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Mateřská škola

Nový školní rok

Nový školní rok

Dopravní výchova
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Milí čtenáři,
věříte, že existuje něco mezi nebem a zemí? Nějaká vyšší inteligence, nadvědomí, nadjá, Bůh? Řídí někdo naše životy, nebo se všechno děje nahodile? Máme
svobodnou vůli, nebo je vše předem pečlivě naplánované? Myslím, že každý člověk
někdy zažil nějakou zkušenost, kterou si neuměl vysvětlit. Například sen, který se
potom odehrál v životě, nebo předtucha, která se vyplnila. Pamatuji si, že moje máma
měla vizi Ježíše, který se objevil nad Hostýnem a snášel se směrem k ní. Kdykoliv
o této vizi mluvila, bylo v jejích očích zvláštní posvátno, které jsem u ní nikdy jindy
neviděla. Byla to vize? Halucinace? Skutečný Ježíš? Co je to vlastně vize? Proč
někdo vize má a někdo jiný ne? Je blázen ten, kdo vidí za oponu naší reality?
A nebo je blázen ten, který za ni nevidí? A co čas? Vědci zjišťují, že čas neexistuje,
a že se vše odehrává najednou. Posunuje se jen naše vnímání. Políčko po políčku
se v našem vědomí odehrává film, který je už dávno natočený. Duchovní mistři mají
stejnou zkušenost zažitou na vlastní kůži a tvrdí, že čas neexistuje. Pro nás, kteří
neustále s časem zápasíme, je to naprosto nepředstavitelné. Že existují časové
smyčky, to jsem měla možnost poznat také. Před mnoha lety jsem jela metrem
a viděla jsem muže, jak čte noviny s titulkem na přední straně, který oznamoval,
že zemřel zpěvák Karel Černoch. Přišla jsem domů a hlásím manželovi: „Víš kdo
zemřel? Karel Černoch." Můj muž pokýval hlavou, nějak to okomentoval a více jsme
se k tomu nevraceli. Za pár dní jsem ale zažila šok. Karel Černoch totiž zemřel až
týden po té, co já jsem četla o jeho smrti v novinách. Jak jsem mohla číst o jeho
smrti týden předtím, než se to doopravdy stalo? I můj muž, který byl založený čistě
materialisticky, připustil, že je to záhada. A jako by toho nebylo málo, další den jsem
jela opět metrem a ocitla se v naprosto stejné situaci, kdy stejný muž jako tehdy četl
noviny se stejným titulkem. Tentokrát už to ale časově sedělo i v hmotném světě. Co
se tedy vlastně odehrálo? Měla jsem pocit, jako bych na okamžik „vystrčila hlavu"
z naší časové osy, nahlédla o týden dopředu a zase se vrátila do správného políčka.
Na tuto zkušenost se nedá zapomenout, bylo to tak zvláštní. Mnoho z nás zažilo
mnoho záhad. Samotný život je tou největší záhadou.
Krásný podzim bez depresí.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 5. 8. 2015
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RO projednala a rozhodla:
zadat zhotovení „Lesní tělocvičny“ dle předložené nabídky firmy K+S Kroměříž,
ul. Vrchlického za cenu 598 142,--Kč bez DPH.
zadat zhotovení rekonstrukce garáží Na Říce firmě Ulrych z Bystřice pod
Hostýnem za nejnižší cenu 769 057,--Kč bez DPH.
o právu provést stavbu domovního sjezdu ze soukromého pozemku parc.č.479/2
do obecního pozemku parc.č. 502/9, oba v k.ú. Chvalčova Lhota pro pana Jiřího
Zavřela. Dále v souladu se stanoviskem dopravního inspektorátu Kroměříž souhlasí s připojením na místní komunikaci.
a souhlasí s právem provést stavbu v ul. Poutní pro manžele Vašíkovy, jedná se
o napojení vodovodní přípojky v délce 3 m přes obecní pozemky parc.č. 145/6 a
137/4, oba v k.ú. Chvalčova Lhota.
a souhlasí s podáním žádosti na Zlínský kraj, který bude poskytovat dotace na
hasičské zbrojnice.
a souhlasí s právem provést stavbu v ul. Pod Dubinou pro pana Františka
Nováka, který má zájem si zřídit vodovodní přípojku na dobu 99 let do své rekreační nemovitosti.
rozšíření havarijního skladu pro krizové situace občanů Chvalčova, který bude
mít 50 ks rozkládacích postelí + 50 ks spacích pytlů s prací vložkou a 2 kompletní
polní kuchyně.
o posílení pramenní jímky obecního vodovodu na Bystřičkách o vodu z nového
vrtu. Pro tento vrt bude zakoupena centrála pro krizové situace.
o zakoupení 3 ks centrál pro přečerpávací stanice obecní kanalizace, v krizových
situacích.
a prozatím zamítá výkup nabízených pozemků parc.č. 497,502/23,502/29 a
495/2, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota, na stavbu rodinných domů.
o zakoupení CD s 60 kusy leteckých snímků obce za cenu 3 000,--Kč.
vrátit firmě Studio 97A studii na „Výletiště pod Kozincem“ ke zhotovení nového
návrhu.
a prozatím zamítá nabízené služby mezi obecní spolupráce.
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízené věcného břemene pro f. E-ON
Distribuce a.s. na pozemcích parc.č. 629/2 a 371/1, oba v k.ú. Chvalčova Lhota a
parc.č. 1163/10 v k.ú. Chvalčov na stavbu Chvalčov – kabel NN,Kunčová“.
a schvaluje Smlouvu o dílo na odvoz nebezpečného odpadu z obce Chvalčov, se
skládkou .A.S.A. Bystřice p.H.
o zvýšení částky na nákup ochranných oděvů pro zaměstnance obce v dělnické
profesi na 1 500,--Kč.
o úhradě nákladů na dopravu účastníků plánovaného zájezdu pro seniory do
Jeseníků dne 10.9.2015.
o zadání projektu na ozelenění obce firmě Horák z Bystřice pod Hostýnem.
o odstranění dvou betonových sloupků nad brodem u fotbalového hřiště.
o pokračování v nájemní smlouvě č. 20310A – Dodatek č.1 s firmou Vodafone
Czech Republic a.s., na dobu 10 let za cenu 30 000,--Kč ročně. Firma má na
budově ZŠ a MŠ umístěn vysílač.
že obec nebude v letošním roce provádět žádné směny pozemků, nebude objednávat zhotovení geometrických plánů v k.ú. Chvalčov a Chvalčova Lhota.
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o pronájmu obecního bytu v domě č.p. 798 p. Haně Svobodníkové na dobu určitou.
o pronájmu pozemku parc.č. 350/8 o výměře 12 m2 a z pozemku parc.č. 620/1
výměru 8 m2, oba v k.ú. Chvalčova Lhota, na dobu 10 let za cenu 1,--Kč za kalendářní rok, manželům Dvořákovým.
a souhlasí s prodloužením licence na provozování autobusové vnitrostátní dopravy na lince Bystřice p. H. - Chvalčov - Tesák - Troják, firmou KRODOS BUS a.s.
Kroměříž.
o odkupu webové kamery od MAS Podhostýnska se sídlem v Bystřici pod
Hostýnem z ukončeného projektu za zůstatkovou cenu 1 000,--Kč.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
cenovou nabídku na výměnu oken ve stacionáři.

