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Milí čtenáři,
nedávno jsem sledovala rozhovor s mladou dívkou, se kterou rodiče jako sedmiletou emigrovali z Pákistánu právě k nám. Otec dívky se provinil tím, že jako učitel
„na černo a potají“ vzdělával dívky a ženy. Po odhalení mu hrozilo doživotní vězení.
Rodina se proto rozhodla emigrovat. Protože byla vzdělaná a bohatá, mohla si to
dovolit. Prodali veškerý majetek a jen se zavazadly absolvovali neskutečně traumatizující útěk, který trval půl roku. Sem dorazili s holýma rukama, a začínali od začátku.
Nový jazyk, nová práce, noví lidé. Zvládli to. Dívenka působila naprosto evropsky a
kultivovaně. Členové širší rodiny, kteří zůstali v původní zemi, dopadli většinou bídně.
Popravy, vězení. Bezdůvodně. Každý normální člověk chápe, že v takové zemi se
nedá žít. Ale zároveň má každý normální člověk strach. Zcela logicky se bojíme o své
domovy, o svou práci, o své životy. Takoví, a promiňte mi to slovo, ale těžko hledat
výstižnější, „magoři“, kteří vraždí hlava nehlava své vlastní lidi, jsou opravdu schopni
všeho. Když se imigrační vlna začala zvedat, zafungovala má fantazie podporovaná
strachem naplno. Živě jsem viděla masové znásilňování žen a uřezané hlavy mužů.
Živě jsem si představovala konec evropské kultury, a Evropy vůbec. Ale pak jsem
se rozhodla tomuto strachu nevěnovat pozornost. Opravdu netuším, jak naši zákonodárci problém přistěhovalců vyřeší. Je to tak složitý oříšek, k jehož rozlousknutí
nemá nikdo klíč. Nejsem pro to, aby se sem imigranti bezhlavě pouštěli. To v žádném
případě. Na druhou stranu je jasné, že nejsou všichni stejní. Mohu nějak ovlivnit tuto
situaci? Ptám se sama sebe. A upřímně si odpovídám, že nevím. Jednu věc však
vím. To, co můžu ovlivnit jsou mé vlastní emoce a reakce. A jestli si něco opravdu
nepřeji, tak cítit strach a nenávist. Přestala jsem sledovat tyto informace v médiích.
To je první věc. Mám pocit, a myslím, že nejen já, že média nemají zdaleka za úkol
informovat lidi o skutečnosti, ale vyvolávat a šířit strach. Stav světa rozhodně není
takový, jaký je nám záměrně předkládán. Netuším, jaký je skutečný stav světa, ale
obraz reality postavený na kaskádách katastrof musí být nutně pokřivený. Je zřejmé,
že našemu světu není příliš do juchání, ale nejhorší ze všeho je podléhat panice,
nenávisti, rasismu a šovinismu. Vůbec nikam to nevede. Takovými emocemi nikdo
nikomu nepomůže a sobě už vůbec ne. Panikou a nenávistí ani naši vlast, ani Evropu
nezachráníme. I tady se zcela jistě nejvíce osvědčí zachování klidu a chladné hlavy.
Nemusíme tupě souhlasit, ale ne nenávidět. Evropa možná sklízí, co sama kdysi
zasila. Nic se nikdy nestane samo od sebe. A naše malá zemička naštěstí nikdy
neměla žádné kolonie v Arábii, nám tady nesloužili černoši a neměli jsme černé otroky. Také se nám, možná poprvé v naší historii, vyplatí fakt, že jsme chudší země. Dá
se očekávat, že pro přistěhovalce nebudeme cílová stanice. Ale všechno jsou to jen
domněnky a spekulace. Nikdo neví, co bude a co nastane. V každém případě se ale
každý z nás může zamyslet, co on konkrétně může udělat pro svou vlast, pro svou
obec, pro svého souseda. Víc než kdy jindy je důležité, abychom drželi pohromadě.
Se vší silou vědomí hodnoty našich kořenů, ne proti někomu, ale pro nás. Možná
s námi má tato nelehká situace zatřást. Žijme v souladu. V souladu s krajinou, kterou
máme před očima, v souladu s lidmi, které máme na dosah. Možná právě hrozba
ztráty evropské identity jako celku dokáže vymýtit žabomyší války mezi jednotlivci.
Možná právě hrozba ztráty našeho domova v nás dokáže probudit naději, se kterou
budeme o svůj domov pečovat. Máme nádherný kraj, máme šanci uvědomit si to, a
vážit si každého člověka, kterého denně potkáváme, máme šanci chránit své okolí,
přírodu... vážit si vody a tepla, elektriky, jídla, všech těch obyčejných věcí, které nám
slouží.
Krásný zbytek prázdnin, klid a rozvahu, a taky déšť.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 3. 6. 2015
RO projednala a rozhodla:
• a doporučuje ZO provést rekonstrukci SÚP obce Chvalčov v r. 2016, vzhledem
k množství požadavků o změnu.
• o opravě veřejného osvětlení v Kroužkách za cenu 211 636,--Kč. Opravu provede
fa P-elektro s.r.o. Bystřice pod Hostýnem.
• o nadstřešení vchodu do kadeřnictví v budově OÚ.
• a souhlasí s Povodňovým plánem ke stavbě „Silnice II/437, Chvalčov, most ev. č.
437-028“.
• a souhlasí se zhotovením zastavovací studie na stavbu „Centrum kulturně společenských aktivit“ za cenu 37 600,--Kč.
b) a souhlasí se zhotovením zastavovací studie na stavbu „Cyklo point Chvalčov“
za cenu 19 800,--Kč.
• a schvaluje dle nabídky výměnu oken ve školní jídelně za cenu 130 979,--Kč.
Termín si dohodnou s ředitelem ZŠ.
• o možnosti umístění reklamy na dvou sloupech veřejného osvětlení v ul. Na Říce
pro rodinu Volkovu, provozující hotel Na Říce.
• zařadit do připravovaných změn v územním plánu žádost p. Andrey Zábranské.
• a doporučuje ZO schválení a realizaci dětského hřiště pod DZP Javorník.
• zařadit do rozpočtu obce Chvalčov 2016 nákup nejpotřebnějšího materiálu pro
krizový stav v obci.
• a zamítá nákup knihy „Města ČR,“ kterou nabízí vydavatelství Proxima-Bohemia.
• a stanovila termín jednání ZO na 18.06.2015 se začátkem v 17.00 hodin, včetně
programu.
• a zamítá nabídku firmy Mediatel, s.r.o. na prezentaci obce na webových stránkách, včetně faceboku.
• o přidělení volného bytu č.p. 772 p. Jiřině Blažkové od 1.7.2015 na dobu neurčitou.
• o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt p. Štefana Hodáně v domě č.p.
798.
• o příspěvku na osobu žijící v domově pro seniory v městě Kroměříži ve výši
3 000,--Kč.
• a schvaluje Vnitřní směrnici o poskytování darů č.1/2015.
• na základě sdělení Transfuzní stanice Ostrava poděkovat p. Mgr. Pavlu
Schönwälderovi na zasedání ZO za příkladný postoj k dárcovství krve, při 80
absolvovaných bezpříspěvkových odběrech. Náleží mu ocenění Zlatého kříže III.
třídy.
• o zadání a zhotovení celobarevné brožury o Chvalčově, která se bude používat
pro propagaci obce. Cena za 1 000 ks bude 24 760,--Kč.
• a zamítá zveřejnění záměru na odprodej event. pronájem obecního pozemku
parc.č. 20/8 v k.ú. Chvalčov.
• a schvaluje TJ Chvalčov, odd.kopané pronájem fotbalového hřiště dne 13.06. a
26.06.2015.
• a souhlasí s průjezdem cyklistického maratonu na horských kolech 4. 7. 2015 –
Drásal Team Holešov.
• a souhlasí s přenocováním Skautského putovního tábora dne 15.07.2015 v KD,
bez úhrady.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
oznámení starosty obce o tom, že obec neuspěla s žádostí o dotaci na revitalizaci
parku Na Kamenci - „Chvalčov s novou tváří, oči tvé rozzáří“.
krajská pobočka Úřadu práce ve Zlíně provedla veřejnoprávní kontrolu na poskytnutí veřejné finanční podpory, se závěrem, že prostředky obec využívá účelně,
efektivně a hospodárně.
nabídku na směnu části pozemku parc.č. 502/3 v k.ú. Chvalčova Lhota.
informaci o jednání s firmou Washina o úpravě rychlosti jízdy jejích zaměstnanců
a návštěv v ul. spojující firmu se státní silnicí.
poděkování ředitele Diakonie Broumov za dlouholetou spolupráci ve sběru veškerých oděvů a potřebných věcí pro domácnost.
podnět spolumajitele chaty č. ev. 203 na špatnou kvalitu přístupové komunikace
v ul. Na Říce.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 18. 6. 2015
Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
• a schvaluje program jednání.
• a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatele.
• a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 19. 3. 2015 do 18. 6. 2015.
• a schvaluje účetní uzávěrku obce Chvalčov za rok 2014. Náležitosti potřebné ke
schválení jsou obsaženy v Protokolu o schválení, který je nedílnou součástí zápisu. Zároveň schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2014
ve výši 4 058 497,65 Kč.
• a schvaluje na základě „Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č.171/2014/
KŘ“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky „Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014“ a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2014 bez výhrad.
• a schvaluje provést rekonstrukci územního plánu obce Chvalčov v roce 2016.
• a schvaluje zadání opravy veřejného osvětlení v ulici Kroužky, Chrástka, Pod
Matůškem a Pod Hostýnem firmě P- elektro s.r.o., Bystřice pod Hostýnem za
nabídkovou cenu 211 636,00 Kč.
• o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích), dle přílohy č.1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění – v maximálních částkách, při sčítání odměn za jednotlivé funkce a příplatků za počet
obyvatel ode dne  01. 4. 2015.
• a schvaluje stavbu „Lesní tělocvična“ s projektovým rozpočtem 522 675,00 Kč bez
DPH dodavatelem, kterého vybere rada obce na základě pověření.
• a) a schvaluje smlouvu č. 14194703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí na projekt
„Energetické úspory budovy OÚ Chvalčov“ s podporou ve výši 60 998,20 Kč.
b) a schvaluje přijetí dotace od MŽP Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí na projekt „Energetické úspory budovy OÚ Chvalčov“, ve
výši 1 219 964,00 Kč na základě rozhodnutí IČ EDS 115D222004624.
• a schvaluje provedení stavby Oprava chodníku Na Kamenci včetně autobusové
čekárny firmou MG Construction s.r.o, Vyšehradská 1349/2, Praha 2, za nabídkovou cenu 885 907,00 Kč včetně DPH na základě provedeného průzkumu trhu.
• a schvaluje stavbu Rekonstrukce garáže Na Říce dodavatelem, kterého vybere
rada obce na základě pověření.
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a schvaluje stavbu „Zpevnění prostranství před hospodou U Králů“ dodavatelem,
kterého vybere rada obce na základě pověření.
a rozhodlo o odložení demolice popř. rekonstrukce domu č.p. 474.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 v projednaném znění.
a schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje obce Chvalčova na období 20152020, schvaluje parametry a metodický postup zpracování Programu rozvoje
obce dle důvodové zprávy, schvaluje zřízení pracovní skupiny dle důvodové
zprávy, včetně navrženého personálního složení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č.4/2015 ze zasedání ZO Chvalčov dne 19. 3. 2015.
osobní poděkování a předání dárku bezpříspěvkovému dárci krve panu Mgr.
Pavlu Schönwälderovi za 80 provedených odběrů.
závěrečný účet DSO Podhostýnského mikroregionu,který byl schválen členskou
schůzí Podhostýnského mikroregionu dne 15.05.2015 v obci Chomýži s výrokem:
Členská schůze DSO schvaluje závěrečný účet DSO Podhostýnského mikroregionu za rok 2014, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň
bere na vědomí, že DSO Podhostýnský mikroregion dosáhl za rok 2014 kladného
výsledku hospodaření ve výši 208 550,66 Kč.
závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady, který byl schválen členskou schůzí Svazku obcí dne 28.04.2015 s výrokem: Členská schůze schvaluje
závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2014, souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň bere na vědomí, že Svazek
obcí pro hospodaření s odpady dosáhl za rok 2014 záporného výsledku hospodaření ve výši 1 021 912,99 Kč.
program Chvalčovských hodů včetně organizace hodového odpoledne.
Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce sepsat objednávku s firmou P-elektro s.r.o., Bystřice pod
Hostýnem za nabídkovou cenu 211 636,00 Kč na opravy veřejného osvětlení
v ulici Kroužky, Chrástka, Pod Matůškem a Pod Hostýnem.
pověření radě obce provést výběr nejvhodnějšího zhotovitele pro stavbu „Lesní
tělocvična“ s projektovým rozpočtem 522 675,00 Kč bez DPH na základě průzkumu trhu.
starostovi obce sepsat smlouvu na provedení stavby Oprava chodníku Na
Kamenci včetně autobusové čekárny firmou MG Construction s.r.o, Vyšehradská
1349/2, Praha 2, za nabídkovou cenu 885 907,00 Kč včetně DPH
pověření radě obce provést výběr nejvhodnějšího dodavatele prací na stavbu
Rekonstrukce garáže Na Říce na základě průzkumu trhu.
pověření radě obce provést výběr nejvhodnějšího dodavatele prací na stavbu
„Zpevnění prostranství před hospodou U Králů“ na základě průzkumu trhu.
členu zastupitelstva obce Ing. Antonínu Stodůlkovi realizovat zpracování Programu
rozvoje obce Chvalčova v termínu do 15. 11. 2015, projednávat průběžné výstupy
s pracovní skupinou, informovat veřejnost, projednávat postup prací s orgány
obce dle schváleného harmonogramu.
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RO projednala a rozhodla:
a souhlasí se zřízením věcného břemene pro Bystřickou investiční s.r.o. pro plynovou a kanalizační přípojku pro plánovanou stavbu penzionu s tím, že předloží
Smlouvu na zřízení věcného břemene, a firma uhradí veškeré náklady, včetně
zaměření, vklad do KN a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene.
a sděluje panu Tillerovi k jeho žádosti, že uložení vodovodní přípojky do obecního
pozemku parc.č. 167/5 v k.ú. Chvalčova Lhota je možné jen v případě dvou rozvodů vody v domě, nebo zákaz používání vlastního zdroje.
a zařazuje mezi žádosti o změnu v územním plánu 4 žadatele z ul. Javornické.
a souhlasí s uložením přípojky vody do obecního pozemku parc.č. 1121/1 v k.ú.
Chvalčov pro p. Mgr. Janu Kubaníkovou.
o možném krizovém ubytování na přechodnou dobu v základní škole, kulturním
domě event. by mohla být požádána SOS DV.
Pro potřeby krizového ubytování při živelných pohromách je nutno zajistit i potřeby na spaní, vaření a zajištění dodávky pitné vody.
o navýšení částky pro konečné úpravy prostor budovy OÚ o částku 50 000,--Kč.
o bezúplatném pronájmu velkého sálu KD pro zakončení školního roku pro „Malou
Rusavu“.
o zveřejnění záměru na prodloužení nájemní smlouvy s firmou Vodafone Czech
Republik a.s., který má umístěný vysílač na budově školy.
souhlasí se zakoupením a provozem Rozklikávacího rozpočtu na obecních internetových stránkách za cenu 7 500,--Kč a udržovacím poplatkem 1 500,--Kč od
firmy Galileo Corporation s.r.o. Chomutov.
Nájemní smlouvu s Maticí svatohostýnskou na pronájem pozemku pod stánkem
č.8 za smluvní nájemné 5 090,--Kč. Nájemné je přeúčtováno nájemci stánku.
o zadání projektu na zhotovení přípojky NN do Sběrného místa.
o umístění portálu s nabídkou volných pracovních míst na webu obce, zdarma.
RO bere na vědomí:
usnesení z minulého jednání bez připomínek.
informaci fa Mopre s.r.o. o konečné úpravě povrchů po výkopových pracech v k.ú.
Chvalčov do 30. 7. 2015, na pozemcích parc.č. 881/1 a 1163/3.
zajištění výměny oken ve školní jídelně v areálu ZŠ a MŠ.
nahlášené změny na SFŽP o změnách provedených při zateplení budovy obecního úřadu.
opakovanou připomínku p. Kolaříka k vyhlášce o povoleném pálení v obci
Chvalčov v pátek a sobotu. RO nechá na průzkum veřejnosti a rozhodnutí ZO.
RO ukládá:
ukládá starostovi provést průzkum trhu na dodavatele „Lesní tělocvičny“.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych se zmínil o věcech ne zrovna populárních, aniž bych si přál býti nařknut
ze šíření poplašné zprávy nebo rasové nesnášenlivosti. V poslední době je stále
častěji frekventované cizí slovo resilience. Znamená zhruba umění zvládat obtížné
situace. Následující řádky týkají se přípravy na možná, dosud málo zmiňovaná havarijní a krizová rizika. Vedle požárů, povodní a živelných katastrof malého rozsahu, na
která je obec připravena, objevují se další rizika, se kterými dosud není zkušenost.
Jako důsledek stále větších klimatických výkyvů a ne jen klimatických, stává se
aktuální možnost rozsáhlého výpadku elektrické energie, tzv. „BLACKOUT“. Hodně
se o tom mluví, zkušenosti s ním má řada rozvinutých států, běžně se nacvičuje i u
nás. Za poruchu typu „BLACKOUT“ je považován neplánovaný rozpad elektrizační
soustavy postihující přerušením dodávky elektrické energie významnou část republiky po dobu desítek hodin nebo dnů. Pro zvládnutí takové poruchy jsou vypracovány
krizové plány na úrovni státu, krajů i obcí. Pomoc postiženým ze strany státu a krajů
bývá zorganizovaná i s několikadenním zpožděním. První nápor je tedy na obcích,
zejména však na obyvatelích. Venkovské osídlení je považované za odolnější, proto i
pomoc může mít větší zpoždění. Havárie přichází neočekávaně a obvykle v nevhodnou dobu. Neškodilo by, aby obyvatelstvo alespoň okrajově bylo připraveno na její
základní zvládnutí. Uvedu některá obecná doporučení: U rodinných domů by měl
být alespoň jeden komínový průduch připraven pro topení na tuhá paliva a nějaká
kamna nebo sporák by měl být samozřejmostí, protože nepůjde ani plyn. U topných
zařízení s nuceným oběhem by měly být záložní zdroje na provoz čerpadla. Mělo by
se vědět, jak nouzově zajistit pitnou vodu. Zásoby potravin na 3 až 5 dní jsou na venkově obvyklé. Měly by být minimální zásoby léků, pohonných hmot v nádržích aut,
nouzové svícení, nějaké hotové peníze, protože ani bankomaty nebudou fungovat.
Minimálně by mělo být jasno, ke komu se v případě havárie uchýlit – k příbuzným,
známým, na chatu apod. Potíž bude i s předáváním důležitých informací, stačí rádio
na baterky nebo autorádio.
Je možné, že k podobné události v dohledné době nedojde, nebo k ní nedojde
vůbec. Nicméně, pokud možnost existuje, měli bychom s ní raději počítat.
Druhé riziko, o kterém se hovoří, je nezvládnutelný příliv běženců. Jedná se o
zoufalé osoby, připravené k zoufalým činům. Na úrovni státu i krajů probíhá usilovná
činnost ke snížení rizik. Je zřejmé, pokud by se nepodařilo divokému přílivu přistěhovalců zabránit, bude nutné jejich pohyb zorganizovat, ubytovat je a dát jim najíst.
V současné době je toto riziko minimální. Pro občany platí zejména nešířit a nepodléhat fámám. Objevují se zaručené zprávy o tom, kde a kolik osob má být umístěno,
co všechno už jinde provedli a podobně. Naprostá většina z toho není pravda. Šíření
poplašných informací vytváří atmosféru obav a nesnášenlivosti, která otravuje život a
komplikuje řešení problému. Pokud by bylo nutné, všichni včas dostanou informace,
případně nějaká doporučení.
Na obecní úrovni probíhá aktualizace havarijního plánu. Počítá se s přípravou i na
uvedená rizika. Pro zvládnutí případných havárií bude především důležitý postoj a
základní připravenost sebevědomých a odpovědných, panice nepodléhajících občanů. V některých státech uvádějí podobné informace pod heslem „Vaše bezpečí-náš
zájem-vaše odpovědnost“. Do značné míry to platí i u nás, stejně jako rčení, že štěstí
přeje připraveným.
Přeji všem hezký zbytek léta.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Petr VEJŘÍK
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkému krásný a spokojený život.

