřeme hlady. Paradoxně právě člověk, který je na opylování závislý, se stal jejich
největším nepřítelem. Například práškování řepky včely zabíjí.“
„Zkoušíte apiterapii na sobě?“
„Samozřejmě. Včelí jed dokáže léčit téměř všechny nemoci. Ovšem výsledek je
vždy velmi individuální. Manukový med je např. velkým přínosem při léčbě rakoviny.
Naopak medové masáže se pro změnu nedoporučují. A včelí vzduch je přímo balzám
pro astmatiky.“ Zbystřím, protože dvě astmatičky mám doma.
„Dobrá, řekněme, že mé dcery jsou astmatičky. Co můžu udělat proto, aby se
k takové terapii dostaly?“
„Pořídit si včely.“ Zasměju se tomuto absurdnímu nápadu. Ale pan Doležel to
nebere jako vtip. „Opravdu, vždycky všem radím, aby si pořídili včely.“
„Jenomže když na to člověk nemá prostředky a hlavně nerozumí včelám,
mohlo by to být víc ke škodě než k užitku, ne?“
Pan Doležel pokrčí rameny. Pro něj je porozumění včelám naprosto přirozené.
„Ano, zodpovědnost musí být. A také informace. Navštěvoval jsem včelařskou školu
v Hranicích a bez informací, které jsem se tam dozvěděl, se dá nadělat mnoho škody.
Právě nedávno jeden takový nezodpovědný včelař převážel včely bez povolení a bez
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veterinárního ošetření. To se nesmí. Kdyby ty včely měly například mor, nakazil by
další včelstva.“
Vstane a ukazuje mi hadice, které se podobají hadicím od vysavače. Těmi se
dýchá vzduch přímo z úlu. Za pokus by to určitě stálo, napadá mě. Problém je, že já
mám z včel respekt a neumím si představit, že se pohybuju půl metru od bzučícího
úlu.
„Popíchaly Vás někdy včely? Asi ano, když jste s nimi stále v kontaktu.“
„No mockrát! Každý den mě píchají. Někdy je to moje rozhodnutí, někdy jejich.
Třeba si přikládám včelu na koleno, aby nevrzalo. Na revmatismus je včelí žihadlo
ideální. Moje zkušenost je taková, že pokud včelám neublížíte, samy od sebe vás
nenapadnou. Já k nim chodím v trenkách, jen kuklu přes hlavu mívám vždycky.
A taky rád strkám ruku do včelího rojstva, to je moc příjemný pocit.“
Pan Doležel mi dále ukazuje žluťoučké tělové svíce. S těmi zkušenost mám.
„Svíce znám. Když jsem měla zánět zubů, tak mi ulevily od té největší bolesti.
A vícekrát mi pomohly.“
„Ano, tělové svíce jsou dalším produktem, které čistí orgány a čakry. Vyrábím si je
sám. Vlastně všechno si vyrábím sám. Propolisové tinktury, pylové přípravky, svíce,
med. Tak je to vždycky nejlepší. Jen tak vím zcela jistě, co který přípravek obsahuje
a že je kvalitní.“
„A co medovina?“
„Tu jsem také kdysi zkoušel. Ale výroba medoviny je dost náročná.“ Rychle si
vybavuji další ze svých neduhů, který mě poslední dobou trápí.
„A co vybočený palec u nohy? Tam by taky pomohlo žihadlo?“
„Samozřejmě.“
Zdá se mi to skoro nemožné. Ale vím, že co člověk nezkusí, nepozná. Nicméně
pro dnešek napíchnutí žihadlem raději vynechám.
„Reflexní zóny chodidel, to je věc. Přes ty se dá léčit téměř všechno. To je takový
můj sen.“
„Podle Vás je tedy apiterapie vlastně takový zázrak.“
„Je a není. My tady objevujeme dávno objevené. Pro naše předky byla apiterapie
běžná věc.“
„Takže návrat k přírodě? Myslíte, že je to možné?“
„Nevím, spíše ne, ten kolos byznysu je příliš rozjetý. Vidím to i mezi včelaři. Mladí
lidé do toho jdou, aby vydělali. Jenomže na tom se vydělat nedá. Když to většinou
tak po dvou letech zjistí, končí a jdou zkoušet štěstí jinde.“
„No, možná nás naše rostoucí alergie na všechno nakonec k té přírodě dotlačí.
Co nechápu je, že většina alergií je ale právě na přírodu. Kočky, psi, seno, rostliny, květy... je to zvláštní. A tak mě napadá, máte ještě nějaké další zvířata?“
„Jenom kočku. A kdysi jsem měl psy. Dokonce chovnou stanici. Zvířata mám rád.“
„A co na Váš koníček říká Vaše paní?“
Pan Doležel se rozesměje.
„No co by? Nadává...“
Rozesměji se taky. Pomalu se s panem Doleželem loučím a uvědomuji si, že je mi
jaksi lehčeji na duši. Za prvé mám vždy velkou radost, když poznám člověka, který
je pro něco nadšený. A za druhé entuziasmus se opravdu přenáší a nabíjí. A v tomto
domku bylo obojí.
Děkuji panu Doleželovi za jeho čas a ochotu a zároveň mu přeji hodně zdaru,
hodně úspěchů jak v apiterapii, tak v osobním životě.
Jitka Dostálová
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Chvalčovští fotbalisti