Usnesení ze zasedání RO ze dne 9. 9. 2015
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RO projednala a rozhodla:
o opakované nabídce odprodeje pozemku parc.č. 495/2 v k.ú. Chvalčova Lhota
a jeho ceně v rozmezí 150-200,--Kč za m2, za kterou by obec event. pozemek
mohla koupit.
o instalaci nového dopravního zrcadla v ul. Obřanské u č.p. 5, na návrh odborníka
pro dopravu.
a zamítá odprodej venkovní webové kamery, která byla demontována na sv.
Hostýně a obec ji odkoupila za 1 000,--Kč. Bude použita pro potřeby obce.
o uzavření smlouvy s Advokátní kanceláří KVB z Pardubic, která je zaměřená na
služby pro obce. Služby nabízí v několika variantách, Chvalčov se rozhodl pro
variantu Malá obec Plus za 29 000,--Kč ročně.
a na návrh zhotovitelské firmy, která je dodavatelem „Lesní tělocvičny“, přesuneme tuto stavbu až do jarních měsíců, dojde tak k lepšímu využití záruční doby.
a doporučuje ZO předkládat návrhy na investice pro r. 2016.
o opravě místní komunikace u Koryta a do Kozince, včetně vyhloubení příkopu.
a předala všechny požadavky na změny územního plánu pořizovateli.
o zvláštním užívání komunikace v ul. Pod Lomem parc.č. 622/4 v k.ú. Chvalčova
Lhota pro uložení kanalizační přípojky o kterou požádala fa. Bystřická investiční.
o stavbě kůlny na vlastním pozemku pro pana Petra Pecháčka.
o termínu konání ZO na den 30.09.2015 se začátkem v 17.00 hodin. Program
vyplývá z jednání RO ve sledovaném období a došlé pošty.
a doporučuje ZO ukončit provozování obecního internetu k 31.12.2015.
požádat Stavební úřad v Bystřici pod Hostýnem o sloučení parcel na fotbalovém
hřišti a změně využití území.
o dodavateli plánované výměny oken v budově č.p. 798, je to fa. TERMOLUX,
s.r.o. Val. Meziříčí a zednických prací p. Palenčár.
o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt p. Zdenku Jašečkovou.
a) o předání požadavku na smýcení stromu v areálu ZŠ a MŠ komisi VHŽL.
b) souhlasí se stravováním dětí ve ŠJ v době prázdnin za dotované ceny.
c) rozhodla o uzavření MŠ v termínech: 29.10.-30.10.2015, 23.12.201503.01.2016, 24.03.2016-25.03.2016 a 18.07.2016-31.08.2016.
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o příspěvku ve výši 2 000,--Kč na činnost v r. 2015 pro hospic na Sv. Kopečku
u Olomouce.
opakovaně byl povolen prodej ovoce na obecních stromech, mnoho dalších by si
mohlo vzít příklad.
a souhlasí s provozováním autobusové vnitrostátní linky Zlín, Troják, Tesák,
Hranice.
o požadavku z řad seniorů o odstranění bezbariérového vstupu u domu č.p. 457,
který je v chodníku před domem. O odstranění musí být požádáno ŘSZK, protože
pozemek je v jejich vlastnictví.
o zabezpečení čelní stěny skladiště pro byty domu č.p. 772, kde hlavně v zimě
zafukuje.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání ze dne 05.08.2015.
zrušení nabízené služby pro obec Chvalčov manažerkami meziobecní spolupráce.
návštěvu letců II.světové války, členů RAF(Royal Air Force) kteří se přijedou
poklonit padlým rodákům Chvalčova a Chvalčovy Lhoty. Jedná se o Evžena
Halamáška a Ruperta Krupicu. Pietní akt se uskuteční 11.11.2015 v dopoledních
hodinách.
ohlášení vrtu na pitnou vodu v ochranném pásmu v Dubině pro paní Bel-Živnou.
ohlášení vrtu na pitnou vodu na soukromém pozemku pro pana J. Kužela.
informaci o úspěchu Marie Balážové, která získala 6 zlatých medailí v Los
Angeles, kde reprezentovala se svou cvičitelkou na Olympiádě pro lidi s hendikepem. Starosta jim oběma předal květinu a malý dárek.
oznámení o přemnožení kůrovce v obecních lesích a s tím spojenou nezbytně
nutnou údržbu.
definitivní uzavření sledovanosti projektu “Varovný systém“.
informaci o plánovaném otevření rozhledny na Kelčském Javorníku 15.09.2015
v 10.00 hodin.
požadavek na opravu místní komunikace v ul. Pod Lomem.
žádost pana Adamíka na směnu pozemku s obcí, v lokalitě Pod Kozincem.
informaci o opravě multikáry před zimní údržbou místních komunikací.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 9. 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 18.06.2015 do 30.09.2015.
• a) a zamítá žádost manželů Sedlářových, A. Kašpara 1495, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem o změnu územního plánu, a to o změnu ve funkčním využití zemědělských ploch na parc. č. 879/1,879/2 a 880/8 na navrhované využití bydlení
individuální.
b) a schvaluje žádost paní Andrey Zábranské, Pod Dubinou 316, Chvalčov,
o změnu územního plánu a to o změnu ve funkčním využití ploch pro výrobu na
parc.č. 81/6, 81/12, 82/3, 84 a 83 v k.ú. Chvalčov na navrhované využití bydlení
individuální.
c) a schvaluje žádost pana Michala Němce, Javornická 851, Chvalčov, manželů
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Jiřího a Lenky Kocfeldových, Javornická 849, Chvalčov, Manželů Petra a Ing. Ivy
Kasalových, Javornická 852, Chvalčov, manželů Ing. Tomáše a Mgr. Vladimíry
Drozdkových, Javornická 852 o úpravu podmínek pro využití návrhové plochy
pro individuální bydlení BI2 v lokalitě Javornická – stanovení nových podmínek
prostorového uspořádání pro návrhovou plochu a to určení minimální výměry
stavebních pozemků a regulaci staveb v ploše.
d) a schvaluje žádost Obce Chvalčova o změnu územního plánu a to o změnu ve
funkčním využití ploch pro individuální bydlení BI na parcelách 67/1 a 67/2 v k.ú.
Chvalčova Lhota na plochy veřejných prostranství.
e) a schvaluje žádost Obce Chvalčova o změnu územního plánu a to o změnu ve
funkčním využití ploch pro individuální bydlení BI na parcelách č. st. 202 a 924/27
v k.ú. Chvalčov na plochy dopravní infrastruktury.
f) a schvaluje žádost Obce Chvalčova o změnu územního plánu a to o změnu ve
funkčním využití ploch pro výrobu dle platného ÚP na pozemcích parc.č. 81/4 a
97/2 v k.ú. Chvalčov na plochy s využitím vodním a vodohospodářským.
g) a schvaluje žádost Obce Chvalčova o stanovení minimální výměra stavební
parcely v rozvojových plochách pro individuální bydlení na 800 m2.
a rozhodlo o ukončení provozování obecního internetu k 31.12.2015 vzhledem
k tomu, že projekt splnil svou vizi.
a rozhodlo o odložení plánovaných investičních akcí Stavba lesní tělocvičny a
Zpevnění prostranství před chalupou zahrádkářů na rok 2016.
a rozhodlo o nákupu 50 ks rozkládacích lůžek a 50 ks spacích pytlů s výměnnou
vložkou pro doplnění havarijního skladu obce za cenu do 90 tis. Kč a schvaluje
výhledové pořízení 1-2 ks polní kuchyně, úpravu elektroinstalace na 3 čerpacích
jímkách kanalizace a budově ZŠ pro použití elektrocentrály a přípravu kotlů
v kuchyni ZŠ na alternativní použití PB lahví.
a rozhodlo o vybavení posilového zdroje vody – vrtané studny, odlučovačem manganu v celkové ceně 255 009,00 Kč včetně DPH tak, aby kvalita vody vyhověla
hygienickým normám. Instalaci provede firma SKD Lipník nad Bečvou s.r.o., za
nabídkovou cenu 255 009,00 Kč Kč včetně DPH.
a rozhodlo o variantě č. 3 návrhové studie pro stavbu výletiště pod Kozincem a
zadání zhotovení projektové dokumentace firmě 97a s.r.o. Zlín včetně prověření
možnosti dotace.
rozhodlo o postupu výběru nejvhodnějších investic na rok 2016 do 4. 11.2015 za
součinnosti zastupitelů obce.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 v projednaném znění.

•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č.5/2015 ze zasedání ZO Chvalčov dne 18.06.2015.
stav rozpracovanosti projektu Rozvoj obce Chvalčov v letech 2016-2020.