Řady chvalčovských občanů opustila:
Zdenka ČERVINKOVÁ
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Zprávičky z KCR DOMINO
Prázdniny jsou u nás v Dominu ve znamení příměstských táborů. Tento rok jsme
měli témata Eko hrátky, Cesta kolem světa a Malované prázdniny. Každý den byl pro
děti připraven pestrý program plný aktivit, her, tvoření, různých projektů a vycházek
do okolí.

9

V září začíná další školní rok. Již tradičně nabízíme různé kroužky pro děti a rodiče
s dětmi.
Pro ty nejmenší je určeno KLUBÍČKO – motorická cvičení pro rodiče s dětmi od
1 roku. S dětmi cvičíme, zpíváme, hrajeme pohybové hry a používáme různé terapeutické pomůcky.
Pro děti trošku starší nabízíme ŠIKULKU – výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od
2 let. Děti si zkusí první výtvarné techniky, různé tvoření, malování a mnoho výtvarných nápadů vhodných pro malé děti.
VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA je pro děti od 1,5 roku. Jedná se o dopolední program bez rodičů při různých hrách, zpívání, cvičení, čtení, výtvarném tvoření a vycházkách do okolí.
TVOŘÍNEK je výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let. S dětmi malujeme, tvoříme
a poznáváme různé výtvarné techniky a možnosti výtvarného vyjádření.
Více informací v KCR Domino, na tel. 604 30 50 55, nebo na www.idomino.eu
Mnoho krásných dnů plných pohody.