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2015 / 2016

Loňská postupová euforie hlavního mužstva s letní přestávkou pomalu, ale jistě
vyprchala a po krátké přípravě vstupoval náš tým mužů do dalších bojů tentokrát
s celky z okresního přeboru. Od prvních zápasů bylo vidět, že kvalita našich soupeřů
je posunuta o něco výše a sbírání vítězství a bodů bude hodně těžké. Jak si vedli
naši muži a všechny naše mládežnické celky, zhodnotí vedoucí mužů a jednotliví
trenéři našich mládežnických celků. Začněme od těch nejmenších.
Fotbalová školička
Naše fotbalová školička s ročníky 2009 a 2010 se během jarní části pravidelně
potkávala s týmy: Kroměříž, Holešov, Morkovice, Ludslavice, Zlobice a Zdounky.
Kluci si zaslouží pochvalu za bojovné výkony a především za jarní část sezóny, kde
se nám podařilo zlepšit herní projev. Toto zlepšení přineslo více vítězných zápasů
i více radosti v tvářích celého týmu. Poděkování patří všem rodičům a celému týmu:
David Gregor, Tomáš Nevřela, Martin Nevřela, Jiří Kratochvil, Adam Krutil, Vojtěch
Kurfürst, Dominik Kocián, Filip Burša, Jiří Švihálek, Filip Kalvoda.

Horní řada z leva: Kurfürst Vojtěch, Burša Filip, Gregor David, Švihálek Jiří, Nevřala Martin,
Nevřala Tomáš, Kalvoda Filip. Dolní řada: Švihálek Jan, Kratochvíl Jiří a Kocián Dominik.

Za trenéry fotbalové školičky: Švihálek Jiří, Trňák Jiří, Gregor Miroslav
Mladší přípravka
U mládežnických celků vždy dochází k tomu, že po skončení sezóny někteří hráči
postupují do vyšších kategorií a každá nová sezóna ukáže, jak ti mladší převezmou
jejich roli. Sezóna 2015/2016 byla u mladší přípravky určena pro ročníky 2007 a
mladší. Okresní přebor přípravek byl rozdělen na 2 skupiny, kromě Chvalčova byly ve
skupině A tyto celky: Loukov, Slavkov pod Hostýnem, Kostelec u Holešova, Holešov
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C, Pravčice, Prusinovice. Naší mladší přípravce se velmi dařilo, ze všech 24 zápasů
odešli kluci vítězně, neprohráli ani jediný zápas a zaslouženě naši mladí fotbalisté
obsadili 1. místo ve skupině A. První dva celky z obou skupin se střetly ve finálovém
turnaji o mistra okresu. V semifinále se náš celek setkal s druhým celkem ze skupiny
B s Holešovem B. Po nádherném a vyrovnaném zápase, kde kluci podali nejlepší
výkon z celé sezóny, nakonec díky své bojovnosti a skvělým zákrokům našeho brankáře Matěje Kratochvíla zvítězili a dostali se do finále. Ve finále jsme však nestačili na
rovněž neporažený tým ze skupiny B – na Zdounky, přesto druhé místo v okresu je
skvělý výsledek a stříbrné medaile na hrudích našich mladých fotbalistů se vyjímaly
právem. Máme radost z toho, že se nám základna rozšiřuje, v mladší přípravce jsme
měli 13 fotbalistů, kteří poctivě přistupovali k tréninkům a k zápasům a můžu říci, že
se mezi nimi vytvořila výborná parta, kde každý bojoval za každého a to bezpochyby
také přispělo k výborným výsledkům. Velmi si vážím podpory ze strany rodičů, kteří
vozí své syny na všechny zápasy a turnaje a při zápasech vytváří skvělou diváckou kulisu. U mladší přípravky do nové sezóny zůstávají jako trenéři pánové Kamil
Vaculík a Martin Kratochvíl, budou vést kluky ročníky 2008 a mladší.