•
•
•
•
•

•
•

Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou SKD Lipník nad Bečvou s.r.o., na vybavení posilového zdroje vody – vrtané studny, odlučovačem manganu v celkové
ceně 255 009,00 Kč včetně DPH.
starostovi obce uzavřít smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu
výletiště pod Kozincem firmě 97a s.r.o. Zlín včetně prověření možnosti dotace.
Ing. Antonín stodůlka, starosta obce
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Předkládám informace k investicím a údržbám pro letošní rok.
Kanalizace a vodovod v ulici Poutní – stavba je dokončena a zkolaudovaná.
Projekt Energetické úspory OÚ Chvalčov je rovněž dokončen a dokončeny jsou
i opravy prováděné mimo rámec projektu : chodník kolem budovy, taneční parket,
přední schodiště, dřevěné podbití, nadstřešení vstupů a pár dalších drobností.
Celková cena činí 2, 040 mil. Kč. Dotace na zateplení od Státního fondu životního
prostředí a Operačního programu ŽP obec obdržela, část dotace ve výši DPH (cca
120 tis. Kč) bude poskytnuta do konce roku. Oprava chodníku podél parčíku v ulici
Na Kamenci právě probíhá, součástí je i autobusová čekárna. Obavy z toho, že bude
malá, nejsou na místě, pro běžný provoz bude čekárna dostačující. Zhotovitelská
firma MG. Construction, s.r.o. provádí stavbu za cca 890 tis. Kč. Rovněž bude
ve stejném slohu zrekonstruována autobusová čekárna naproti pomníku padlým
u odbočky k fotbalovému hřišti. Do konce roku bude rovněž zrekonstruována budova
provozovny u autobusové točny Na Říce za 930 tis. Kč tak, aby vyhověla podmínkám pro garážování traktoru, dvou nákladních aut a k uložení další obecní techniky.
Nejvýhodnější nabídku v poptávkovém řízení podala firma Pavel Ulrych-stavitel s.r.o.
Bystřice pod Hostýnem. Pokud počasí dovolí, dojde ještě k opravě účelové komunikace nad vodojemem Koryto ve směru Kozinec, odkud při každém přívalovém dešti
je splavován materiál až do ulice Na Kůtku. Součástí opravy bude odvodňovací příkop včetně propustí u vjezdů k rekreačním chatám a příčné svodnice dešťových vod.
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách bude přesunuto na později.
Nový zdroj vody – posilový vrt u obecního vodojemu na Bystřičkách je vystrojen,
nevyhovuje zde rozbor vody pro vysoký obsah manganu. Po úvaze přistoupilo zastupitelstvo obce k vybavení zdroje odlučovací kolonou za cenu 255 tis. Kč včetně montáže a stavebních úprav. Pro kolaudaci je nutné, aby voda odpovídala hygienickým
požadavkům. Zvýšený obsah manganu je rizikem spíše pro kovové rozvody vody
v domácnostech a pro spotřebiče jako jsou pračky, kávovary a podobně, než pro
zdraví odběratelů. Čerpadlo ve vrtu je umístěno v hloubce pře 70 m s výkonem 48
m3 za 24 hodin. Vydatnost zdroje násobně převyšuje tento údaj.
Odložená na příští rok bude stavba lesní tělocvičny u domova Javorník pro termíny kácení topolů a záruční doby cvičebních prvků, kde by se zbytečně ztratila doba
zimního období, kdy by zařízení nebylo v provozu. Na základě průzkumu trhu stavbu
provede firma K+S Kroměříž za cenu 599 tis. Kč.
Další odloženou akcí je zpevnění prostranství před Chalupou zahrádkářů, kde
majitel pozemku požaduje projektovou dokumentaci a stavební povolení.
Na projekt výletiště pod Kozincem byly vypracovány čtyři varianty řešení. Vše je
zveřejněno na obecních webových stránkách. ZO na svém zasedání 30. 9. 2015
vybralo k realizaci variantu č. III. Zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení bylo již zadáno. Součástí projektu je i kanalizační
stoka, která posune kanalizaci k rozvojové zóně pro výstavbu rodinných domů nad
areálem bývalého zemědělského družstva.
Může se stát, že dosud nezapočaté stavby se mohou zdržet při špatném počasí.
V tom případě finanční prostředky zůstanou připraveny na bankovním účtu obce na
jejich dokončení v dalším období.
Přeji všem pěkné podzimní počasí.
Ing. Antonín stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky :
Petr HRUŠKA
Marie Vera VAŇKOVÁ
Matouš OBRTLÍK
Tereza BÍLÁ
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život…

Řady chvalčovských občanů opustili:
Marcela MARTÍNKOVÁ
Jiří KOLAŘÍK
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Z naší obce
V rámci přípravy Program rozvoje obce Chvalčov na období 2015-2020 zveřejňujeme dílčí výsledky dotazníkového šetření:
Jak se Vám v obci žije
velmi dobře

44

spíše dobře

22

ani dobře ani špatně

12

spíše špatně

1

velmi špatně

0

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí
klidný život
dobré mezilidské vztahy
příznivé životní prostředí
blízkost přírody
dostupnost pracovních příležitostí
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
sportovní vyžití
vzhled obce

38
15
38
60
0
17
11
3
14
9

Co se Vám na Vaší obci nelíbí
špatné vztahy mezi lidmi

15

nezájem lidí o obec

30

málo kvalitní životní prostředí

4

nedostatek pracovních příležitostí

34

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

9

nedostatečný kulturní a společenský život

2

špatná dostupnost lékaře

9

nevyhovující veřejná doprava

3

nedostatečná bytová výstavba

5

nepořádek v obci

14

špatné podmínky pro podnikání

3

Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

Bydlení

39

26

2

1

2

Školství

33

26

6

3

1

Zdravotnictví

9

26

17

3

7

Veřejná doprava

28

21

9

2

6

Kultura a společenský život

26

32

6

1

4

Sportovní vyžití

26

21

6

2

8

Životní prostředí

33

22

9

3

0

Péče obce o své prostředí

35

24

8

1

1

17

Podmínky pro podnikání

16

27

Rozvoj obce

23

30

Informovanost o dění v obci

33

25

8

0

2

6

1

6

1

Mezilidské vztahy v obci považujete za
velmi dobré

11

docela dobré

40

ne moc dobré

17

špatné

4

nedovedu posoudit

3
10

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
rozhodně ano

20

spíše ano

40

spíše ne

5

rozhodně ne

0

nedovedu posoudit

9

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
pravidelně (min. 1x týdně)

12

občas (cca 1 x měsíc)

30

vůbec

8

nemám internet

24

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
rozhodně ano

21

spíše ano

23

spíše ne

4

rozhodně ne

1

nedovedu posoudit

22

Jak by se měla obec dále rozvíjet
měla by zůstat přibližně stejně velká

29

měla by se postupně rozrůstat na přibližně  2100 obyvatel

16

měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů

9

nedovedu posoudit
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Zhodnoťte, jak důležitá je podle Vás podpora jednotlivých oblastí
Oblast života
Podpora rozvoje malého podnikání

Nejdůležitější

Méně
důležité

Nejméně
důležité

43

22

1

Rozvoj cestovního ruchu

36

22

5

Podpora zemědělství

34

19

6

Rozvoj volnočasových aktivit

21

35

1

Rozšiřování veřejných služeb pro občany

37

22

1

Vytváření nových pracovních míst

48

8

4

Rozvoj dopravní infrastruktury

29

23

6

11

Zlepšení stavu životního prostředí

43

17

2

Uchování kulturního dědictví

46

15

1

Spolupráce a provázanost obcí s podnikateli a neziskovými organizacemi

31

24

5

Zlepšení vzhledu obce

46

15

3

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Na co byste je přednostně využil/a
zlepšení podmínek pro podnikání

13

podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a
místních komunikací)

28

častější spoje veřejné dopravy

4

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

20

rekonstrukce místních komunikací

48

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

15

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

49

opravy památek v obci

10

V obci
žiji od narození

32

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

8

přištěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety

30

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

5

Vážení občané Chvalčova,
prostřednictvím obecního zpravodaje bychom rádi reagovali na zvyšující se
stížnosti ohledně výskytu divokých prasat v blízkosti trvalých bydlišť či rekreačních
zařízení na území obce Chvalčov.
Úvodem je nutno podotknout, že problematika zvýšeného stavu divokých prasat
je problémem celé ČR, potažmo celé střední Evropy, a ačkoli to může znít ironicky,
tak oblast Hostýnských vrchů se řadí mezi oblasti méně problémové.
Důvodů, které zapříčiňují neustále zvyšující se početnost populace divokých prasat je několik. Mezi hlavní se řadí:
- mírné zimy (nedochází k přirozené mortalitě)
- způsob zemědělského hospodaření (takřka celoroční možnost potravy a krytiny
v kulturách řepky, obilnin, kukuřice apod.)
- metání selat i vícekrát za rok
- obtížný lov vzhledem k vysoké inteligenci zvěře a převážně nočnímu způsobu
života.
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Převážná většinu lesů v rámci k.ú. Chvalčov patří do honiteb, které jsou v užívání
Lesy ČR s.p., LS Vsetín. Lesy ČR jako uživatel honiteb (Obřany a Bystřičky) se snaží
intenzivně redukovat divoká prasata odstřelem. K co nejvíce efektivnímu odlovu
využíváme i výjimky ze současně platné legislativy, např.: lov dospělé zvěře, lov za
pomocí umělého osvětlení. Značné prostředky vkládáme taky do celoročního vnadění a odváděcího přikrmování rovnoměrně rozmístěných po honitbách.
I přes veškerá výše popsaná opatření dochází často ke škodám na majetcích
občanů či návštěvníků obce. Je to dáno postupnou adaptací divokých prasat na
hustě zabydlené prostředí, velkým akčním radiem (divočák je schopen za noc urazit
i desítky km) a taky bohatou úrodou ovoce v letošním roce, která láká zvěř do blízkosti obydlí.
Jelikož převážná většina pozemků v blízkosti obydlí se řadí mezi tzv. nehonební
pozemky (nelze na nich provádět lov a vlastník těchto pozemků ani nemůže po
uživateli honitby požadovat náhradu škody způsobenou zvěří) a lov na navazujících
honebních pozemcích je vzhledem k bezpečnosti obyvatel takřka nemožný, doporučujeme dodržovat základní opatření:
- neshromažďovat v rizikových oblastech rostlinný odpad (zbytky potravin, nahromaděné ovoce apod.)
- udržovat funkční oplocení (především upevnění v místech, kde se pletivo stýká se
zemí)
- použití zradidel (zvukové, pachové, světelné…)
Na závěr je nutno podotknout, že divoká prasata jsou plachá zvířata, tudíž nehrozí
jakékoli ohrožení osob.
Lesy ČR. s.p., Lesní správa Vsetín
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Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA - to je naše školička