Elen Egerová

Různé
Vážený pane starosto,
právě jsem obdržel skvělou
zprávu, že naše klientka Marie
Balážová zvítězila na Speciální
olympiádě v Los Angeles ve
své kategorii ve všech disciplínách moderní gymnastiky a tím
i ve víceboji a vybojovala pro
Javorník a Českou republiku
5 zlatých medailí. Po návratu
Marie z Los Angeles podáme
podrobnější informace.
Moc děkujeme za Vaši podporu!
Tomáš Šťastný
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Žijí mezi námi

Starosta obce Ing. Antonín Stodůlka blahopřál panu Mgr. Pavlu Schönwälderovi
k jeho „rekordnímu“ počtu odběrů krve.
V květnu letošního roku jmenovaný daroval ve Fakultní nemocnici v Ostravě
krev již po osmdesáté.
K panu starostovi se připojují všichni zastupitelé, ale i občané, a přejí panu
Mgr. Pavlu Schönwälderovi dobré zdraví, aby mohl i dále jít příkladem ve svém
ušlechtilém počínání. Obec věnovala panu Mgr. Schönwälderovi dárkový koš.
K udělení Zlatého kříže III.třídy bude jmenovaný pozván do Prahy na
Ministerstvo zdravotnictví.
DĚKUJEME.
Základní škola a Mateřská škola Chvalčov oslaví 55. výročí svého otevření.
Při této příležitosti proběhne v sobotu 12. září Den otevřených dveří. Bližší
informace budou zveřejněny začátkem září. Zveme všechny chvalčovské občany
i bývalé žáky, kteří ve Chvalčově již nebydlí, aby přišli zavzpomínat a podívat se, jak
se škola za poslední léta změnila.
A zase jsou tu odpady:
V měsíci červnu byly do všech popisných čísel dodány velké tašky na tříděný odpad. Jsou určeny pro větší množství plastu a papíru, který v domácnosti
vytřídíte. Ty menší, které jsme dodávali před 2 lety, používejte např. na plechovky,
vršky od piva apod.
Upozorňujeme, že v našem Odpadovém centru sbíráme polystyren, který do
plastu nepatří.
Jistě jste si všimli, že máme jiný druh nádob na tříděný odpad ve všech třídících
hnízdech v obci. Někteří občané si nové nádoby velice chválí, jiní mají výhrady. Ale
bohužel, tak velký nepořádek jako nyní jsme v obci kolem sběrných nádob nikdy
neměli.
Neposílejte prosím s odpadem děti, které do nádoby nedosáhnou.
Do nádob dávejte jen takový odpad, pro který jsou určeny.
Žlutá - plasty, modrá - papír, bílá – bílé sklo a zelená - sklo barevné.
Do hnědých kontejnerů jen hmotu ze zahrádek, včetně padaných jablek a ostatního
nahnilého ovoce nebo zeleniny, event. květiny.
I nadále platí, že PET láhve je nutné před vhozením do nádoby sešlápnout.
To stejné platí i u papíru, krabice natrhejte nebo rozřežte, pokud jsou hodně
velké, odvezte je do Odpadového centra.
I drobné elektro, náplně z tiskáren, baterie, plech apod. je třeba třídit.
Dnes už má každá domácnost 6 tašek, snad Vám všechny poslouží k tomu, aby
Vaše domácnosti třídily co nejvíce.
Pokud potřebujete více pytlů na nápojový karton, můžete si je vyzvednout na
obecním úřadě.
Překvapivá je lhostejnost některých mladých lidí, pro které třídění hlavně
děláme. Odpověď, že z to nic nemají, není pravdou. Už jen to, že poplatek za odpad
je v naší obci jeden z nejnižších v širokém okolí. A co dnešní děti - budou žít obklopeny jen smetišti?
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I nadále je možný odvoz velkoobjemového odpadu na zavolání na OÚ za poplatek 100,--Kč. Co nevíte, zeptejte se na tel. 573379770 nebo 573379771. Rádi vám
odpovíme.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce

Akce v okolí:
21. 8. 2015

21. 8 .2015
22. 8. 2015

22. 8. 2015
22. 8. 2015

22. 8. 2015

28. 8. 2015

29. 8. 2015

148. ZÁMECKÝ KONCERT - Bystřice pod Hostýnem
Bystřický kulturní nadační fond srdečně zve na 148. zámecký koncert,
který se uskuteční v pátek 21. srpna 2015 ve svátečním sále bystřického zámku.
PRESS ROCK - Mrlínek
V pátek 21. srpna 2015 se v areálu Pod Duby uskuteční taneční zábava se skupinou Press rock.
CESTOVÁNÍ V ČASE S OBYVATELI ZÁMKU - Bystřice p. Host.
V sobotu 22. srpna 2015 se uskuteční CESTOVÁNÍ V ČASE S
OBY-VATELI ZÁMKU. Tentokrát se spolu s Janem z Rottalu, který
do Bystřice zavítá na vizitaci, podíváme do roku 1555 za Přemkem
z Víckova, do lazaretu napolenských vojáků, přivítáme Oliviera
Loudona při jeho prvním příjezdu do Bystřice, na poslední cestě doprovodíme jeho excelenci Ernsta Loudona a v závěru podnikneme nebezpečný výlet k partyzánské skupině Clay-Eva. Prohlídky se uskuteční
v časech: 16.00, 17.00, 18.00 a 19.00 hodin. Předprodej vstupenek
bude od 5. srpna 2015 v městském informačním centru v Bystřici pod
Hostýnem.
ORELSKÁ POUŤ - Svatý Hostýn
O víkendu 22.–23. srpna 2015 se uskuteční na Svatém Hostýně tradiční ORELSKÁ POUŤ.
CYRIL A METODĚJ PO STOPÁCH STRHUJÍCÍHO PŘÍBĚHU
Ve 13:00 hodin na Svatém Hostýně přijďte zhlédnout historické divadlo, vyzkoušejte dobová řemesla a zaposlouchejte se do tónů středověké hudby. Přeneste se v čase k počátkům našich tradic a užijte si
program pro celou rodinu. Navštivte nás v rámci akce Orelská pouť.
BĚH NA SVATÝ HOSTÝN - Bystřice pod Hostýnem
Dvanáctý ročník tradičního běhu do vrchu na Svatý Hostýn se uskuteční opět v době Orelské pouti a to v sobotu 22. srpna 2015. Start
závodu bude z Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem a cíl u
rozhledny na Svatém Hostýně.
RYTECKÉ UMĚNÍ NA ZNÁMKÁCH - Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem a Klub filatelistů Bystřice pod Hostýnem
srdečně zvou na výstavu RYTECKÉ UMĚNÍ NA ZNÁMKÁCH, která se
uskuteční od 28. srpna do 6. září 2015. Slavnostní vernisáž výstavy
bude v pátek 28. srpna 2015 v 17.00 hodin ve svátečním sále bystřického zámku.
LETNÍ ALTERNATIVA, 19:00 hod. - Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá 6. ročník hudební přehlídky
LETNÍ ALTERNATIVA, která se uskuteční v sobotu 29. srpna 2015
v 19.00 hodin na nádvoří zámku v Bystřici p. H. Vystoupí skupiny THE
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29. 8. 2015
26. 9. 2015

PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE (ungerground legend Praha),
QUEENS OF EVERYTHING (punk-rock´n´roll Praha), CIMENT (hardrock Valmez), SMOKETOWN G (hardcore-rap Hulín) a ARDOR
VIRIDIS FIRESHOW.
SEDMÁ POUŤ PEDAGOGŮ - Svatý Hostýn
V sobotu 29. srpna 2015 se na Svatý Hostýn uskuteční sedmá pouť
pedagogů.
„VÍKEND S BOHEM“, 19 hodin - Bystřice pod Host., kino Sušil
Chcete si užít „VÍKEND S BOHEM“? Pak přijďte v sobotu 26. 9. 2015
v 19 hod. do kina Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Je pro Vás připravena původní divadelní hra, kde Mario Kubec a Matouš Ruml zpodobní
hlavní postavy nevšedního setkání. Tématem je „obyčejný příběh“
každého z nás, ve kterém je mnoho odpovědí…
Vstupenky a informace: Tel: 603 439 861, 603 209 540,
email: info@kralovskaoaza.cz

Vaše příspěvky

Kyberšikana - číhá i na vás?

Pojem „kyberšikana" se pomalu vkrádá do české slovní zásoby a za pár let zcela
zdomácní. Útočí na nás z novin, televize i z úst nejbližších. Je to pouze módní slovo,
nebo se kyberšikana bezprostředně týká i nás?
Co je to vlastně kyberšikana a jak vypadá pachatel kyberšikany? Když se nad
těmito dvěma otázkami zamyslíme, napadne nás pestrá varieta odpovědí. Mnohdy
pikantních a humorných. Za slovem kyberšikana si představíme počítače či kyberprostor, ale jak nás může šikanovat, když je neživý a virtuální? Za vším hledej člověka.
Člověku dávají počítače a moderní technologie moc. Tuto moc může zneužít a ublížit
druhým. Z toho vyplývá, že kyberšikana je zastrašování, vyhrožování a ponižování,
mnohdy i vydírání druhého člověka přes mobil, e-mail, facebook a jiné. Nemusíme
ublížit pouze slovy, velmi „in" je, když si druhého vyfotíme, někdy pro něj v dosti trapné situaci, a umístíme tuto fotku veřejně na síť. To se pak dějí věci! Kyberprostor je
nekonečný a nesmrtelný. Fotografií se budou bavit miliony lidí a přidávat komentáře.
Proto je nutné dávat pozor, kdy se fotíme, s kým se fotíme, co dáváme na facebook
či jinam. To platí dvojnásobně u dětí a dospívajících. Náctileté dívky se rády fotí
v odvážných pozicích a nestydí se za to. Když fotku zveřejní, mohou jako důsledek
očekávat, že se stanou terčem kyberšikany, případně stalkingu, budou sledovány,
obdrží nevhodné vzkazy i nabídky, pachatel na ně může i zaútočit. Všeobecně děti
mají velkou důvěru k počítačům, svěřují jim své životy a slepě si dopisují s neznámými. Rodiče by měli dbát na to, aby byl počítač umístěn v pokoji, kde ho mají pod
dozorem a mohou kdykoliv nahlédnout a zkontrolovat, zda dítě hraje neškodnou hru
či si dopisuje s neznámým člověkem, případně se spolužákem veřejně pomlouvá své
učitele. Blokovat nevhodné stránky a kontrolovat dítěti mobil a hovory.
Naše životy, ač se domníváme, že jsou chráněny, se kvůli technologiím stávají
veřejnými. Kdokoliv si nás může vyhledat a potom posílat výhružné zprávy, vysmívat se nám či zabít. Kdo je pachatelem kyberšikany? Většina z nás si profilováním
vytvoří portrét zločince, sexuálního delikventa, případně drogově závislého zkrachovalce. Opak je pravdou. Pachatelem může být kdokoliv z nás. Soused, kolega
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v práci, manžel, partnerova bývalá žena, náš žák, vlastní syn či dcera, sympatická přítelkyně, která nám však závidí. Pachatel sedící sám za svým počítačem či
mobilem se domnívá, že se mu nemůže nic stát. Je v bezpečí a má vztek. Proto
zaútočí. Napíše výhrůžný e-mail či umístí pomluvu na komunikační síť, bombarduje
svůj cíl vulgárnímu a oplzlými sms. Oběť se třese. A má proč. Kyberšikana způsobí
nezvratné škody. Člověk, který je urážen, pomlouván, žije ve strachu o vlastní život,
je terčem posměšků okolí, snaží se izolovat od ostatních, trpí bolestmi hlavy, břicha,
onemocní, nemůže spávat, může se pokusit o sebevraždu. Kyberšikana nás připraví
o pocit bezpečí, který je pro život a duševní zdraví zásadní. Bojíme se zvednout
mobil, přečíst zprávu, otevřít e-mail, chodit po ulici, jít do práce. Pachatel nás sleduje
a má oči všude. Mnohdy končí kyberšikana tragicky. Tragické případy mají na svědomí opuštění a zhrzení partneři, kteří se nedokážou smířit s faktem, že manžel či
manželka jsou s jinými, ale i sexuální devianti, sadisté a lidé s poruchami osobnosti.
Co dál? Kdo nám pomůže? Doba se mění a každý z nás může očekávat, že se
stane obětí kyberšikany. Děti na základních a středních školách o tom vědí své,
kyberšikana se vyskytuje v mnoha třídách. Kyberšikanou se zaobírá Policie ČR. Je
zřejmé, že věc je vážná. Je žádoucí každou nevhodnou zprávu, e-mail, výhrůžku,
hloupý žertík na síti, který nás však uráží a ponižuje, nahlásit. Přinést Policii důkazy. Nebát se to zveřejnit. Policie vyhodnotí závažnost situace, nejčastěji doporučí
zablokovat útočníka či sleduje, zda se útoky opakují a jak často. Potom zasáhne.
Nepodceňujte moc kyberprostoru ani lidí, kteří za ní stojí. Vyřizování účtů přes komunikační technologie bude na denním pořádku. Je bohužel snadnější člověka v anonymitě urazit a ponížit, než se s ním sejít a z očí do očí se udobřit. Pokud nechcete
hned burcovat Policii, můžete se obrátit na Linky důvěry a svěřit jim svůj problém.
Klára Janečková