Horní řada z leva: Tomančík Vojta, Navrátil Štěpán, Adamec Ondřej, Chlápek David, Brtníček
Filip, Vaculík Václav. Dolní řada z leva: Kaluža Jakub, Červenka Filip, Kovář Adam, Zapletal
Tomáš, Pham Anh Tuan, Krist Matouš. Dole brankář: Matěj Kratochvíl.

Za trenéry mladší přípravky: Chlápek Jan a Vaculík Kamil
Starší přípravka
Hráči Honza Mařák, Adam Rozehnal, Laďa Vinklárek, Vojta Hapal, Kuba Vavrouš,
Jarda Novák, Filip Brtníček, Matěj Zmeškal a Rozárka Miškayová, pod vedením
trenérů Romana Zmeškala a Ladi Mařáka hráli v sezóně 2015/2016 okresní soutěže
starších přípravek. Soutěž byla rozdělena na dvě části-podzimní, kde v tabulce skončili na druhém místě, a jarní, kde byli také druzí. Celkově z jedenácti zúčastněných
skončili na krásném šestém místě. V zimní přestávce jsme se zúčastnili několika
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turnajů, kde jsme skončili vždy do pátého místa, jednou dokonce druzí. Před vánocemi jsme uspořádali sportovní den v tělocvičně, kde si děti zahrály a vyzkoušely
různé druhy sportů. Před jarní části soutěže jsme se přihlásili na turnaj ml. žáků do
Kroměříže, na turnaji jsme neprohráli ani jediný zápas. To můžeme považovat za
zkoušku na další sezónu.
Velkou podporou jsou rodiče fotbalistů starší přípravky, kteří ochotně vozí hráče
na zápasy a díky jejich neúnavnému fandění při každém zápase mají velký podíl na
úspěších celého týmu, za což jim my trenéři i samotní hráči děkujeme.

Za starší přípravku: Roman Zmeškal a Ladislav Mařák
Zase první….starší žáci po roce znovu vyhráli okresní přebor
V předcházející sezóně se chvalčovským starším žákům podařilo obsadit první
místo a získat tak medaile a pohár za výhru v okresním přeboru. V této sezóně,
tedy v sezóně 2015/2016, dokázali starší žáci tento úspěch zopakovat. Do každého
zápasu kluci nastupovali s tím, že chtějí vyhrát a nakonec to dokázali. Během roku
si vytvořili dostatečně velký náskok na druhý Mrlínek a tak převzali z rukou zástupců okresního fotbalového svazu zaslouženě pohár a medaile už po předposledním
zápasu s Prusinovicemi, který vyhráli 12:1. Poslední zápas v Chropyni sice skončil
prohrou 3:2, ale rodiče na tribuně i hráči na hřišti si ho užili od začátku až do konce
a na ztrátu 3 bodů se rychle zapomnělo.
Vyhrát celou soutěž dokázal tým, který oproti tomu loňskému prošel několika
změnami. Po odchodu některých hráčů nebylo jisté, jestli se chvalčovští starší
žáci do nové sezóny přihlásí. Příchodem nových posil se tento problém vyřešil a
30.8.2015 stáli všichni na svém místě na hřišti. Zápas po zápasu pomalu, ale jistě
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sbírali 3 body a každému proletěla hlavou myšlenka, zda by se třeba nepodařilo
vyhrát celou sezónu znovu. Kluci pomáhali jeden druhému, neřvali na sebe, věřili si
a společně se tak stali týmem s nejvyšším počtem bodů v tabulce. Závěrečná slova
pokřiku „ a vítězství je naše‘‘ se opět stala skutečnými.
V sobotu 11.6. se všichni přesunuli z Chropyně na hřiště Chvalčova, kde se konala rozlučka. Tradičně proběhl zápas rodiče x dětem. Rodiče, kteří celý rok rozdávali
rady z tribuny, si tak mohli vyzkoušet, jaké to je stát na hřišti a střílet góly a zároveň
bránit, aby žádný neinkasovali. Vůbec jim to nešlo špatně a nejedna maminka poslala míč do sítě. Nakonec se udělaly fotky s rodiči i s pohárem a všichni se přesunuli
ke stolům plným jídla, kde každý našel to, co má rád.
Někteří hráči se touto sezónou po několika letech loučí s týmem Chvalčova.
Odcházet však s prvním místem je asi to nejlepší. Poděkování si zaslouží oba trenéři,
kterým se podařilo ve vyhrocených zápasech udržet kluky v klidu, i když to někdy
nebylo jednoduché….každý chce mít poslední slovo. Poděkování patří také všem
rodičům, kteří jezdili na zápasy a fandili, jak nejvíc uměli a vlastně úplně všem, kteří
třeba i nepatrně pomohli k výhře. Do nové sezóny se po dlouhé době starší žáci
nepřihlásí a naopak se po dlouhé době otevře tým dorostu, kam se vrátí bývalí starší
žáci. Třeba se podaří vyhrát do třetice…
Vanda Červinková
Sestava:
Janek Dominik, Janečka David, Mejvald Michal, Kurfürst Pavel, Doležel Martin,
Ordáň Petr, Červinka Roman, Charvát Lukáš, Dostalík Petr, Šmíd Jakub, Kužel
Josef, Stella Martin, Jakoubek Miroslav, Zmeškal Matěj
Trenéři:
Jakoubek Miroslav, Šmíd Martin
Tabulka - celkové výsledky, sezóna 2015/2016:
pořadí