Léto plné sluníčka ukončilo svou vládu a my máme již první měsíc nového školního roku za sebou a s ním i nějaké akce:
• Den otevřených dveří
• informativní schůzku pro rodiče
• účast dětí ze třídy Sluníček na „Dřevosochání“ v Bystřici pod Hostýnem

„Dřevosochání“ v Bystřici pod Hostýnem
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„Dřevosochání“ v Bystřici pod Hostýnem

Čeká nás:
• canisterapie s pejskem Bájou
• Hodonínské divadlo – pohádka „Krtek a kolo“
• beseda s policií ČR
• maňáskové divadlo Prostějov - pohádky: „Budka v poli“, „Budulínek“, „Máša a
medvěd“
• pohádka „O chytré princezně“ v podání pana Taraby
• návštěva logopedky ze SPC Kroměříž
• divadlo Šikulka

Do naší mateřské školy je na letošní školní rok zapsáno 43 dětí. Do třídy Sluníček
20 dětí ve věku 4 – 7 let, do třídy Berušek 23 dětí ve věku od 2,5 do 4 let. Složení
pedagogického sboru zůstává stejné.
I v letošním školním roce jsou pro děti přichystány činnosti nad rámec základního
vzdělávání:
Pro třídu Sluníček a starší děti třídy Berušek:
• Předplavecký výcvik v Přerově
• Angličtina pro nejmenší - pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Duchoňové
Pro třídu Sluníček:
• Keramika s panem Švehlíkem
Pro předškoláky:
• Metoda dobrého startu – pod vedením paní učitelky Tillerové
• Hra na flétnu – pod vedením paní učitelky Juráskové
• Logopedický kroužek – pod vedením paní učitelky Tillerové
Ještě nás čeká sběr papíru, pouštění draka, tvořeníčka s rodiči…..

kolektiv učitelek MŠ
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Základní škola

Tak nám to opět začalo! Školáci i děti z mateřinky přišli 1. září do prázdninami
zklidněné a vyhřáté školy. Bylo na nich vidět, že mnohé se těší na kamarády, některé
na novou zkušenost v 1. třídě, sem tam někdo dokonce i do školy. Čerstvě vypadali
i odpočatí zaměstnanci, čistotou zářil každý kout školy, školní kuchyně se chlubila
novými okny. Tak je to tady. Přejme všem pevné nervy, pracovní zápal a hlavně
zdraví. A nejen dětem či zaměstnancům, ale také rodičům. Škola totiž funguje, pokud
rodič a kantor jedno jsou, pokud jsou k sobě upřímní a táhnou za jeden provaz a hlavně jedním směrem. A děti? Ty v takovém případě, promiňte mi ten výraz, fungují také.
Sotva jsme se rozkoukali, bylo tady 12. září. Tedy den, kdy jsme si připomínali 55
let od otevření nové školní budovy ve Chvalčově. S organizací pomáhali zaměstnanci i žáci. Školu si přišlo prohlédnout překvapivě hodně návštěvníků, kteří viděli všechny prostory základní a mateřské školy, nahlédli i do tělocvičny či posilovny. Někteří
zkusili práci na interaktivní tabuli
nebo s počítačovými výukovými programy. Další si prohlíželi
historické třídní knihy a fotografie. Zápisy v knize návštěv nás
pohladily po duši. Děkujeme.
A změny? I na ty dojde, protože změna je život. V mateřské
škole plánujeme pořídit interaktivní tabuli, ples a karneval
změní organizátory (a možná i
něco více), začneme zvelebovat
interiér školy, změníme webové
stránky… V červnu odešly na
jiné školy paní učitelky Martina
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Chvatíková a Barbora Hrušková. Za jejich významný podíl na rozvoji chvalčovské
školy jim patří velký dík. Novým učitelkám Markétě Dvorské a Lence Šínové přejeme
dobrý start na novém působišti.
Čeká nás spousta školních akcí, zájmové kroužky, akce klubu rodičů. Ale hlavně
nás čeká hravá, zajímavá, tvořivá a zároveň tvrdá práce. Protože člověk se stává
člověkem, jen je-li zasažen vzděláním a výchovou.
Zdeněk Hnila
„Nikde tam, kde se vyučování neopírá o autoritu a výchova o příklad, nemohou se
dostavit výsledky."
J. J. Rousseau

Zprávičky z KCR DOMINO
Začátek nového školního roku máme úspěšně za sebou. Nyní se již rozběhly
různé kroužky a aktivity. Do kroužků je možno se přihlásit i během školního roku.
V pondělí a v pátek máme od 9:00 hod. cvičení pro rodiče s dětmi - Klubíčko.
V úterý a ve středu dopoledne od 8:00 do 11:30 hod. je miniškolka určená dětem od
1,5 do 3 let. Výtvarný kroužek Šikulka je v pondělí od 16:00 hod. pro rodiče s dětmi
od 3 let a ve čtvrtek od 9:00 hod. pro rodiče s dětmi od 2 let. V Šikulce společně nejen
malujeme a tvoříme, ale část hodiny je plná pohybu, tanečků a cvičení. Ve čtvrtek
odpoledne v 16:00 hod. je výtvarný kroužek Tvořínek pro děti od 3 do 6 let. Pokud
si chcete přijít s dětmi hrát, volná herna je otevřena v úterý a ve středu od 15:00 do
18:00 hod.
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Dále se připravují tyto akce:
- Ve čtvrtek 22.10. 2015 v 10:15 hod. beseda „Co si dáme na svačinku“ aneb ochutnávka zdravých jídel s paní Běhalovou.
- Podzimní tvořeníčko
- Vánoční focení rodin
- Ochutnávka vánočního cukroví, aneb jde to i jinak a zdravěji
- Návštěva Mikuláše
Termíny akcí budou upřesněny. Informace ráda podám na tel. 604 305 055,
mail: elen.egerova@idomino.eu.
To už se blížíme času vánočnímu, ale do té doby nás čeká ještě spousta podzimních dnů, které nás jistě překvapí krásou měnící se přírody. Hodně pohody a radosti
všem rodinám.
Elen Egerová

Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Setkáváme se každé úterý od 9.00 do 11.00 hod.

Program „Aktivity“ – na měsíc LISTOPAD 2015

  3.11.
10.11.
24.11.

Dopolední „KAVÁRNIČKA“ – téma: ZÁŽITKY A FOTO Z VÝLETU
Výtvarný ateliér – adventní svícen
ADVENTNÍ KONCERT – s programem vystoupí žáci ZUŠ v Bystřici pod
Hostýnem pod vedením MgA. Magdy Čáslavové.

Program „Aktivity“ – na měsíc PROSINEC 2015
  1.12.

  8.12.
15.12.
22.12.