Chvalčovské chrtění se vydařilo…

V sobotu 13. 6. 2015 se uskutečnil v areálu fotbalového hřiště ve Chvalčově
I. sraz adoptovaných chrtů a milovníků psů, tzv. „Chrtění“. V pořadí to byl již čtvrtý
sraz, předešlá setkání se konala v prostorách KK Holešov.
Nejprve něco málo o tom, proč se chrti vlastně adoptují a proč pořádáme tyto
charitativní akce.
Jde o dostihové chrty z Irska – greyhoundy a o galga, chrty ze Španělska, kteří
se používají hlavně na lov zajíců. Greyhoundi, galga a jejich kříženci /lurcher/ jsou
ve svých zemích původu vysoce
ohroženi na životech a jsou ještě
v mladém věku jako už „nepotřební“, zranění, či ne tak rychlí likvidováni, a to často velmi krutým a
trýznivým způsobem!
V Irsku jsou chrti legislativně
postaveni na roveň hospodářských zvířat, v irském útulku je
mezi jinými rasami pejsků neuvidíte! Chrt je druhý nejrychlejší
savec na světě. Někteří dokáží
vyhrát pro svého majitele velké
peníze, ale ani tímto si další roky
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života u svého „pána“ nekoupí….Ročně tak končí svůj život v táborech smrti tisíce a
tisíce těchto nádherných nosanů!
Ve Španělsku se na konci lovecké sezóny věší chrti na stromy, a to ještě podle
tradice tak, aby dlouho trpěli. Další kruté metody ani popisovat nebudu…
Díky obětavé a nekončící práci lidiček a organizací v různých zemích se podaří
alespoň část těchto nosálků zachránit a tyto umístit do nových rodin. Jinou šanci tito
pejsci prostě nemají! V ČR se záchranou chrtů a tolik potřebnou osvětou jak u nás,
tak i v zahraničí zabývají dobrovolníci kolem organizace Chrti v nouzi, dále pak Galgo
v nouzi, Galgos de la Estrella a GACR.
A teď zpět k Chvalčovskému chrtění.
Hledali jsme místo pro akci, kde je vstřícné a ochotné zázemí, zastřešení v případě deště i horka, poblíž voda, důležitá pro chlazení chrtů, krásné okolí, no a Chvalčov
– fotbalové hřiště - byl kandidát č. 1! Navíc obec, ve které bydlí moje rodina a kde
se s chrtaři i scházíme. Vzájemně jsme si drželi palce, aby nám počasí přálo, jelikož
chrti, nemající tuk, rychle se přehřejí, trvalý déšť by byl také problém. A vyšlo to!
V sobotu 13.6. přišel den D. První příchozí se svými čtyřnohými krasavci přicházeli
už od 9.hod., „fotbaloví kluci“ Milan Perutka a Patrik Cassinelli ještě rychle zapojili
aparaturu, paní Perutková ovládla bufet a „Pája“ připravoval gril. My jsme zkontrolovali tombolu /do které nám přispívali věcmi jak firmy, tak i jednotlivci/, prošli areál
kvůli bezpečnosti a mohli se vítat s příchozími! Chrti se mezi sebou velice milují.
I když se vidí poprvé, vítají se, jako by se naposledy viděli včera! Někteří majitelé
adopťáčků se znají již ze společného venčení, někteří prostřednictvím sociální sítě
FB, jiní z minulých Chrtění v Holešově.
Po zahájení a přivítání byli přítomní seznámeni s programem a u mikrofonu se
začali střídat majitelé adoptovaných nosanů. Každý představil svého svěřence, řekl
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pár slov o jeho minulosti, o tom, jak se jim vzájemně změnil život, jak je to obohatilo,
a také co je přivedlo k tomuto, zachránit právě chrta.
Pak následoval program, který zahájila jedna z nás, Janička Skřivánková s greykami Arethkou a Ájou. Chrtí holky a Jana předvedly, že chrt je i v dospělosti schopný
složit zkoušky poslušnosti!
Se svou úspěšnou vipetkou Corinkou vystoupila Eva Rajnochová, která sklízí
úspěchy i v zahraničí, tady předvedly holky chytání talíře za letu a další… no nádhera.
Měli jsme také přednášku a hlavně ukázku Dornovy metody u pejsků, její využití
a prevenci, děkujeme Evičce Janouškové, jejímu manželu a pejskovi figurantovi,
který to neměl v tomto počasí a se svým huňatým kožíškem vůbec jednoduché! Moc
zajímavé.
Paní Šárka Grešová, která se mimochodem stará o pejsky v Bystřických záchytných kotcích, nám přiblížila a předvedla se svojí fenečkou Janny metody výcviku
pejska, a to pomocí shapingu a klikru, jenž dokazují, že pejsek opravdu přemýšlí, a
to dokonce moc rád ! Za odměnu, samozřejmě…
Pak následoval břišní tanec. Tanečnice měly být dvě, ale protože jedna z holek
onemocněla, Nicolka Janečková to krásně, povzbuzena potleskem, zvládla sama.
Tak snad příště bude sestřenické duo kompletní. Těšíme se, holky!
Na závěr programu vystoupil, hlavně přítomnými ženami tolik očekávaný, Jaromír
Janečka, vicemistr světa z roku 2013 a 2. v Evropě v roce 2014 v naturální kulturistice. Jeho vystoupení se moc líbilo. Jarku, děkujeme a držíme palce v dalších
soutěžích.
Mezi programy fungovalo i poradenství. Rodince je v adopčním programu vybrán
nebo doporučen chrtík tzv. na míru. Chrti do adopce přicházejí z různého, méně či
více drsného prostředí, proto se jejich reakce a chování v novém domově různí.
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Některé rodiny pak potřebují pomoc nebo radu, jak problém řešit. Důležitý je pak
velice citlivý přístup a hlavně hodně trpělivosti a lásky.
I. Chvalčovské chrtění se vydařilo a splnilo svůj účel! Sešlo se hodně stejně smýšlejících lidiček, kteří mají srdíčko na svém místě a kterým není lhostejný chrtí osud.
Byla to i přehlídka nádherných, různě zbarvených aristokratů, kteří zdobí nejeden
vzácný obraz. Povahou jsou neskuteční, vděční, mazliví a milující… chtějí žít!
Záchranou jednoho chrta nezměníme svět… ale tomu jednomu život změnit
můžeme !
Na závěr bychom chtěli poděkovat nejen fotbalovým funkcionářům a klukům od
fotbalu, kteří nás velice příjemně překvapili svojí ochotou a přístupem, p. řediteli
Hnilovi, ale i dalším, kteří nám jakkoliv pomohli s tombolou, organizací, programem
nebo jen tím, že prostě přišli! Děkujeme a za rok se těšíme na shledanou.
Alena Brabcová

Který z jedů na Zemi je nejnebezpečnější?