tým

zápasy

výhry

výhry
na
penalty

prohry
na
penalty

prohry

skóre

body

1.

Chvalčov

20

17

1

1

3

98:24

51

2.

Mrlínek

20

16

2

2

4

119:33

48

3.

Skaštice

20

14

1

2

6

121:57

43

4.

Bezměrov

20

13

2

0

7

70:66

37

5.

Martinice

20

12

1

0

8

52:35

35

6.

Chropyně

20

10

1

1

10

83:58

30

7.

Lutopecny

20

8

0

2

12

71:67

26

8.

Lubná

20

7

0

1

13

68:75

22

9.

Zdounky

20

8

2

0

12

63:105

22

10.

Prusinovice

20

4

0

1

16

36:143

13

11.

Zlobice

20

1

0

0

19

30:148

3

27

Zápasy - jaro 2016:
  3.4.2016

Chvalčov - Mrlínek

2:4

17.4.2016

Zlobice - Chvalčov

0:10

21.4.2016

Lutopecny - Chvalčov

1:5

24.4.2016

Chvalčov - Martinice

1:0

30.4.2016

Zdounky - Chvalčov

0:7

  8.5.2016

Chvalčov - Skaštice

3:0 (K)

14.5.2016

Bezměrov - Chvalčov

0:9

29.5.2016

Lubná - Chvalčov

1:5

  4.6.2016

Chvalčov - Prusinovice

12:1

11.6.2016

Chropyně - Chvalčov

3:2

Hodnocení jarní části sezony 2015/2016 - muži
Cíl daný při naší novodobé účasti v okresním přeboru byl splněn, i když po
podzimu nám nebylo z předposledního místa moc do zpěvu. Avizované doplnění
mužstva se zkomplikovalo zraněním nově příchozích, ale naštěstí pevná osa týmu
pod skvělým vedením trenéra v pravých chvílích zabrala a zejména doma jsme pilně
sbírali body. Takže sečteno, podtrženo celkové 9. místo a udržení okresního přeboru
i pro další sezonu je úspěchem. Do sezóny 2015/2016 zasáhli tito hráči: Jaromír
Barot, Jiří Balvín, Tomáš Balvín, Pavel Černý, Jakub Šico, Jiří Kovařík, Vladimír
Kubaník, Jakub Marek, Filip Něstreljajev, Stanislav Pávek, Martin Pecháček, Vladimír
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Škvaridlo, Adam Stodůlka, Lukáš Targoš, Jiří Trňák, Miroslav Trnčák, Kamil Vaculík,
Milan Vaněk, Roman Zmeškal a Milan Perútka
Do nové sezony je nutné zapracovat na doplnění mužstva, nejlépe našimi odchovanci, ale bude nutné se poohlédnout i jinde. Cílem zůstává pohybovat se v klidném
středu tabulky a soutěž udržet.
Organizační zajištění přípravy mužstva, tréninků, zápasů, občerstvení při zápasech a dalších činností nutných k chodu soutěže fungovalo výborně, za což je třeba
vyslovit díky všem, kdož se podílel.
Je na místě také poděkovat věrným fanouškům za jejich stálou přízeň a hojnou
účast, zejména při derby s Mrlínkem byl snad vytvořen rekord návštěvnosti, kdy
utkání sledovalo na 500 diváků (Bystřice nám může jen závidět).
Vedoucí týmu mužů: Ing. Cassinelli Patrick
Co nás čeká v nové fotbalové sezóně 2016/2017 ?
Především organizačně zabezpečit chod všech mládežnických celků a hlavního
mužstva mužů. Do nové sezóny již neotvíráme fotbalovou školičku, protože Všichni
její členové přechází do mladší přípravky. Tímto bych chtěl poděkovat hlavnímu
trenérovi fotbalové školičky panu Jiřímu Švihálkovi, který se fotbalové školičce po
dobu 3 letobětavě věnoval. V nadcházející sezóně jsou za TJ Chvalčov přihlášeni do
okresních soutěží tyto mládežnické celky – mladší přípravka, starší přípravka, nově
mladší žáci a také nově dorostenci. Velmi si vážím toho, že všichni trenéři mládežnických celků pokračují v trénování i v další fotbalové sezóně, určitě rádi uvítáme
každou pomoc při trénování a případní zájemci mají u nás dveře otevřené. Hlavní
mužstvo mužů bude i nadále trénovat pan Zdeněk Trojek, snahou bude mužstvo
ještě doplnit 2 – 3 hráči, ale hlavní prioritou bude postupně začleňovat do týmu naše
odchovance. Samozřejmostí je také péče o travnaté hřiště a celý fotbalový areál. O
přípravu hřiště na zápasy a kvalitu travnaté plochy se stará pan Jiří Odvrša, patří mu
za to velké poděkování.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům fotbalového oddílu TJ
Chvalčov,bez jejichž finanční pomoci bychom nebyli schopni provoz areálu a činnost
nejenom hlavního mužstva, ale i všech ostatních mládežnických celků zabezpečit.
Obci Chvalčov a firmám:Ermonta s.r.o., GEDEM – STAV a.s., Wsaeko s.r.o., TON
a.s., P-elektro s.r.o., Hoit s.r.o., Eurovia CS a.s., Repont s.r.o., Pavel Loupanec –
LOPEX, Milan Kubaník a Roman Janečka.
Přeji hezké prožití léta.
Ing. Chlápek Jan
předseda fotbalového oddílu TJ Chvalčov
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Chvalčovští hasiči