Dopolední „KAVÁRNIČKA“ – téma: VÁNOČNÍ PEČENÍ I DIETNĚ
(inspirace i pro diabetiky a bezlepkáře)
„JAK ŠEL ROK V PRANOSTIKÁCH“ – beseda o zvycích a pranostikách
s pracovnicí muzea v Rožnově pod Radhoštěm
Výtvarný ateliér – výroba vánočních přání a vizitek na dárky
Společné zdobení a rozžíhání stromečku
– posezení při koledách s malým pohoštěním

Různé

Poděkování za spolupráci
Vážená paní místostarostko,
dovolte, abychom Vám poděkovali za obětavou pomoc při pořádání akce „Noční
pochod hostýnskou magistrálou aneb náš Yetty nikdy nespí" konané 5. 9. 2015.
Letos jsme dosáhli 164 registrovaných účastníků, což potvrzuje vzrůstající zájem
veřejnosti o tyto aktivity propagující přírodu Hostýnských vrchů. Bez pomoci technických pracovníků obce a členů SDH Chvalčov by nebylo možné akci uskutečnit, proto
jim patří naše upřímné díky za iniciativu a ochotu.
Budeme velmi rádi, když nám jako doposud zachováte přízeň a podpoříte nás.
Spolupráce s Vámi si velmi vážíme.
S pozdravem Ing. Vendula Perůtková a Jakub Juračka
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Vzpomínka
Dne 4. října 2015 uplynulo 45 roků od položení základního kamene na SOS dětskou vesničku ve Chvalčově.
Této akce se tehdy zúčastnila i manželka tehdejšího prezidenta Irena Svobodová.
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SOS vesnička dnes

Oznamujeme občanům, že v období letošního podzimu a zimy započne Povodí
Moravy, s.p. Brno, kácet a provádět ořez stromů v korytě a na břehových hranách
toku Bystřičky. Káceny budou stromy, které jsou nebezpečné svému okolí nebo
přímo toku. Jedná se o velký zásah, který je schválen všemi příslušnými orgány
státní správy a dlouho na něj mnoho občanů čeká. Celá úprava bude ukončena
v roce 2018. Všechny práce budou prováděny v době vegetačního klidu. Kácení
bude probíhat ve třech etapách, protože úsek je dlouhý 3 km a je ve dvou katastrálních územích. Některé holiny, které vzniknou kácením, budou ve spolupráci s obcí
osazeny tak, aby do budoucna byly „dekorací obce“ a ničemu neškodily. Povodí
Moravy, s.p. Brno, děkuje všem občanům za pochopení při problémech, které v souvislosti s těmito pracemi vzniknou.
Na tříděný odpad máme nové, pohodlné kontejnery. Někteří z nás polevili a
sypou do nových kontejnerů všechno, co se tam dřív nacpat nedalo. Kusy polystyrenu patří do sběrného dvora. Krabice od mléka a nápojů ukládejte do oranžových
sáčků.Ty vám posbírají naše technické služby a obdarují vás novými sáčky.

AKCE Chvalčov:

Vernisáž ADVENTNÍ INSPIRACE – 20. 11. 2015 v 17 hod.
předvánoční jarmark s bohatou nabídkou rukodělných výrobků pokračuje
21. 11. a 22. 11. vždy od 10.00 do 17.00 hodin v kulturním domě.
Těšit se můžete také na tvořeníčko pro děti, či na vystoupení dětí i dospělých.
Čertovská jízda
Tradiční hasičská jízda Chvalčovem čertů s anděly a Mikulášem se uskuteční 5.12.2015.
Sraz před hasičárnou v 17.00 hodin, dále se pokračuje ke škole, kde se akce spojí
s rozsvěcováním vánočního stromku. Cíl čertovské jízdy je u Javorníku.
21

Akce v okolí:

MANŽELSKÝ POKER – pátek 23. října 2015 v 19.00 hodin v Kině Klub Sušil
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá divadelní představení MANŽELSKÝ POKER.
V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl", a jednotlivá kola
vysvětlování a slovních hříček, které ve své hře popsal slavný autor, mistr francouzské konverzeční komedie Marc Camoletti. Hrají Daniela Šinkorová, Jiří Langmajer,
Andrea Kerestešová, Michaela Sejnová, Petr Stach, Adéla Gondíková, Jan Krafka,
Kateřina Pindejová.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – pondělí 26. října 2015
Středisko volného času Včelín zve všechny děti a rodiče na již tradiční podzimní
slavnost broučků. Sraz broučků a berušek do slavnostního průvodu je v 17.00 hodin
na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem.
DUŠIČKOVÝ POCHOD NAPOLEONSKÝCH VOJSK – sobota 31. 10. 2015
Starý hřbitov v městském parku Zahájené v Bystřici pod Hostýnem.
VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST NA VŠECHNY ZEMŘELÉ – pondělí 2. 11. 2015 16:00
Farnost sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem zve na mši svatou v 16.00 hodin věnovanou
vzpomínce na všechny věrné zemřelé, která se uskuteční v pondělí 2. listopadu
2015. Po mši svaté v kostele sv. Jiljí bude následovat v 17.00 hodin světelný průvod
na městský hřbitov.
LANŽHOTČANKA – čtvrtek 5. 11. 2015 v 18:00
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá posezení s dechovou hudbou Lanžhotčanka,
které se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v 18.00 hodin ve Společenském domě
Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
VĚRNÍ ABONENTI – úterý 17. 11. 2015 v Kině Klub Sušil
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá v úterý 17. listopadu 2015 divadelní představení VĚRNÍ ABONENTI. Co se všechno stane, když si manželé musejí sednou v hledišti každý jinam a on dostane mladou půvabnou sousedku? Hrají Václav Vydra, Jana
Boušková, Andrea Černá, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, Eva Jandlová, Antonín
Procházka, Jan Štastný, Vilém Dubnička, Pavel Kikinčuk, Tereza Aster Vágnerová,
Štěpánka Křesťanová a Zita Pluháčková.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 4.12.2015 17:00 | Masarykovo náměstí | Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na tradiční ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU, které se uskuteční v pátek 4. prosince 2015 v 17.00 hodin na Masarykově
náměstí v Bystřici pod Hostýnem. I letos přijede na kouzelných sáních Mikuláš
s anděly a čertovským spřežením. Vánoční jarmark se uskuteční od 15.00 hodin.
VÁNOČNÍ KONCERT
ne 13.12.2015 17:00 | Kostel sv. Jiljí | Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT, který se
uskuteční v neděli 13. prosince 2015 v 17.00 hodin v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod
Hostýnem. Vystoupí sopranistka Jana Sychrovská - Škarpichová a varhaník, dirigent,
vedoucí pardubického sboru ReBelcanto Petr Hostinský. Vstupné 50 Kč.
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Kulturní rubrika
Dne 28. 9. jsme si připomněli Den české
státnosti spojený s prvním českým světcem
svatým Václavem. Svatý Václav byl jediným
českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické
církve.
Svatý Václav, třetí přemyslovský kníže,
dokázal zachovat suverenitu českého státu
a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel svého
knížectví. Panoval pravděpodobně v letech
925 - 935 a byl vnukem prvního doloženého
Přemyslovce Bořivoje a svaté Ludmily, která
jej vychovávala. Vedle Cyrila a Metoděje a
svatého Prokopa patří mezi nejvýznamnější
šiřitele křesťanství v českých zemích. Podle
pověsti to byl právě on, kdo v zemi také zavedl tradici pěstování vína. Často ohrožovaná území chránil tak, že císaři Svaté říše
římské Jindřichu Ptáčníkovi platil tribut pacis, daň za mír, která se rovnala pěti stům
hřiven stříbra a sto dvaceti volům. Za to si vysloužil kritiku svého mladšího bratra
Boleslava, který no nechal zavraždit ve svém sídle ve (Staré) Boleslavi, v pondělí 28.
září zřejmě roku 935. Bratr Boleslav následně převzal vládu nad knížectvím. Po smrti
začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost a posmrtné zázraky.
Svatý Václav je prvním českým světcem, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem Čech a Moravy. Je
jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála
velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci
křesťanské Evropy.
Obsahem Svatováclavského chorálu, jehož kořeny sahají patrně až do 12. století,
je prostá modlitba k patronovi české země:
„Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě.
Nedej zahynouti nám i budoucím, svatý Václave, Kriste eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné,
zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison."
Podle legend byly jeho přednostmi: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a
slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství
a lásky. Václav ctil svou babičku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval
přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně statečný. Jako kníže byl výborný jezdec na koni.
V 19. století byl kult sv. Václava nosným tématem českého národního obrození.
Nejvýznamnější ze soch, jimiž vyvrcholilo toto období, je Myslbekova jezdecká socha
sv. Václava mezi svatými Vojtěchem, Prokopem, Ludmilou a Anežkou, odhalená na
Václavském náměstí v Praze roku 1913.
Zdroj: Wikipedia
23