Někdo řekne, že některý z hadích jedů, jiný uvede jed škorpióna a někoho napadne jed pavoučí. Všichni budou mít svou pravdu a všichni se budou mýlit. Existuje jed
daleko strašnější. Je to jed informační. Není proti němu vakcína a jakmile do nás
jednou vnikne, zabíjí nás po celý život.
Informační jed je tou nejstrašnější zbraní ve vesmíru. Důkazů existuje nekonečné
množství. Seznámíme vás s jedním z nich. Našel ho japonský vědec Masaru Emoto.
Původně vystudoval mezinárodní vztahy, ale vždycky se živě zajímal o přírodu. Tak
se stalo, že vyšetření magnetickou rezonancí ho přivedlo k zamyšlení nad informačními schopnostmi vody. Zařízení na magnetickou rezonanci předává informace
kapalinám formou vibrací. Masaru Emoto si řekl, že nosičem informací je tedy patrně
voda. A začal ji z tohoto hlediska zkoumat a také fotografovat. Knihy, v nichž nás
seznamuje s fantastickými možnostmi vody, se ve světě těší velké popularitě.
Masaru Emoto je tvůrcem unikátního mikroskopu umožňujícího bleskové zmrazení vody a zároveň pořízení fotografií krystalů, které tak vznikají. Výzkumu vlivu
informace na vlastnosti vody zasvětil celý život. Je přesvědčen, že voda je schopna
informaci přijmout a nést. To může změnit nejen člověka, ale celý svět.
„Když lidé začnou brát vodu vážně, začnou jí rozumět, pak pochopí, že základem
života je rezonance a harmonie“, říká. A dodává: „Každá informace je pouze vibrace,
z níž vzniká energie. Na tomto pojetí je založena téze o vlivu myšlenek a emocí na
náš zdravotní stav“.
Masaru Emoto má zato, že naše emoce a myšlenky se otiskují do vody, která je
pak přenáší do těla. Informace, kterou voda nese, rovněž ovlivňuje tvar jejího zmrzlého krystalu. “Láskyplné myšlenky, nesoucí pozitivní energii, ovlivní vodu tak, že po
zmrazení vzniknou překrásné krystaly“, vysvětluje.
Pokud na nádobu s vodou napíšeme výrazy jako „nemoc“, „smrt“, „zlo“, vznikají
po zmrazení všelijak deformované, neúplné krystaly. Výrazy pozitivní, např. „láska“,
„štěstí“, „víra“ přinesly po zmrazení nádherné, i ve vší složitosti nesmírně pravidelné
krystaly.
Povím vám ještě o jednom experimentu, který si svého času doma vyzkoušely
tisíce lidí. Vezmete dvě nádoby s vařenou rýží. Na jednu napíšete slova negativní,
na druhou pozitivní. Pak obě postavte do tmy a chladu. Dostanete výsledek více než
přesvědčivý. Rýže v nádobě s negativními výrazy se zkazí, zčerná a ohavně páchne
– rýži v druhé nádobě se nic nestane.
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Uvědomme si, že lidské tělo se skládá téměř z 80 procent z vody. Můžeme tedy
tvrdit, že pokud chce někdo hnít zevnitř, stačí mu pronášet maximum negativních
slov. Mysl je materiální. Dnes jsme tam, kam nás přivedly naše včerejší myšlenky a
zítra budeme tam, kam nás zavedou ty dnešní.
Myšlenky jsou semena, ze kterých rostou nemoci, bída, samota, strach a nezdary
stejně jako štěstí, úspěch, láska, přátelství, víra i bohatství. Mnohé tedy můžeme
ovlivnit sami.
Závěr: smrtelně nebezpečným jedem jsou negativní informace, na které ustavičně
kolem sebe narážíme. Způsobují velké škody jednotlivcům i lidstvu jako celku.
Je proto třeba informace filtrovat, rázně se odříznout od všech telekanálů, tiskovin
a webových stránek, ze kterých se na nás jako proud jedovatého slizu valí negativní
informace. A rada pro ty nejodvážnější a nejhloubavější: omezte sledování zpráv!
Proč že je sledování zpráv vlastně hloupost? Za prvé, budí ve vás iluze, že se
dozvídáte něco nového, že se rozvíjíte. To je ovšem sebeklam, pravda je, že chytřejšími se nestanete. Za druhé, osmdesát procent všech zpráv je negativních…
Za třetí, pokud už má nastat konec světa, dozvíte se o tom nejpozději ze všech,
takže budete jako šťastný člověk také nejdéle ze všech žít. Uznejte, že to je plus! No
a na úplný závěr: nahraďte své negativní myšlenky pozitivními – změníte si tak život.
Buďte šťastní a dávejte na sebe pozor.
( čerpáno z internetu)

LIBERTA CUP

Kulturní rubrika

Letošní 3. ročník chvalčovského Liberta cupu vyšel na sobotu 13. června, na den,
kdy vedro předčilo všechny meze. Ale to nás nemohlo zastavit. Oprášili jsme staré
vehikly, dopumpovali prázdná kola, navlekli se do retro oblečků a vyrazili k obecnímu
úřadu. Sešlo se nás více než třicet. Většinou Chvalčováci, ale i příznivci z nedalekého či vzdálenějšího okolí. Vedro spalovalo naše těla už na startu, naštěstí tu byly
k dispozici konve hostýnské vody a vody ze
Sklenářky. A pít se opravdu muselo. Při registraci
s námi pobesedovali kolegové, motorkářští veteráni,
kteří měli ten den shodou okolností také akci.
Vypadali úžasně na starých pionýrech, ve starých
helmách. Když jsme se s
motorkáři rozloučili, bylo
na čase vyjet. Klasická,
osvědčená trasa, přes
polňačku do Loukova na
hřiště, kde už na nás čekalo zázemí a občerstvení.
Všichni hledali kousek
toho stínu, aby si odpo18

činuli před další cestou. Když jsme pak
šlapali do Osíčka, po hlavní cestě a do
kopce, bylo to výživné. Stará kola jsou
mnohdy svéhlavá a dělají si, co se jim
zachce. Nebrzdí, drhnou, nejedou, apod.
Ale došlapali jsme všichni. Pizza v Osíčku
a nějaké pivko či limonáda byla zaslouženou odměnou celému peletonu. Na rozpáleném parkovišti jsme obdrželi medaili
a diplom, dalo by se říci za statečnost.
A hajdy zpátky na Chvalčov! Zpáteční
cesta byla snad ještě horoucnější než
cesta tam. Zaplať Pán Bůh jsme se letos
vyvarovali úrazu, no ale menší kolaps
z horka a dusna si někteří jedinci přece
jen užili. Ale všechno dobře dopadlo, a
akce se všeobecně líbila. Takže příští
rok, přátelé, se na vás těšíme!
Jitka Dostálová

19

Bystřické zámecké slavnosti

14. června v neděli jsme se s kamarádkou vydaly na nádvoří bystřického zámku,
abychom si poslechly v rámci zámeckých slavností smíšený komorní sbor ATENEO
Univerzity Palackého v Olomouci a rockovou skupinu čtyř violoncell ARRHYTMIA.

ATENEO

ARRHYTMIA
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A opravdu jsme zůstaly zírat. Zaprvé bylo úplně plno. Za druhé ten skvělý zámecký
prostor, který vás sám o sobě přenese do jiného století, no a především spojení
komorního sboru s partou mladých rockových violoncellistů nemělo chybu. Energie
z chlapců doslova přetékala. ARRHYTMIA byla prostě skvělá. Léta dřiny na violoncella se u nich dokonale zúročila. Rocková hudba hraná na klasické nástroje má
takové kouzlo, které sebelepší moderní nástroje nemohou překonat. A že se chlapci
uměli s nástroji ohánět! Znovu jsem si uvědomila, jak nádherné je, když někdo něco
doopravdy umí! Zaposlouchat se do melodií Metallicy, Vangelise nebo Cohena
v podání violoncell byl zážitek opravdu nevšední, výživnější o to, že chlapci jsou
skvělí šoumeni. Celé odpoledne se chystalo na bouřku, ale nakonec vše klaplo
přesně tak, jak mělo. Bouře trpělivě posečkala, a po poslední písničce celou Bystřici
zalila očišťujícím deštěm.
Smíšený sbor ATENEO vznikl v roce 2001. Repertoár sboru zahrnuje široké spektrum hudebních žánrů. Přes hudbu vážnou, sborové úpravy lidových i populárních
písní až po blues, spirituál či gospel. ATENEO tvoří kolem 50 zpěváků ve věku 18-30
let. Sbor zaznamenal řadu mezinárodních úspěchů na koncertech, soutěžích a festivalech. ATENEO vede Pavel Režný, docent katedry hudební výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého.
ARRHYTMIA je oroginální seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem. Kapela byla
založena v roce 2008 a specializuje se na interpretace rockových, metalových či
popových hitů z celého světa. Nevyhýbá se však ani hudbě klasické, kterou propojuje
s moderními prvky. Muzikanti o své hudební činnosti píší: " Děláme, co nás baví, a vy
to poznáte!" Úspěšně učinkovali také v talentové show Česko Slovensko má talent.
Jitka Dostálová

Kulturní družba s Chvalčovem

16. června 2015 se konal v rámci 21. ročníku Bystřických zámeckých slavností
večer, mohli bychom říci premiérový. Jako pořadatelé jsme totiž chtěli vyzkoušet
nový typ pořadu. Pořadu, který tady ještě nebyl, měl by vazbu na hudbu a byl by pro
naše posluchače a návštěvníky zajímavý a přínosný.
S Vítězslavem Tichým, který je chvalčovské kulturní veřejnosti dobře znám,
jsme se dohodli na promítání filmu s hudební tématikou. Volba padla německý film
Prodaná nevěsta z roku 1932, který nebyl nikdy uveden do československé distribuční sítě. Byl pro nás přitažlivý především postavou Mařenky, kterou vytvořila v té
době hvězda filmového i operního nebe Jarmila Novotná.
Při tvorbě programu celého večera byly nakonec zvoleny 3 filmové ukázky
s Jarmilou Novotnou, jeden její medailon a ukázky z jejího operního umění v podobě
árií z nejznámějších Smetanových a Dvořákových oper. Z původně zamýšlených
tří vstupů – filmového, životopisného a hudebně vzdělávacího, zůstal nakonec jen
filmový. Byl věnován již zmíněné Prodané nevěstě režiséra Maxe Ophülse (s hudbou
na motivy Friedricha Smetany), ale předcházel mu medailon Vox humana o životě
Jarmily Novotné režiséra Petra Rutnera. V dalších ukázkách mohli návštěvníci večera zhlédnout úryvky filmů Poznamenaní z r. 1947, v němž Jarmila Novotná hrála
matku tehdy desetiletému Ivanu Jandlovi, který za tuto roli získal zatím jediného
„individuálního“ Oscara. Filmovou projekci zakončil úryvek z Innemannova filmu
Skřivánčí píseň, následovaný již zmíněnými operními ukázkami. Celý program ukázal, jakou univerzální osobností pěveckou i hereckou Jarmila Novotná byla. Vítězslav
Tichý ze svého rozsáhlého archivu připravil malou výstavku, jejímž prostřednictvím
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návštěvníkům předložil vedle mnoha článků a fotografií také několik originálů osobních dopisů Jarmily Novotné.
Potěšil mne počet návštěvníků, který přišel tento pořad navštívit. Velkou část
z nich tvořili Chvalčované, kteří mají velkou zkušenost s pořady Vítězslava Tichého
z jejich kulturního domu. Vědí, že vedle zajímavých a často ojedinělých filmových
ukázek se na podobných pořadech dovědí mnoho zajímavého a unikátního. Nám,
pořadatelům, se dostalo největšího ocenění v podobě uznalých ohlasů diváků.
Pořady podobného typu, odborně a kvalitně připravené si po čase vždy najdou své
posluchače. Ti chvalčovští jsou toho živým dokladem. Moc bych si přál, aby je zaujaly
i pořady hudební. Vždyť i ony oplývají kvalitou, příjemným prostředím a v mnohém
mohou nahradit pořadatelské instituce s celostátní působností. Už dnes se těšíme na 22. Ročník Bystřických zámeckých slavností. A těšíme se i na vás, přátelé
z Chvalčova.
Pavel Malének

Pár slov o Jarmile Novotné

Fenomén osobnosti a umění Jarmily Novotné se stal součástí povědomí české
kulturní veřejnosti zejména po roce 1990. Byť udržovala styky se svou vlastí nepřetržitě, její umění zde nebylo nijak prezentováno, umělecky jako by ani nebyla. A přesto: 14 filmů, 11 televizních cyklů, 6 dokumentárních filmů, 58 velkých operních rolí,
8 oratorií 40 samostatných vystoupení na podporu Československa v období II. světové války, přes 100 vydaných gramofonových nahrávek – tím vším reprezentovala
Jarmila Novotná české umění.
Byla zapálenou vlastenkou a Československu pomáhala, kde mohla. A to asi vadilo československému establishmentu 70. let 20. století nejvíce. Její umělecký věhlas
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byl však takový, že koncem 80. let byla u příležitosti svých 80. narozenin oceněna
Zlatou medailí Společností pro mezinárodní styky.
To, že si umění Jamily Novotné připomínáme tak netypickým snímkem Prodané
nevěsty v německém filmu režiséra Maxe Ophülse z roku 1932, může dokumentovat
univerzalitu pěvkyně. Jistým důvodem je i to, že tento film nebyl nikdy uveden do
české distribuce. Budeme mít možnost sledovat pěvecky, herecky a dramaturgicky
zcela ojedinělé a originální dílo, v němž Jarmila Novotná hraje hlavní roli.
Pavel Kosatík, historik a spisovatel, o Jarmile Novotné napsal: „Jarmila Novotná
byla tvůrkyně. Po každém z nás by měla zůstat stopa, nějaký otisk, že jsme žili,
v tom smyslu není život paní Novotné tak jedinečný, jak se nutně zdá, ale vlastně ani
univerzální. Byla na vrcholu v době, kdy se svět hudby a opery bouřlivě měnil, a ona
sama si ze všech modernistických přívalů něco vybrala, a něco zas nechala ležet –
takže se dá uvažovat i o tom, co okolo nás je módní, a co klasické. Přál bych si, aby
bylo za aktuální považováno to, o čem byla paní Novotná podle mě přesvědčená: že
existuje úroveň, pod kterou nejde, nikdy a za žádných okolností.“