120 let založení sboru SDH Chvalčov

120 let. Doba, která se zdá ze strany lidského života takřka nepřekonatelnou, ale
také doba, na kterou historie nahlíží pouze jako na krátký úsek v dějinách. Je to také
období, které na území naší obce působí Sbor dobrovolných hasičů Chvalčov.
V roce 1896, kdy byl sbor dobrovolných hasičů často jedinou legální možností
ke scházení občanů, byli zakládajícími členy především lidé z řad místních občanů.
Byli to učitelé, živnostníci a jiní vážení občané. To jim ale nebránilo, aby se aktivně
podíleli na ochraně životů, zdraví a majetků občanů obce Chvalčova a Chvalčovy
Lhoty. Činili to přesně podle hesla zdobícího náš slavnostní prapor: „Bohu ke cti,
bližnímu ku pomoci.“
Těch několik stovek sester a bratrů, kteří prošli za 120 let naší historie sborem,
cítilo tu zodpovědnost, jako cítíme my. Vytvářet a udržovat dobré jméno sboru a předávat ho dalším generacím v lepším stavu, než ho přebírali. Proto jsme velmi šťastní,
že se nám po 18 leté odmlce povedlo znovu obnovit družstvo mladých hasičů.
11.června letošního roku při příležitosti oslav založení našeho sboru jsme na
slavnostní schůzi ocenili a vyznamenali naše dlouholeté členy sboru. Po slavnostní
schůzi u výletiště za obecním úřadem proběhla ukázka hasičské techniky z okolních
sborů dobrovolných hasičů.
K dnešku je kapacita našeho dětského družstva naplněná a čítá 20 malých hasičů, kteří nám snad jednou budou pomáhat s tím, co naše ochablé svalstvo a sklerotické mozky nebudou zvládat.