149. zámecký koncert

Když se moje mladší dcera Johanka dozvěděla, že v Bystřici proběhne beseda s její
oblíbenou herečkou ze sitcomu „Comeback"
Simonou Babčákovou, bylo jasné, že takovou
příležitost si rozhodně nenecháme ujít. Tak
jsme se v páteční podvečer 18. 9. vypravily
do bystřických zámeckých komnat. Sál byl
v celku zaplněný, seděly jsme poměrně vzadu,
takže jsme chvílemi musely chytat každé slovo.
A že jich bylo! Herečka Simona Babčáková je
skutečně mistrem slova, a její projev byl bezpochyby avízovaným slovním koncertem. Humor
této šumperské rodačky je rázovitý a osobitý jako herečka sama. Žákyně improvizátora
Jaroslava Duška, která vystudovala Zlínskou
školu umění, prošla scénami Městského divadla
Zlín a pražského Divadla v Dlouhé, působila
též v Klicperově divadle v Hradci Králové. V současné době je členkou souboru
Dejvického divadla v Praze. Za své výkony na jevišti byla dvakrát nominována
na cenu Alfréda Radoka. V tomto roce byla nominována na cenu TýTý v kategorii
herečka. Hrála ve filmech „U mě dobrý," „Nestyda", „Nuda v Brně", „Ve stínu", „Díra
u Hanušovic." Improvizační schopnosti této drobné, charismatické ženy jsme si
opravdu vychutnali. Sál mnohokrát vybuchl smíchem, neboť moudrost servírovaná na jednom talíři s humorem proniká k člověku mnohem rychleji. Lidskost paní
Babčákové podtrhovala její bezprostřednost, pro nějaké to „neslušné" slůvko také
nemusela chodit daleko. Jsou ženy, které si to prostě mohou dovolit, aniž by přitom
ztratily byť gram ze svého šarmu. Paní Simonu doprovázel herec a hudebník Vojtěch
Havelka, syn známého umělce Ondřeje Havelky. Beseda trvala celé tři hodiny, a
byť mojí dcerce už únavou padala víčka, držela se statečně. Podpis a fotografie
se Simonou byla jen třešničkou na dortu pro mladé, pubertální dvanáctileté děvče.
Město Bystřice plánuje cyklus setkávání s významnými osobnostmi, tak neváhejme,
my Chvalčovjané, a využívejme příležitosti. Vždyť je to takový kousek a každé setkání se zajímavým člověkem nás vždycky o něco obohatí.
Jitka Dostálová

VÍKEND S BOHEM

O divadelní hře s názvem „Víkend s Bohem" jsem toho mnoho četla a slyšela. Už
v loňském roce se toto představení mělo v bystřickém Sušile odehrát, bohužel bylo
zrušeno pro nedostatečný počet prodaných lístků. Už proto jsem obdivovala odvážný
počin paní Sylvie Králové z Královské oázy znovu autory a představitele „Víkendu
s Bohem" do Bystřice pozvat. Byl to jistě velký adrenalin. V sobotu 26. 9. 2015 se
před Sušilem začaly shromažďovat hloučky lidí a trousit se do sálu v menších či větších zástupech. Měla jsem obrovskou radost, když jsem viděla, že sál je zaplněný do
posledního místečka. To je, přátelé, úspěch! Vloni nic, a letos taková účast. Možná
by stálo za analýzu, jak je to možné?
Jak už jsem se zmínila, o této divadelné hře jsem mnoho slyšela, ale jedna věc
je zprostředkovaná informace a vlastní zážitek je věc úplně jiná. Bylo to tak nádherné! Opravdu. Minimálně 6x jsem si poplakala dojetím a krásou. A vzápětí se smála
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jako blázen. Když na jeviště vyšel Mário Kubec, málokdo by se v něm nepoznal.
Respektive naše staré, zatuchlé myšlení, plné výčitek, nadávek a boláků. Volání
Boha, aby konečně tedy přišel a vysvětlil, co se to tu sakra děje! Když pak na scénu
přijel na skatu Matouš Ruml a přivezl pizzu, rozehrála se neskutečně vtipná hra dvou
herců. Člověk a Bůh. Bůh, který na sebe vzal podobu obyčejného puberťáka, rozvozce pizzy. Herecký koncert obou představitelů předčil moje očekávání. Tolik lidskosti,
tolik sounáležitosti. Téma, které prožívá každý z nás, odpovědi na otázky, které si
klademe všichni: „Proč zrovna já?" „Pane Bože, já mám smůlu!" „Jaký je smysl toho
všeho tady?" „Jak mám milovat ostatní, když mi dělají jen problémy?" „Jak mám milovat Boha, když ho nevidím?" „Jak mám milovat sebe, když jsem tak hrozný?" Těchto
a mnoho dalších duchovních témat se představení dotklo a otevřelo. Sál podobně
naladěných lidí si to opravdu užíval. Herci se k divákům obraceli, a jednota se dala
krájet. Když jsme pak odcházeli domů, shodli jsme se na tom, že jsme o tunu lehčí...
jakoby z nás spadly starosti, jako bychom zase o trošku více pochopili podstatu lidského bytí, lidského, nelehkého údělu a nekonečnou lásku a trpělivost boží. Všichni
jsme se usmívali, jakoby každého z nás na tu chvíli opravdu navštívil Bůh a my ho
ještě dlouho po představení vnímali a cítili.
Jitka Dostálová

Vaše příspěvky
KELČSKÁ ROZHLEDNA

Nenechte si ujít zážitek, který nám nabízí od 15.září 2015 nová rozhledna na
Kelčském Javorníku. Když jsem ráno v den otevření rozhledny vyjížděla na nejvyšší
vrchol Hostýnských Vrchů, představovala jsem si novou dominantu našeho kraje
podle dostupných obrázků a pozvánky s kresbou od manžela a upravenou panem
Zdeňkem Plehou. Hlavou se mi promítaly staré zážitky z túr na „Kelčák“ k „trianguláku“, kde jsme nikdy neopomněli vystoupat na dřevěnou docela chatrnou třípodlažní
stavbu, postupně chátrající a ne moc bezpečnou. Rozhled nám tu trochu riskování
vždy vynahradil. Ta dřevěná věž se vícekrát obnovila – já pamatuji třikrát. Poslední
byla stržena asi před dvaceti lety a od té doby nám rozhledna chyběla, hlavně když
vrchol zarůstal lesem a stromy bránily v rozhledu. Velmi mne potěšilo, když jsem
poprvé od našeho starosty pana Antonína Stodůlky slyšela o nápadu, že by vedle
lanovky na Hostýn bylo dobré postavit novou rozhlednu na Javorníku. Bylo krásné
představit si uskutečnění takového snu. Moc jsem tomu nevěřila. Představila jsem
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si, kolik překážek se bude muset vyřešit
a kolik sil se vyplýtvá na přesvědčování
lidí a institucí o přínosu takové stavby.
A teď jsem ji měla za chvíli uvidět. Byla
jsem zvědavá jako kdysi v dětství.
Vystoupila jsem z auta, udělala pár
kroků a… Stála jsem a dívala se a dívala.
Byla to láska na první pohled. Byla jsem
překvapena. Přede mnou se tyčila světlá, vzdušná, elegantní, moderní úžasná
stavba. Do jejího otevření zbývala téměř
hodina. Bylo zde zatím jen pár lidí. Bylo
čas si ji v klidu prohlédnout a vystoupit
na ni. Čekala jsem chvíli u její základny,
než předám hlídání pejska, a tak jsem
chodila kolem a dívala se ze všech
stran nahoru. Oči mi sjížděly po dvanácti
modřínových žebrech, po stříbrolesklých
ocelových spojích, které působily lehce
jako krajka, po spirálových schodech
končících kdesi vysoko, po ukotvení na
ocelové tyči, které ve mne vzbuzovalo
pocit bezpečí. Ojedinělé architektonické
dílo, které je ozdobou nejen našeho
mikroregionu. Poodešla jsem a pohled
z různých stran stál za to.
Konečně jsem se dočkala, předala
vodítko a vstoupila na ocelové schůdky
s posvátnými pocity. Přečetla jsem si, že
rozhledna má 156 schodů a jedenáct plošin. Měla jsem tato odpočivadla možnost
ocenit při vyhýbání hostů, kterých před desátou hodinou přibývalo. Z každé plošiny
byl nový rozhled a dvanáctá kruhová plošina je 30 metrů na zemí a než ji obejdete,
budete možná uchváceni dalekými výhledy stejně jako já. Hostýn jako na dlani,
Jeseníky, Radhošť, údolí Bečvy, jičínský hrad, Buchlov, na obzoru kouř z Ostravy,
Helfštýn a kus Valašska, Záhoří se známými i neznámými vesnicemi, Haná, kus
Slovenska. V orientaci výdatně pomáhají „mapky“ se šipkami a zeměpisnými názvy
umístěné po obvodu plošiny. Trošku mě zamrzelo, že tam chyběl Chvalčov. 35 metrů
vysoká rozhledna je architektonický originál. Je tak krásná asi proto, že ji navrhovala
žena. Ing. arch. Marta Balážíková ( pochází ze Vsetína) a její manžel byli přítomni,
oba mladí a skromní, jak už to u šikovných lidí bývá. Její návrh byl jedním z 56 a
vyhrál.
Sestoupila jsem dolů právě včas, abych stihla oficiální část programu. Trochu rozruchu způsobil příchod žáků ze ZŠ Bratrství s panem magistrem Zicháčkem a jeho
kolegy. Pro žáky to byl určitě zážitek. Obávala jsem se, že budou následovat dlouhé
projevy. Mýlila jsem se. Moderování se ujal pan Mgr. Pavel Malének. Ze stručných
projevů se mi líbilo vystoupení starosty Osíčka a zároveň předsedy Podhostýnského
mikroregionu pana Václava Smolky. Z jeho projevu vyznělo, jak byla složitá desetiletá
cesta k realizaci stavby. Poděkoval všem obcím a jmenovitě našemu panu starostovi za cenné rady a moudrost při prosazení a uskutečňění stavby. Překvapilo mne,
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že stavba stála „jen“ deset milionů, pakatel v dnešních miliardách, že obce a řada
sponzorů zaplatili 15% těchto nákladů, ohromilo mne, že rozhlednu postavila firma
Commodum z Valašské Bystřice za pouhých šest měsíců. Rozhledna je trošku pod
vrcholem Kelčského Javorníku (865 m n. m.) v nadmořské výšce 862,6 metru na
arcibiskupské půdě v katastru Rajnochovic. Důstojné bylo i její posvěcení. Následně
15 starostů našeho mikroregionu přestřihlo naráz pásku a každý z nich si ustřižený
kousek vzal pro svou obec na památku. Od té chvíle je rozhledna přístupna neúplatně všem návštěvníkům, kteří, věříme, dodrží bezpečnostní předpisy. Mnoho hostů
ochutnalo připravené koláčky, nechyběly ani koláčky paní Biové, občerstvilo se nabízenými nápoji a byl konec programu u rozhledny.
Promiňe mi tu trochu patosu. Ten mne provází vždy, když se děje něco mimořádného. A to naše rozhledna je. Splnil se jeden z mých snů a nejen mi. Zdobí a věřím,
že dlouho bude zdobit temeno Javorníku a rozhled z ní bude turistickou atrakcí. A ať
jen nechválím. Chybí mi úprava okolí a pár dřevěných laviček a stolečků pro unavené
turisty, ale s tím se určitě počítá. Pokud bude hezký podzim a můžete chodit, zajděte
na rozhlednu. Měla by se stát cílem výletů páťáků naší školy, kteří mi při slavnostním
otevření chyběli. Letos nedoporučuji cestu od lomu v Dědině– žlutá značka. Je zničená těžbou dřeva. Můžete jít Gedeonkou, Humeneckým údolím, Dubinou, z Tesáku,
však cesty znáte. Přeji vám všem krásné rozhledy.
Eva Bubílková
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ZÁJEZD DŮCHODCŮ DO JESENÍKŮ