Die verkaufte Braut

Film Prodaná nevěsta natočený v Mnichově a českým kulturním světem spíše
odmítaný měl ve své době pozvednout úroveň německého zvukového filmu.
V dobovém vydání Berliner Tagblattu vysvětlil režisér Max Ophüls, proč si ke zfilmování vybral právě Smetanovu ryze českou operu. Podle jeho názoru se prý hodila
Smetanova hudba svou roztomilostí, pestrostí a dramatickou plností pro nový ráz
zvukových filmů nejlépe. Řinčivá prázdnost hudebních šlágrů, která byla na počátku
třicátých let pro zvukový film příznačná, nemohla udržet film na úrovni. Široké vrstvy
obecenstva žádaly ve zvukovém filmu hlavně znamenitou hudbu. Publikum uvítalo
Smetanovu svěží průbojnost a lyrickou prostotu. Režisér Ophüls přiznal, že národní
český ráz Prodané nevěsty byl zachován jen v hrubých rysech a že děj byl rozšířen,
aby mohlo být využito všech možností filmu. Zato prý však hudba byla upravována
jen minimálně.
(Podle www.fdb.cz)
Promítaná kopie filmu pochází ze sbírky filmového znalce Vítězslava Tichého.

HOLEŠOVSKÁ REGATA

V zahradách zámku Holešov byla v červnu odstartována tradiční Holešovská
regata. Tento hudební festival zažil svůj pátý ročník. A opět nezklamal. V pátek
vystoupil zpěvák Tomáš Klus, který předvedl své nejen hudební mistrovství. Tomáše
Kluse mám moc ráda, a vidět jeho exhibici na živo je nepopsatelný zážitek. Klus
je něco mezi ufounem, guruem, andělem a bláznem. Na jeho tělo jakoby vůbec
nefungovala gravitace a jeho mysl neměla žádné hranice. A zraje. Zraje jako víno,
z chlapce se přetransformoval v muže a otce, což je znatelné nejen na výrazu jeho
tváře, ale také na textech písniček, které jsou stále "vymakanější." Další den, v sobotu, jsme si zazpívali s legendární kapelou "Mňága a Ždorp", a znovu si potvrdili, že
věk je jen číslo. Tito pánové, vlastně už dědkové, jsou stále nesmrtelní a texty jejich
starých pecek jsou stále živé. Z úplně jiného ranku bylo vystoupení rómské kapely
"Gypsy.cz." A bylo také skvělé. GYPSY.cz jsem viděla na živo už několikrát a vždy
znovu obdivuji tu sílu, kdy mladí lidé z minority dokáží vystoupit a ukázat všem, že ne
každý Róm je tím Rómem, na kterého běžný dav ukazuje prstem. Další kapela "MIG
21", byla také nářez. Macháček je neskutečný šoumen, na kterého jednoho baví se
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už jenom dívat. Atmosféra jejich koncertu nás dostala do varu. No a na závěr jsme
si, my milovníci kapely "CHINASKI", užili své. Už se stmívalo a v kotli by se dala
jednota krájet. Ne z každé kapely či zpěváka jsem byla nadšená, ale o tom, co se mi
nelíbí, je zbytečné psát. Kritizovat druhé umí každý. Zmíním se však o jedné věci,
která mě během všech koncertů vyváděla z míry. A to neustálé nahrávání kapel na
mobil. Hrůza! Místo zpěváka vidíte spoustu rukou, které trčí před vámi a natáčí. Je
to taková škoda, a já nechápu proč to ti lidé dělají. Energie koncertu je nepřenosná.
Nevím, zda má nějaký význam si pak pouštět Macháčka třeba doma v obýváku nebo
v kuchyni. Záznam - to už prostě nikdy není ono. Navíc je to bezohledné vůči všem,
kteří si přišli užít vystoupení tady a teď.
Letos se holešovská regata vyznamenala také doprovodnými akcemi celého festivalu. Samozřejmostí je už utkání borců a borkyň v přejezdu vratké lávky přes vodní
hladinu. Proběhla také soutěž o nejlepší, nejkrásnější, nejnápaditější plavidlo. A tak
jsme na vodní hladině mohli vidět třeba orloj nebo vlak. Lákavé byly také výstavy
na zámku, například výstava obrazů Ivana Mládka, Zdeňka Buriana nebo Oldřicha
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Kulhánka. Pro děti bylo připraveno mnoho atrakcí, adrenalinového vyžití, lanové
aktivity, aqua-zorbing. Areálem festivalu procházel cirkusový průvod, vystoupili provazochodci, úžasná byla také žonglérská show.
Protože bylo krásné počasí, počet účastníků Regaty údajně letos vyšplhal na
patnáct tisíc! To už je panečku účast. No, a už se samozřejmě ozývají hlasy, které
by chtěly Regatu zrušit, či omezit. Kvůli klidu, pořádku atd. Nevím, pochopila bych,
kdyby se taková akce pořádala každý týden, že by toho mohli mít okolní bydlící,
hudební nefanoušci plné zuby. Ale jednou za rok? Škarohlídi, kterým se vždy něco
nelíbí, nejsou zkrátka jenom u nás, ale všude. Držím Regatě palce, aby stížnosti
ustála a pozvala nás zase za rok v červnu na 6. ročník.
Jitka Dostálová

HODY 2015

Jako každý rok odstartovala letošní Cyrilometodějské hody vernisáž výstavy
v prostorách obecního úřadu. Tentokrát kulturní komise zrealizovala nápad představit
materiály z oblasti filmu, které mají nějakou souvislost s naším krajem. Výstava pak
zcela logicky dostala název: „Náš kraj na stříbrném plátně“.
Vernisáž uvedl dětský sbor pod vedením paní mgr. A. Konečné. Dětičky se
pěkně zpotily, neboť vedro v obřadní síni bylo k zalknutí. Ale ani velké vedro malé
„Valášky" nedokázalo odradit od dojemného
a roztomilého projevu. Vedro neodradilo ani
návštěvníky vernisáže. Přišlo nás opravdu
hodně, a většina ocenila pojetí výstavy, jedna
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z návštěvnic poznamenala: „Tak originální nápad ještě nikoho nenapadl, jste první,
kdo představil náš kraj ve světě filmu.“ Taková slova nás samozřejmě těší a povzbuzují. V našem bezprostředním okolí nebylo natočeno mnoho filmů, nejznámější a nejbližší je zcela jistě dětská detektivka „Hurá za ním" s Vladimírem Menšíkem v hlavní
roli. Celá detektivka se natáčela v Bystřici pod Hostýnem v roce 1988. Někteří chvalčovjané si to dobře pamatují, někteří se dokonce objevili v masovějších scénách jako
dětský kompars. Dále jsme si připomněnuli kelčského rodáka pana režiséra Vojtěcha
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Jasného, který natáčel své filmy v okolí. Dále pak filmy jako např: „Stíny horkého
léta“, „Pasáček z doliny“, „Touha“, „Všichni dobří rodáci“, „Portáši“ nám představily
kraj Valašska, na který můžeme být právem hrdí. Také dva dokumenty o Hostýně
měly velký úspěch. Čerpali jsme také z materiálů filmů, které se točily ve Zlínských
ateliérech, představili jsme významné osobnosti, které se v našem kraji narodily.
Vernisáž výstavy uvedl největší sběratel českého filmu u nás, pan Vítězslav Tichý.
Pan Tichý také zapůjčil kulturní komisi obce materiály, ze kterých bylo čerpáno.
Ráda bych panu Tichému poděkovala, a především bych ráda poděkovala paní
Nadě Sedlářové, která do letošní výstavy dala nejen spoustu svého času, ale i svou
duši. Ačkoliv výstava trvala pouhé tři dny, zhlédlo ji mnoho občanů, a rozhodně byla
zajímavá a úspěšná.
Kromě výstavy se naši občané sešli za obecním úřadem v sobotu ve tři hodiny,
kde probíhal program, který někomu sedí, jinému nikoliv. Ale tak už to chodí u všech
akcí. Nelze se zavděčit všem. Stánků s prodejci mnoho nepřijelo, a brzy zmizely.
V tom vedru se jim ani nedivím, zvláště, když skoro nikdo nic nekupoval. Na druhou
stranu hasiči měli své tradiční frgály hned pryč. K tanci celé odpoledne hrála dechová
hudba z Rymic. Ale skoro nikdo netancoval. Tak snad se líbila alepsoň k poslechu.
U dětí měly úspěch soutěže a malování na obličej. O krásný zážitek se postarala
taneční skupina „Stars“. Mlaďounké holčiny předvedly, jak je to úžasné ( a pro většinu
z nás pasé) být hbitý a pružný. Na závěr hodového odpoledne zatančila chvalčovská
amatérská skupina „Tranzistor“ Pomádu svérázným způsobem, na který jsme už
u Tranzistoru zvyklí. Večer jsme se těšili na hodovou zábavu se skupinou „One
Klasik“, bohužel, ani večer se mnoho lidí do tance nehrnulo. Pravda, že na předhodové zábavě s Los Playboys se pro změnu všichni pěkně vyřádili.
Závěrem bych ráda poděkovala obci, která celé hody podporuje, našim hasičům
za organizaci zábav a zajištění občerstvení, členům kulturní komise, všem vystupujícím, a všem dalším aktivním jednotlivcům, kteří svým dílem k hodům přispěli.
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři
„Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.“