Výročí hasičů
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Výročí hasičů

Pomalu se je snažíme začleňovat i do naší práce na poli prevence a kultury a
právě kultura je způsob, kterým se dostáváme do podvědomí občanů za dob, kdy
hasič naštěstí neobléká zásahový oblek tak často.
K začátku roku 2016 je v našem sboru evidováno 76 členů.
K užitku a slávě naší obce je i naše zásahová jednotka, jejíž vybavenost a vysoká odbornost vyvrcholila před šesti lety, kdy jsme byli, dá-li se to tak říct, přeřazení
z JPO V do jednotky požární ochrany III., což má za výsledek možnost zásahů při
mimořádných událostech i mimo katastr naší obce. Po nedávné reorganizaci požárních poplachových plánů se sice tento počet zase snížil, ale i tak neklesá množství
výjezdů pod 15 za rok.
A obec se nám za to odvděčuje finanční podporou, díky níž můžeme vyjíždět
s vybavením často srovnatelným s profesionály.
Nejen Obec Chvalčov nám pomáhá po finanční stránce, je mezi vámi mnoho
podnikatelů a jiných sponzorů, kteří těžce vydělanými penězi jsou ochotni přispět
do našeho rozpočtu, abychom mohli službu lidem ještě vylepšovat. Za to jim velmi
děkujeme.
Co na závěr? Žádný závěr naštěstí není, náš sbor pokračuje dál a těšíme se na
další a další výročí, která nás čekají.
Za SDH Ing Jiří Spiegl
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V nohách mám už 15 kilometrů...
tak zněla poslední slova mladých hasičů v cíli. Dne 18. 6. jsme se vydali na cyklistický výlet do Osíčka. Vyšlo nám nádherné počasí a tak nám nic nemohlo zkazit
náladu. Trasa byla zvolena po cyklostezkách a polních cestách našeho okolí, abychom se vyhnuli provozu na silnicích. Cestou jsme se zastavili i v „pohádkové říši“.
V Osíčku u fotbalového hřiště na louce najdete různé postavy z večerníčků, které
jsou vyřezané ze dřeva. Opravdu stojí za podívanou. Poslední očekávaná zastávka
byla v pizzerii, kde jsem se osvěžili a odpočinuli si před zpáteční cestou. Jak už to
bývá, zpáteční cesta nám uběhla rychleji. Výlet jsme zakončili opékáním špekáčků
na hasičárně. Všem za účast moc děkuji a těším se na další výlet, který bude v brzké
době!

Výročí hasičů

Ani o prázdninách nezahálíme, dne
19. 7. jsme navštívili bystřickou požární
stanici, kde jsme mohli nahlédnout do života
a režimu profesionálních hasičů. Seznámili
jsme se s jejich vybavením a technikou,
která se nám moc líbila. Všem bystřickým
profesionálním hasičům za krásnou a poučnou exkurzi moc děkujeme a přejeme hodně
štěstí při jejich nelehké práci.
Anna Adámková
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Chvalčovští zahrádkáři
„Krása je spojená, ta krása na pohled, tmelí mé srdce zlomené,
myšlenkám dává vzlet, jak marný sen.“
Vite Sackville
Krásné prázdniny, krásné léto… Přejeme vám, ať vás to léto moc neupeče, a
kromě práce na zahrádce nezapomeňte využít naše i jiné akce.
Srpen - čeká nás poslední měsíc kdy ještě máme léto. Zelenými řízky se v této době
množí cypřišky, thuje, jalovce, dřišťály, pustoryly, skalníky, zimolezy, zlatice v pařeništi. Náročnější dřeviny - jako např. tisy vyžadují k zakořenění podmínky skleníkové
množárny. Tento měsíc je také vhodný na stříhání živých plotů z jehličnanů. Hřížit
můžete vistárii, loubinec, břečťan, zimolez. Do konce měsíce je možné rovněž vysazovat, nebo přesazovat mladé jehličnany s kořenovým balem.
Sázejí se ocúny - květ je možno očekávat koncem září až začátkem října, šafrány se sázejí již na začátku měsíce. Bledulky, modřence a kosatečky je doporučeno
v tuto dobu sázet do hl. 7 - 10 cm. Je vhodná doba i na vysazování narcisů - ty se
mohou sázet po tulipánech, ale opačně (tulipány po narcisech) se to nedoporučuje.
Přesazují se pivoňky - dejte pozor na hloubku výsadby (příliš hluboko vysázené
nekvetou).
Září - Ponenáhlu končí vyhřívání na sluníčku, trochu naděje může být v babím létu.
Září je svými prvními dvěma dekádami posledním letním měsícem roku. Až do poloviny měsíce můžete očkovat broskvoně na semenáček - zvláště v době vlhka bývá
dostatek mízy. Rybíz je možné v této době řízkovat.
VELKÁ SOUTĚŽ s časopisem Zahrádkář
1. O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU
Pošlete fotografie zahrady a krátký příběh (co pro vás znamená, jak jste ji budovali, co v ní roste) a vyhrajte zajímavé ceny.
2. O NEJKRÁSNĚJŠÍ OSÁZENOU NÁDOBU
Pošlete fotky osázeného truhlíku a napište, co v něm pěstujete a jak se o něj
staráte. Opět čekají zajímavé ceny.
Zajímavost:
Víte o tom, že v Česku roste nejvíc máku za šest let a jsme světovou špičkou?
Česko je v pěstování potravinářského máku na světové špičce spolu s Tureckem.

?