Rejvíz

Hrobka na německém hřbitově

Pohled ze hřbitova na polskou stranu
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Již počtvrté jsem se zúčastnila zájezdu chvalčovských důchodců. Díky paní
místostarostce Jiřině Hurtové, která
vždy pečlivě program zájezdu naplánuje a vše potřebné předem zajistí,
je to vždy poklidný den plný zážitků.
Tentokrát jsme se 10. 9. vypravili do
Jeseníků. Těšila jsem se, že se vrátím
do míst, kde jsem zažila krásné chvíle.
Se svou sestrou jsem zde byla dvakrát
na pionýrském táboře a dodnes na to
vzpomínám. Když nás pohltily lesy a
projížděli jsme osadami, cítila jsem ten
svěží vzduch jako tenkrát. Poté, co jsme
zastavili na parkovišti, vedly naše první
kroky k poutnímu místu Panny Marie
Sněžné ve Zlatých Horách. (Užívanější
je německý název - Mariahilfe). Toto
poutní místo bylo trnem v oku komunistům a v roce 1955 zde poutě zakázali.
V roce 1973 byl kostel dokonce odstřelen. Věřící doufali, že bude síla tohoto
místa opět vzkříšena. Podařilo se to,
díky pomoci a sbírkám slavil v září
tohoto roku nový kostel 20.výročí  vysvěcení. Průvodkyně podrobně povídala
o historii, která je s tímto místem spjatá.
Obdržela pro kostel finanční dar od naší
paní místostarostky.
Přemístili jsme se autobusem do
města Zlaté Hory, kde jsme vykročili
naučnou stezkou. Kolem farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie jsme prošli
na starý hřbitov se spoustou náhrobků s německými jmény a honosnými
hrobkami. Odsud byl výhled na krajinu
až do Polska. Byl čas oběda, tudíž
jsme zamířili do "Minerálu", kde byl
předem ohlášen náš příjezd. Obsluha
byla ochotná, jídlo dobré a my mohli
pokračovat v programu. Začalo nám
pršet! Autobusem jsme pokračovali do
Rejvízu. Část účastníků se vydala za
deště zhlédnout mechová jezírka asi 1-2
km vzdálená. Část si prohlédla Rejvíz
a usedla do hospůdky na občerstvení.
Tady bylo velmi zajímavé usednout na
židle, jejichž opěrky zobrazovaly obliče-

je zdejších "štamgastů". Velmi zdařile
vystihly nálady a rozjařilost. Tváře vyřezané do dřeva a vymalované barvami
byly jako živé.
Přestalo pršet a my se vydali do
Karlovy Studánky. Tady si každý prošel to, co ho zajímalo. Ochutnali jsme
pramen zdejších lázní, obdivovali vily a
lázeňské domy, vodopád, načerpali jsme
do plic nádherný čistý vzduch. Karlova
Studánka jsou malé, klidné lázně uprostřed úžasných hor. Cestou zpět jsme
se na dálku rozloučili s Pradědem a
panoramatem hor, které se rychle vzdalovalo. Tak nashledanou, Jeseníky! Ve
večerních hodinách jsme se šťastně
vrátili domů.
Eva Konopková