Latinské přísloví

Léto budiž požehnáno – obilí zlátne, jahody, maliny, borůvky dozrávají,
rostou houby… a my si užíváme sluníčka, dlouhé tropické večery a těšíme se
z přírody. Léto končí až podzimní rovnodenností obvykle 23. září – máme tedy
dost času.
Čas výsevu macešek. V naší zemi tradiční spojování macešek s hřbitovem a
hroby pomalu mizí. Ale bohužel stále jen pomalu, pomaloučku. V posledních letech
se však macešky začínají objevovat už i v předzahrádkách, okenních truhlících
i městských výsadbách. Škoda, že zatím jen pomalu. Zkuste najít druhou květinu,
která kvete tak brzy na jaře, je nabízená v tak široké škále barev a kvete tak neúnavně do počátku léta jako macešky. Budete velice těžko hledat. Macešky rozzáří jarní
květinový záhon v době, kdy trvalky jen nesměle vystrkují první výhonky a sazenice
letniček ve skleníčku ještě čekají na výsadbu ven. A navíc, stejnou službu nám prokážou i na podzim, když letničky už dokvétají nebo je spálil první mráz.
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Macešky jsou rostlinami jara a podzimu. Vyhovuje jim mírnější klima, nesvědčí
jim žár a přílišné horko letních dnů. Můžete je vysadit na záhon samostatně nebo
s jinými květinami. Výbornou kombinací je výsadba macešek s jarními cibulovinami,
zvláště tulipány.
Růže jsou stále v oblibě, růžové trendy vám napoví, kam až jejich šlechtitelé
dospěli a doporučí vám tu pravou. Mezi další stále oblíbenější květiny patří slunečnice, ty mohu být i docela malé, tak že se dají pěstovat i v nádobách. Pokud ale hledáte
nějaké spolehlivé trvalky, pak jich v dalším článku nabízíme rovnou deset. Že voda
do zahrady patří, vám ukážeme v dalším článku o architektuře a doplníme několika
novinkami leknínů, bez nichž by voda nebyla to pravé. Ovocnáři si počtou v dalším
výběru meruněk do teplých stanovišť a vinaře zahrádkáře naučíme, jak ochránit
hrozny před šedou hnilobou. Zelináři si přijdou na své se smíšenými záhony a floristy
po jahodovém party zavedeme na dvě prestižní soutěže. Pokud vám na zahradě již
uzrál první zelený hrášek, můžete zkusit některý recept z fantazie Pavlíny Kinclové.
Nakonec vám nabídneme již tradiční kupony se slevami na vstupné - tentokráte do
Gardenparku a na několik zajímavých výstav, při jejichž využití máte vlastně časopis
zdarma.
Růžové trendy
Pěstování růží je stále ještě zatíženo některými předsudky. Mezi největší patří
obavy z náročného a veskrze odborného ošetřování. Moderní růže vás ale přesvědčí, že pěstování bez kompromisů je možné.

Chovatelé
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Současné šlechtění růží je zaměřeno především na zdraví, snadnost pěstování a
odolnost proti chorobám. Nebylo tomu tak vždy. Ještě v 80. letech minulého století
se hledala hlavně krása květů a ostatní vlastnosti se tolik neřešily. Nejlepší světoví
šlechtitelé ale přišli s revolučním nápadem - zcela přestali na testovacích polích
používat ochranné chemické prostředky. Požadavky na kvalitu jsou tak vysoké, že
šlechtění a testování nové odrůdy růže trvá celých 10 let!
Deset trvalek pro začátek léta
Další díl našeho miniseriálu bude věnován nenáročným a dobře rostoucím trvalkám, které svými květy zdobí zahrady od konce května do začátku července. Opět
se jedná o převážně dlouhověké rostliny, které po výsadbě obvykle bez problémů
rostou na jednom místě 6-8 let i déle. Uvedené druhy lze při respektování výškových
proporcí použít i jako vhodnou květinovou kombinaci pro jeden záhon.
Kakost kantabrijský (Geranium x cantabrigiense) je polostálezelená rostlina
s poloplazivými, masitými oddenky a tmavě zelenými listy, které se na podzim barví
do oranžovobronzových odstínů. Jde o velmi dlouhověký a zcela nenáročný druh.
Bez problémů snáší slunce, polostín, sušší i vlhčí půdy a lze využít i jako náhradu
trávníku. Velmi snadno se množí dělením nebo řízkováním.
Krása slunečnic neomrzí. Slunečnice jsou květiny, které zažívají stálý růst obliby.
Pokud jste tak doposud neučinili, nebojte se je ještě nyní vysít, pokvetou na sklonku
léta v době, kdy je již květin málo. Slunečnice je významnou zemědělskou plodinou,
pěstuje se nejen na semena a na olej, ale také jako ptačí krmivo. Existuje ale též
celá řada vyšlechtěných okrasných slunečnic s obrovskou variabilitou výšky rostliny,

Petangue
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typu i barvy květů. Vyznačují se širokou paletou barev - od bílé přes nazelenalou,
klasickou žlutou, oranžovou, červenou až k sametově černé. Velmi se liší také růstem
od větvících či nevětvících rostlin, přes trpasličí, jen 50 cm vysoké odrůdy, až po čtyři
metry vysoké obry.
Okrasné odrůdy mají až na výjimky větvící typ růstu a kvetou v porovnání s těmi
jednostonkovými delší dobu. Pokud budeme odstraňovat odkvetlá soukvětí s tvořícími se semeny, budou nám kvést mnoho týdnů. Uplatní se na záhoně, čerstvé ve váze
i do suchých vazeb. Slunečnice TEDDY BEAR dorůstá výšky jen 50-60 cm.
Květiny k sušení. Květiny k sušení je nutné především sklízet ve správné vývojové fázi, abychom po jejich usušení dostali požadovaný vzhled, barvu i kvalitu.
Slaměnky je dobré sklízet v nakvetlém poupěti, zatímco těsně před plným rozkvětem sklízejte břinek (Lonas), statici (Limonium), smilek (Rhodante) a pískožil
(Ammobium). Květy k sušení mají být dále sklízeny za suchého počasí a oschlé po
ranní rose. Další práce s nimi závisí na konkrétním druhu květiny - rostliny, kdy je
doporučováno několik způsobů, jak nejlépe dál materiál ošetřit a připravit nejen na
vlastní sušení, ale existují i způsoby, kterými při a po sušení vylepšíme jejich kvalitu a
trvanlivost. Nejdůležitější podmínkou je přitom udržení správné barvy a pokud možno
i vůně. Trvanlivost barvy ovlivňuje rod a druh rostliny, ale i způsob a rychlost sušení.
Nejobtížněji se uchovává vůně.
Meruňky do okrajových oblastí
Vhodné jsou ranější odrůdy, i zde hrozí nebezpečí moniliového úžehu květů,
letorostů a plodů. Meruňky jsou poměrně citlivé na zimní výkyvy teplot, zejména

Cimbálová muzika

30

v teplých zimách jsou schopné od ledna narašit a po ochlazení zmrznou. Mezi nejvýznamnější pěstitelské oblasti v ČR patří Břeclavsko a Znojemsko, z regionálních
oblastí pak konkrétně oblast Velkopavlovicka, Kyjova a Litoměřic.
Chalupa zahrádkářů:
Od konce května do července 2015 zde probíhalo např. mytí oken v celém areálu
CH.Z. Mnohokrát děkujeme.H. Pavelcové a V. Raabové.
29.5. proběhlo Kácení=snesení mája a kutí kos. Začátek byl slabší-nedojel harmonikář, ale pak se to rozběhlo do správného rytmu. Snesení mája bylo za přítomností
malých dětí, pro které byly bonbony na májce odměnou. Vyzkoušeli jsme tradičně
kutí kos i sečení. Komise pořadí neurčila. Jelikož se nám vydařilo počasí, byla
i nálada na skvělé úrovni.
V květnu-červnu př. Ing. A. Kyncl se svou ženou připravili dřevo na zahradní
stoly a lavice. Při poruše posuvu u hoblovky toto ochotně opravil př. J. Pavelec, Zd.
Andrýsek a J. Pecháček, J. Zemánek úklízel desky na stoly, lavice.
9.6. nám Ing. J. Sanitrník za asistence př. F. Matyáše vysadil dřevinami koutek
v OÁZE. Vřele oběma děkujeme.
12.6. Na Cestování KORSIKOU s p. Jar. Jarošem se sešlo sice málo lidí, přesto
měla přednáška výbornou úroveň.
13.6. jsme v dobré pohodě a za pěkného počasí zahráli petangue. Skončili jsme
až ve 21h. Škoda, že nepřišli loňští vítězové.

Úklid výstavy
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Ve zbytku června jsme dováželi jekl, řezali, svařovali natírali a montovali zahradní
stoly a lavice. Dík patří př. L. Adamíkovi, A. Hlavíkovi, B. Ovčačíkovi, J. Pavelcovi, J.
Pecháčkovi, E. Sedlářovi, J. Zemánkovi. Obzvláště děkujeme J. Kotasovi za prokázané služby. Také byly dovezeny klece, podlážky, které potom postavili za pomoci př.
A. Hlavíka, E. Sedláře, J. Slavíka, J. Vysloužila, J. Zemánka, J. Zonigy.
Připravili jsme výstavu pod vedením př. F. Matyáše a děkujeme všem těm, kteří
nám přispěli výpěstky, úpravou a jakoukoliv službou nutnou k zajištění výstavy.
Hodová výstava proběhla za tropického vedra, což vadilo výpěstkům, zeleni,
účinkujícím i ostatním návštěvníkům. Výběr občerstvení byl dostačující, rovněž
doplňujícího sortimentu bylo dostatek. Naší chybou byl nedostatečný přísun piva, za
což se omlouváme a věříme, že se to nebude opakovat. Děkujeme př. J. Adámkovi,
L. Adámkové, J. Bíbrové, E., K. Bubílkovým, A., J. Dolákovým, L. Dostálové, A.
Hlavíkovi, J. Janečkovi, J. Juráškové, M. Juráškovi, M. Kolajové, L., J. Machačovým,
P. Malénkovi, M., F. Matyášovi, H., J. Pavelcovým, J. Pecháčkovi, V. Raabové, Zd.
Sehnalové, J. Slavíkovi, I., M. Symerským, J. Vysloužilovi, J. Zemánkovi.
Hned druhý den 6.7. bylo odpolední posezení při Cimbálové muzice z Bystřice
p.H., které děkujeme za velmi pěkné vystoupení a potěšení mnoha návštěvníků. Bylo
málo tanečníků.
Podle množství vytočeného medu ve Zlínském kraji lze usuzovat, že včelaři budou s výtěží spokojeni. A to i přesto, že i letos se včelaři z oblasti Zlínska,
Uherskohradišťska a Vsetínska potýkají s nákazou moru včelího plodu. Vyplývá to
z informací Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského
kraje. „Těší nás vzrůstající zájem mladých lidí o včelaření, které se stává trendem
současnosti. Je to velmi pozitivní vzhledem k tomu, že opylovací služba včel je
v zemědělství nenahraditelná,“ vyjádřil se krajský radní pro oblast zemědělství
František Čuba.