?
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Propad produkce v několika předchozích letech souvisel s dovozem méně kvalitního
máku pěstovaného pro farmaceutické účely. Mák byl letos zasetý na ploše o třetinu
větší než brambory. Na druhou stranu žluté lány řepky, v Česku nejrozšířenější olejniny, jsou oproti těm makovým stále desetkrát větší.Díky vyhlášce z roku 2015 byl
ale mák zařazen mezi plodiny podléhající oznamovací povinnosti při dovozech ze
zahraničí, čímž se otevřela možnost dovážený mák kontrolovat.
Není mák jako mák (buchty sérem mákem posépané) na Hané. „Česko je největším pěstitelem máku pro potravinářské účely na světě, problém je, že ve světě se
pěstuje také mák pro farmaceutické účely. Rozdíl je v obsahu morfinu, což je droga,
a právě proto je pěstování máku v řadě zemí zakázáno. Potravinářský mák přitom
má podle tuzemské legislativy obsah morfinu jen 43 miligramů na kilogram, odrůdy
máku pro farmaceutické účely ale mají morfinu i několik procent”.
Morfinové alkaloidy jsou izolovány z makoviny – z makové slámy. Semeno je vedlejší produkt a prodává se proto levněji, než semeno máku pěstovaného speciálně
pro potravinářské účely.
Čeští pěstitelé máku argumentují tím, že mák pěstovaný pro farmaceutické účely
má horší chuť. V Bruselu usilují o získání zeměpisného označení Český modrý mák.
„Jsme léta největšími pěstiteli potravinářského máku ve světě. Záleží trochu na
tom, jak se urodí v Turecku, ale od roku 2012 je podle statistik Světové zemědělské
organizace (FAO) naše republika největší pěstitel i co se celkové produkce týká, tedy
nejen v přepočtu na hlavu”. Většina máku vypěstovaného v Česku jde na vývoz,
nejvíc ho míří do Ruska, Rakouska, Německa, Polska a na Slovensko.
Nejvíce máku na světě se pěstuje právě v Afghánistánu, ale nezákonně. Používá
se hlavně pro výrobu drog, jako jsou opium či heroin. Potravinářský mák se ve větším
pěstuje ještě ve Francii, v Maďarsku či Rumunsku.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
31.5. „Dodrhnutá MÁJOVÁ“ účastníci májových pobožností, (neboli MÁJOVÉ) z
lhotské kapličky se sešli na CH.Z., kde zavzpomínali na dřívější májové pobožností, včetně hříchů z mládí. Všichni se srdečně a upřímně nasmáli a těžko se
jim odcházelo.
3.6. naše členka př. M. Cabáková oslavila na CH. Z. překrásných 95 roků, kde jí
zahrádkáři blahopřáli.
3.6. proběhlo Zemské kolo soutěže ve „FLORISTICE“ v Prostějově.
7.6. pokrytí 3 polí na OÁZE CH.Z.
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7.6.