Výstavy a jiné akce:

SRPEN – 2015
20.-24.8.
FLORIA – léto Kroměříž. Specialitou letních výstav jsou výstavy růží,
lilií, gladiol
20.-23.8.
Flora Olomouc – léto
22.-23.8.
Ratiboř – Evangelický kostel – Výstava mečíků
27.-31.8.
Mez. zahrad. veletrh Tulln, Rakousko
27.8.-1.9.
Země živitelka České Budějovice
29.8.
17 hod. CH.Z. „Jíme houby“ doneste, co najdete.
Náhradní termín 5. 9. 17 hod.
29.8.
13 hod. CH.Z. Zahájení provozu moštování, vaření povidel – těšíme se
29.-30.8.
SVĚTOVÝ DEN LEDOVÉHO VÍNA LEDNICE
ZÁŘÍ – 2015
1. 9.
18 hod. Výbor ZO
11.9.
17 hod. CH.Z. „Čarování s květinou“ pokračování s př. V. Čablovou
11.-19.9.
Zahrada Čech Litoměřice
19.9.
17 hod. CH.Z. Společenská akce „Burčákové pozdní odpoledne“
s posezením při harmonice a něčím na zub z udírny. Nebo 2.10.?
23.-27.9.
Zahrada Věžky – PODZIM 2015
26.-27.9.
Přerovské babí léto a Okresní výstava Přerov, zámek Tovačov
26.9.
8 hod. Chvalčov-Lázně Hotel HARMONIE „III.r. Extreme nordic walking
maratonu“
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ŘÍJEN – 2015
1.-4.10.
Flora Olomouc – podzim
2.-4.10.
Život na zahradě Ostrava-Černá louka
2.-4.10.
Zahrada Východních Čech Častolovice
3.10.
Cibulový jarmark Hořovice
3.-5.10.
9-18 hod. CH.Z. Společenská akce „Výstava podzim 2014“ sadba  
brambor – objednávky
8.-11.10.
FLORIA podzim Kroměříž. Specialitou podzimních výstav jsou výstavy
kvetoucích cibulovin např. gladiol, jiřin a lilií, výstava kaktusů a výstava drobného domácího zvířectva a volba „Králíka Moravy“ a Oblastní
výstavy ČZS okresu Kroměříž.
28.10.
28.10.
30.10.

10.30-13 hod. přednáškový sál Sušák VMP Rožnov – přednáška 13.30
–  exkurze na Okresní výstavu ovoce – Janíkova stodola.
8 hod. Degustace brambor
Dovoz sadby brambor

Pár pranostik:
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.
Zahrádkáři Vám děkují za přízeň, návštěvu a doufáme, že opět přijdete mezi nás.
Výbor ZO ČZS

Naši fotbalisti

Chvalčovský fotbal slaví dvě první místa

Uplynulá sezóna byla pro chvalčovský fotbal velmi úspěšná. Muži využili zaváhání
týmu Bystřice p. H. B,který byl hlavním konkurentem v bojích o postup,a v posledním
zápase sezóny s Kostelcem B, kdy naši borci jednoznačně zvítězili 8 : 1, si vybojovali
první místo v tabulce a postup do okresního přeboru. První místo v okresním přeboru
slaví také naši starší žáci, kteří v celé sezóně prohráli jen jediný zápas, v ostatních
vyšli vítězně a zaslouženě převzali z rukou Aleše Pumprly, místopředsedy Okresního
fotbalového svazu Kroměříž, pohár pro vítěze této soutěže.
Muži už od podzimní části fotbalové sezony prokazovali zlepšující výkony a svou
formu si udrželi i pro jarní část. Po malých krůčcích se přibližovali vedoucí Bystřici
p. H. B a do předposledního kola jsme ztráceli na vedoucí mužstvo jen jediný bod.
Právě v předposledním kole ztratila Bystřice v zápase v Rymicích 2 body a po našem
vítězství nad Míškovicemi jsme se dostali do čela tabulky. V posledním kole doma
s Kostelcem B jsme museli zvítězit, abychom měli jistotu prvního místa a postupu do
okresního přeboru. Zápas začal s mírnou nervozitou na kopačkách našich fotbalistů,
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ale po první brance, kterou vstřelil Pavel Černý v 15. minutě zápasu, to ze všech
spadlo a v poločase jsme vedli už 4:0. Ve druhém poločase sice Kostelec z ojedinělé
akce vstřelil gól, ale naši fotbalisti nepřipustili žádné drama a postupně zatěžovali
konto Kostelce dalšími góly, hattrickem se blýskl nejlepší střelec Chvalčova Roman
Zmeškal. Postupně se na hřiště dostali všichni hráči z lavičky a po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího mohly oslavy propuknout naplno. Hráči nejdříve poděkovali
našim skvělým fanouškům a pak trávník a hlavně trenér mužstva pan Zdeněk Trojek
dostali vydatnou spršku šampáňa. To, že si trenér rozumí s hráči a má velkou zásluhu
na tomto úspěchu, podtrhlo hobla, které na vítězném trávníku dostal od všech hráčů.
Oslavy pokračovaly vítězným pokřikem a nezbytnými doutníky, uválenými na stehnech kubánských žen. Do okresního přeboru se vracíme po 4 letech, věřím, že naši
borci budou v této soutěži hrát důstojnou roli a svými výkony potěší naše fanoušky.
Na úspěšné sezóně se podíleli – trenér mužstva Zdeněk Trojek, vedoucí mužstva Cassinelli Patrick, asistent trenéra Kubaník Vladimír, hráči – Zmeškal Roman, Trňák
Jiří, Kubaník Vladimír, Vaculík Kamil, Barot Jaromír, Balvín Jiří, Balvín Tomáš, Talach
Antonín, Stodůlka Adam, Marek Jakub, Kovařík Jiří, Něstreljajev Filip, Něstreljajev
Jiří, Jakubec Tomáš, Černý Pavel, Trnčák Miroslav, Krist Roman a Vaněk Milan.
Hráčům a celému realizačnímu týmu patří velké poděkování za jejich práci.
Sezona rovněž skončila i pro všechny ostatní naše mládežnické celky, obě přípravky - starší i mladší skončily shodně na čtvrtých místech ve svých okresních
soutěžích a dokonce i naši nejmenší z fotbalové školičky se zapojili do soutěže pro
jejich věkovou kategorii. Mám upřímnou radost z naší rozrůstající se mládežnické
základny, z toho, že naše hřiště je plně využité a že nám vyrůstají nové fotbalové
naděje. Do mužů by měli přijít dva naši odchovanci, kteří přecházejí z dorosteneckého věku a snad nikdo z úspěšného kádru nekončí.
Velký dík patří rovněž všem sponzorům, fanouškům a ostatním příznivcům chvalčovského fotbalu, kteří mají také velkou zásluhu na sportovních úspěších všech
našich týmů.
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Krátkou letní pauzu chceme využít na intenzivní péči o náš trávník, proběhnou
naplánované odborné zásahy, aby se trávník po náročné sezóně dostal do kondice.
Velmi nás mrzí, že jsme museli zrušit naplánovaný dětský den, vše bylo pro děti
připravené, ale tentokrát nám počasí nepřálo. Přesunuli jsme dětský den na 22.8.
od 13:00 hod., zase bude záležet na počasí. Z dalších akcí, které budeme pořádat,
to budou dvě letní zábavy – 17.7. – letní zábava se skupinou Los Playboys a 7.8.
tradiční zábava se skupinou Expo.
Přeji Všem hezké léto
Chlápek Jan, Předseda FO TJ Chvalčov

Starší žáci vyhráli okresní přebor

Po výborně rozehrané podzimní části sezóny 2014/2015, kdy jsme se umístili
na průběžném prvním místě tabulky, jsme chtěli vyhrát i jaro a stát se vítězi okresního přeboru starších žáků. A nakonec se nám to podařilo !!! Zápas proti Chropyni
jsme sice prohráli 3:1, ale naštěstí jsme v Chropyni na podzim vyhráli 4:1 a tak
o našem vítězství rozhodl jediný gól. V neděli 14.6. ve velkém horku někteří sehráli
svůj úplně poslední zápas za Chvalčov. Přijel tým z Bezměrova s několika posilami
z Kroměříže. Od začátku říkali, že vyhrají. Jejich fauly, sprosté řeči, nespravedlivá
rozhodčí, nic z toho nás nezastavilo a naše předzápasová slova: „musíme vyhrát“,
se potvrdila. Bezměrov jsme porazili 8:1. Náš nejlepší výsledek jara proti týmu, který
prohrál jen s Chropyní. Jen co jsme „dořvali“ poslední slova pokřiku, zástupci okresního fotbalového svazu každému předali medaili a nakonec zasloužený pohár.
Na začátku sezóny asi nikdo nečekal, že vyhrajeme, ale postupně jsme zápas
po zápasu sbírali 3 body a nakonec zase všichni doufali a věřili, že neprohrajeme a
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budou z nás mistři. Někdy už to nebylo jednoduché. Všichni chtěli jen výhry, rozhodčí
občas nebyli nejlepší , každý má někdy špatný den. Vždycky jsme si ale dokázali
navzájem pomoct a dotáhnout společně zápasy do vítězného konce.
Zápasy – jaro 2015:
18. 4. 2015

Lutopecny – Chvalčov

1:4

26. 4. 2015

Chvalčov – Zlobice

5:1

  3. 5. 2015

   Martinice – Chvalčov

3:5

10. 5. 2015

Chvalčov – Mrlínek

6:2

24. 5. 2015

   Chvalčov – Chropyně

1:3

30. 5. 2015

   Zdounky – Chvalčov

0:6

  7. 6. 2015

     Rymice – Chvalčov

1:4

14. 6. 2015

    Chvalčov – Bezměrov

8:1

Tabulka – celkové výsledky, sezóna 2014/2015:
pořadí tým

zápasy

výhry

výhry
na
penalty

prohry
na
penalty

prohry

skóre

body

45

1.

Chvalčov

16

15

0

0

1

81 : 21

2.

Chropyně

16

15

0

0

1

95 : 23

45

3.

Zdounky

16

8

0

0

8

40: 55

24

4.

Lutopecny

16

6

1

2

7

46 : 39

23

5.

Rymice

16

6

1

0

9

40 : 65

20

6.

Bezměrov

16

5

0

3

8

19 : 43

18

7.

Mrlínek

16

4

2

0

10

31 : 48

16

8.

Zlobice

16

4

0

3

9

42 : 71

15

9.

Martinice

16

1

4

0

11

30 : 59

11

Sestava:
Janek Dominik, Zapletalová Nikola, Červinková Vanda, Gabriel Pavel, Mejvald
Michal, Kurfürst Pavel, Doležel Martin, Červinka Roman, Tomčík Jaroslav, Dostalík
Petr, Ordáň Petr, Kužel Josef, Šmíd Jakub, Jakoubek Miroslav, Charvát Lukáš
Trenéři:
Jakoubek Miroslav, Šmíd Martin
V sobotu 27.6. se konala rozlučka. Naposledy jsme oblékli dresy a zahráli si proti
rodičům. Po krásném zápasu jsme udělali společné fotky s pohárem a čekalo na nás
občerstvení - plné stoly výborného jídla, kde se našlo snad všechno. Celé odpoledne a večer bylo pěkné počasí, takže všichni odcházeli spokojení, někteří vydrželi
opravdu dlouho do noci .
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Chtěla bych za všechny moc poděkovat trenérům, protože to s námi nebylo vždycky nejlehčí a rodičům, kteří nás podporovali a vozili na zápasy. A potom všem, kteří
nám drželi palce a chodili nám fandit. Ti všichni nám pomohli zvítězit. Za sebe můžu
říct, že kdyby to šlo, budu dál hrát za Chvalčov a se stejným týmem.
Za starší žáky Vanda Červinková
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Historické fotografie obce
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Hody na chalupě zahrádkářů

Perníčky

Čarování s květinou

Zahrádkáři

Kutí kos
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Slovo na konec:
Jedenácté prikázanie: „Lásku nezabiješ“.
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