V Chrlicích jsme se zúčastnili akce s názvem „POLNÍ DEN“. Získali jsme informace o aktuální situací v oblasti zkoušení odrůd stejně jako s novými trendy ve
šlechtění odrůd. Vzhledem k „Mezinárodnímu roku luštěnin“, vyhlášeným pro
tento rok, jsme byli jsme seznámeni s významem luskovin a jejich perspektivou pro udržitelné zemědělství. Velmi poutavé, poučné a skvěle připravené.
13.6. CH.Z. př. J. Pavelec, P. Šimek hoblovali desky na stoly, lavice. J. Pecháček
pomohl při ukládání.
14.-15.6. př. J. Pecháček připravil povidlárnu k vaření povidel z jahod. Zákazník
nevěděl, kolik nasbírá, nakonec bylo nasbíráno cca 150-170 kg jahod. Přes
nějaké problémy vše se zdárně uvařilo.
15.6. V Olomouci jsme se zúčastnili akce „Polní kázání“. Téma bylo opylování
pomocí včel, 2 000ks včel,( např. feromonová matka, nesmí poznat květy při
opylování), dále očista včel, čmeláků.
15.6. Na CH.Z. př. B. Ovčačík natřel lavky, stoly.
20.-21.6. CH.Z. př. Ant. Hlavík, J. Pecháček, J. Zemánek, příprava, hoblování, zakracování desek, montáž 2 ks stolů, 3 ks lavek.
25.6. Na CH.Z. jsme uspořádali soutěž:„ Hrajeme Pétangue opékáme špekáčky“.
Vítězi se stali př. M. a F. Matyášovi.
27.-28.6. Na CH.Z. proběhlo pokrytí střechy nad OÁZOU
29.6. Jsme navštívili rozhlednu „Kelčský Javorník“ za pomoci starosty Ing. A.
Stodůlky. Děkujeme za překrásný zážitek, skvělý pocit, pohled na naše okolí,
přírodu i továrny.
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30.6. Naše ženy se chopily mytí oken v areálu CH.Z.: př. L. Adámková, E. Bubílková,
L. Dostálová, M. Kynclová, H.+ J. Pavelcovi, V. Raabová. Děkujeme za
velmi dobrou práci. Za stavění klecí děkujeme př. F. Matyášovi, V. Milerovi,
B. Ovčačíkovi, J. Pecháčkovi, J. Slavíkovi, J. Vysloužilovi, J. Zemánkovi,
J. Zonygovi.
1.7. SEMO Smržice, „Cibulová zelenina zvláště ČESNEK“-Polní den. Procházeli
jsme šlechtitelskými porosty s odborným výkladem šlechtitelů a promítáním.
Zajímavé bylo, že 30.6. zde napršelo 30l/m2, v Tlumačově 19l/m2, v Holešově
10l/m2, a ve Chvalčově pouhých 5l/m2.
4.7. Proběhla příprava hodové výstavy pod vedením př. F. Matyáše, J. Machače,
V. Milera, B. Ovčačíka, H.,J. Pavelcových, J. Slavíka, M. Symerského, J.
Zemánka.
5.7. Na CH.Z. se uskutečnila tradiční „HODOVÁ VÝSTAVA“, která se dle návštěvníků velmi vydařila. I když se některým zdálo, že je tam málo zvířátek, ale
drůbež byla přesunuta do zahrady kvůli slunci. Při vystoupení břišních tanečnic Niki a Kiki nám Honza s koněm Sudanem trochu narušil jejich vystoupení
svým famózním vjezdem. Naturální kulturista Jaromír Janečka měl opět skvělé
vystoupení.
23.7. Další soutěž, tentokrát: „Soutěžíme v šipkách“. Vřelý dík patří př. M., I.
Symerským, věrným účastníkům a organizátorům soutěží.
Výstavy a jiné akce:
Srpen
18.-21.8.
Flora Olomouc – letní etapa
25.-28. 8.
FLORIA Léto Kroměříž „KVĚTINOVÁ GALERIE“
27.8.
Lednice n. M. MoravoSeed „Polní den“ v zahradě Evropy
Září
3.9.
17 hod. Na CH.Z. „Jíme houby.“ Doneste co najdete.
17.9.
Litoměřice „DEN ZAHRÁDKÁŘE- VRCHOL ZAHRADY ČECH“ soutěž
o Křišťálové jablko
23.-25.9.
Černá louka Ostrava „Život na zahradě“
24.9.
Úsovsko zájezd do sadů
28.9.-2.10. Věžky
29.9.-2.10. České Budějovice Země živitelka
30.9.
17 hod. CH.Z. „Burčákové pozdní odpoledne“
30.9.-2.10. Holešov výstava zahrádkářů
Říjen
6.-9.10.
FLORIA Kroměříž
6.-9.10.
Lysá n. L. ZEMĚDĚLEC
8.-10.10.
CH.Z. Výstava ovoce
23.10.
Rožnov p. R. 10.30-13 hod. Přednáška šlechtitele J. Matejska
„Pěstování, řez ořešáků“
Pár pranostik
Je-li na Petra v okovech bouřka, budou bouřky ještě po sedm dnů oblohu křižovat.
Přijdou-li deště nejpozději týden po Porcinkuli, brambory se ještě spraví.
Na sv. Matouše každé jablko se ukouše.
Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě více ve
stodole děje.
Výbor ZO ČZS Chvalčov
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Dokument z generální opravy střechy baziliky v roce 1929.

Než zavřete zpravodaj
Chudý muž se zeptal Buddhy:
„Proč jsem tak chudý?“
Buddha odpověděl:
„Protože neumíš dávat.“
Chudák: „Nemám co dávat.“
Buddha: „Máš co dávat, přinejmenším pět věcí:
1) TVÁŘ - můžeš se usmívat, dávat radost, veselí a štěstí,
2) ÚSTA - můžeš mluvit vlídně, povzbuzovat lidi, zlepšovat jim náladu,
3) SRDCE - můžeš upřímností a laskavostí otvírat své srdce pro druhé,
4) OČI - můžeš se na druhé dívat s láskou a soucitem,
5) TĚLO - můžeš něco dělat pro druhé, abys jim pomohl...
Tak vidíš - vůbec nejsi chudý. Skutečně chudí jsou lidé chudí v srdci.“
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39

Slovo na konec:
„Lež obletí půl světa než si pravda stačí natáhnout kalhoty.“
Winston Churchill
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