Praděd – Karlova studánka

Proč se nebojím syrských rodin, které budou bydlet v areálu Sola Gratia
Již několik týdnů čeří zdejší veřejné dění zpráva o úmyslu Diakonie Československé
církve evangelické, že chce v areálu Sola Gratia ubytovat čtyři až osm rodin z válkou
zmítané Sýrie. Já osobně toto rozhodnutí vítám a chtěla bych tímto článkem vyjádřit
Diakonii podporu.
Svým způsobem však chápu i ty, kteří mají z příchodu uprchlíků obavy. Každý,
kdo vnímá situaci kolem běženců jen skrze zprávy v hlavních médiích a Facebook,
totiž zákonitě musí propadnout zničující hysterii odtržené od reality. Věřím, že kdyby
tito lidé měli dostatek jiných informací – z médií nebo od svých politiků, jejich obavy
by se zmírnily.
Ale teď již k samotným důvodům, pro které se já osobně neobávám příchodu
Syřanů do našeho města. V prvé řadě je třeba říci, že se bude jednat o osoby, které
v ČR získaly azyl neboli mezinárodní ochranu. Takzvané azylové řízení je poměrně
dlouhý proces, při kterém úředníci Ministerstva vnitra přezkoumávají okolnosti, za
kterých tito lidé uprchli ze své země a zda nebudou bezpečnostním rizikem pro
Českou republiku. V rámci tohoto řízení jsou žadatelům o azyl odebrány otisky
prstů a jsou vyfotografováni, aby bylo možné prověřit jejich identitu. Úředníci odboru
azylové a migrační politiky ministerstva vnitra dále vedou s žadateli pohovory, ve
kterých jsou podrobně zkoumány důvody, pro které žádají o mezinárodní ochranu, a
je testována pravdivost takovýchto tvrzení.
Osoba, které ministerstvo vnitra udělí azyl, je proto člověk, jehož důvěryhodnost
a bezpečnost byla přezkoumána v několik měsíců dlouhém řízení, a především je
to člověk, či celá rodina s dětmi, který prchá před reálnou hrozbou pronásledování,
mučení či smrti. Český právní řád (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu) totiž zná tři hlavní
důvody udělení mezinárodní ochrany: tzv. politický azyl (§ 12 zákona) se uděluje
cizinci, který je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má
odůvodněný strach z pronásledování z důvodu své rasy nebo náboženství. Tzv.
azyl za účelem sloučení rodiny (§ 13 zákona) je možné udělit manželovi/manželce
a dětem člověka, kterému byl udělen politický azyl. Humanitární azyl (§ 14 zákona)
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se pak uděluje, pokud v zemi, odkud daný člověk prchá, existuje humanitární krize,
která je hodná zvláštního zřetele.
Ministerstvo neudělí mezinárodní ochranu nikomu, kdo například uvádí pouze
ekonomické důvody, kdo uvádí nesprávné údaje o své totožnosti nebo tyto údaje
odmítá uvést, nebo uvádí skutečnosti zjevně nevěrohodné. Nikdo takový tu bydlet
nebude.
Z nově příchozích rodin nemám strach i proto, že jde právě o Syřany. Od doby, kdy
v jejich zemi vypukla válka, jich k nám přišlo již několik stovek. Z diplomové práce,
kterou o syrských uprchlících v ČR napsala jedna studentka Masarykovy univerzity,
totiž vyplývá, že většinu Syřanů v českých zemích by bylo možné socioekonomicky
zařadit mezi střední třídu. Do České republiky se dostávají spíše zástupci vzdělanější vrstvy s jistějším finančním zázemím. Pro nejchudší vrstvy jsou změna bydliště i
cesta do Evropy finančně náročnou záležitostí. Chudší míří do uprchlických táborů,
volí nebezpečnou cestu přes Turecko či Středozemní moře anebo se z nich stávají
vnitřně vysídlené osoby uvnitř Sýrie. Syřané, kteří nově imigrují do České republiky,
usilují o to, aby se co nejdříve po svém příchodu osamostatnili a mohli se zapojit do
pracovního či studijního procesu: nově příchozí Syřané ověřují své diplomy, případně
se rekvalifikují.
V českých zemích působí několik syrských lékařů, a to jak v nemocnicích, tak v
samostatné praxi. MUDr. Hassan Mezian je od roku 2012 senátorem za ČSSD pro
region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Většina Syřanů žijících na českém území
se domluví česky. Ti z nich, kteří přišli do České republiky až během současného
konfliktu, se v jazykových kurzech rychle zlepšují. Při mapování Syřanů žijících v
Brně bylo zjištěno, že nejrozšířenějším jazykem po arabštině, kterou Syřané vesměs
ovládají, je angličtina, kterou mluví 78 % z nich. Češtinu ovládá 71 % respondentů.
Závěrem bych chtěla znovu poděkovat Diakonii, že nám ukazuje, v čem spočívají
ony křesťanské hodnoty, po jejichž dodržování teď mnozí tak hlasitě volají. Nově
příchozím rodinám pak přeji město, jehož občané se hned tak nezaleknou černých
transparentů a neradi podléhají hysterii.
Autorka je právnička. Zveřejněno na žádost autorky.
Jana Zapletalová Koláčková

Chvalčovští zahrádkáři
Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem a muž ženou. (Pythagoras)
Barevný podzim, kdy ještě slunce zahřívá svými paprsky, láká do přírody. Užijte
si malebné podzimní radovánky na zahradě či u zahrádkářů. Letošní astronomický
podzim nastal 23. září v 10 hod. 20 min., kdy Slunce vstoupilo do znamení Vah.
Den bude stejně dlouhý jako noc (proto rovnodennost). Dny jsou kratší a chladnější.
Rostliny odkvétají a ze stromů opadává listí. Na stromech je hodně ovoce. Obilí je
sklizeno a pole jsou zoraná. Některá zvířata si připravují zásoby potravin na zimu.
Stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin. Meteorologický podzim začíná 1. září a
končí 30. listopadu.
Dobré rady pro zahrádkáře:
Lepové pásy. Proti škůdcům ovocných stromů se vám určitě vyplatí. Koncem
měsíce upevněte na kmeny stromů a kůly lepové pásy proti samičkám píďalky pod30

zimní a zimní - nepřítel číslo 1 švestek. Vhodným obdobím pro likvidaci těchto pásů
je listopad, kdy je po odstranění z kmenů spálíme.
Zeleninová zahrada. Co nás ještě čeká do zimních mrazů? Na konci září je
vhodné použít kryt z perforované fólie, která rostliny ochrání i před prvními mrazíky.
Fóliový tunel lze použít u vyšších druhů zeleniny. Rebarboru můžete dělit a přesazovat, jakmile jí zežloutnou listy. Plody tykví, cuket a dýní jsou velmi choulostivé na
mráz. Raději je skliďte, umístěte v mrazuprostých, dobře větraných místech, kde
případně dozrají a mohou vydržet až do prosince.
Květiny pro sušení a sběr semínek. Vegetace končí, a tak se připravte na
zimu. I přes zimu mohou pro výzdobu domovů posloužit květiny z vlastní zahrádky.
Mnohé z trvalek a letniček se dají použít k sušení. Pro bohatší záhony v příštím roku
si můžete k dosevu posbírat z některých trvalek, cibulovin i letniček semínka sami.
Semínka sbírejte, až když jsou dozrálá. Pamatujte, že je dobré je vyčistit od většiny nečistot a příměsí, dobře usušit a skladovat v suchu a stálé, raději nižší teplotě.
Cibuloviny. Také přemýšlíte, kam je ještě můžete vysadit? Konec září a také
měsíc říjen jsou nejdůležitějším obdobím pro výsadbu cibulovin do trvalkových záhonů, skalek, květináčů a truhlíků pro jarní a předjarní radost z květů. Nezapomeňte
přitom na výsadbu ve skupinkách a pokud vysadíte původní a drobné druhy do trávníku, nezapomeňte odložit jeho sekání na jaře na dobu, kdy zatáhnou, jinak by se
po několika letech z trávníku „vytratily“. Záhony s růžemi jsou dlouho na jaře chudé
a jsou proto místem, kde se cibuloviny velice dobře uplatní.
Stěhujeme domů další nemrazuvzdorné květiny. Trvalky, které pěstujete
v záhonech jako letničky, nebo v truhlících či nádobách, přesaďte do květináčů a
přeneste na chráněná místa v domě. Již je nehnojíme, zaléváme jen mírně a občas
podle jejich růstové potřeby. Tím u nich zachováme schopnost kvést a udržujeme
u nich tedy zem poměrně suchou.
Říjen. Vyrovnané počasí minulých dvou - tří měsíců se stává vzpomínkou, proměnlivost je téměř aprílová, navíc dlouhodobá. Co zdobí zahradu v říjnu? Říjen je
posledním měsícem, ve kterém zahradu zdobí větší množství rozkvetlých rostlin.
Vlivem rychlého snižování teplot ale rychle odkvétají, nebo jejich květy zničí první
podzimní mrazíky. Dřevinám se postupně vybarvuje listí do palety barev, kterou může
nabídnout jen toto roční období a barevné plody u některých druhů vytrvávají dlouho
do zimy, zatímco u jiných jejich krása končí brzkým opadem po dozrání. Říjen a listopad jsou pak obdobím listopadek (Chrysanthema).
Jahodník. Vhodné období pro výsadbu již skončilo, pospěšte si. Šlechtitelé doporučují pro dvouleté intenzívní pěstování jahodníku ukončit výsadby nových rostlin
nejpozději do začátku měsíce října; v polohách nad 500 m.n.m. pak do 20. září.
Vysazovat uznanou sadbu je pak možné také v jarním termínu 20.4.- 10.5.
Skladování ovoce a zeleniny. Pro skladování vybírejte pouze kvalitní ovoce,
které byste neměli uchovávat v sousedství brambor, řepy apod. Právě tak nevhodné
je skladovat společně s jablky i celer, cibuli, pór, česnek a podobnou jinou zeleninou
výraznou svou vůní, protože jablka mohou tyto pachy přijímat. Ideálními podmínkami
pro skladování je pak chladno a bez mrazu; pro zeleninu je pak vhodnější prostředí
vlhčí. U zeleniny snášející mírné poklesy teplot kolem bodu mrazu (kořenová zelenina, zelí a čínské zelí, kedlubny, růžičková kapusta) je výhodné její ponechání na
záhonu co možná nejdéle, a to až do konce října, nebo až do začátku listopadu.
Výsadba ovocných dřevin. V této době vysazujte keřový nebo stromkový rybíz
a angrešt, protože na jaře raší jako první. Keře sázíme raději hlouběji, tak, aby byly
nejspodnější pupeny zakryty zeminou.
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Některé ovocné dřeviny raději vysazujte až na jaře; jde o révu vinnou, ořešák
vlašský, ostružiník a kdouloň. Meruňky a broskvoně sázejte přibližně do poloviny
října nebo později na jaře, když je již půda prohřátá. Pro dobré kořenění potřebují
teplotu půdy nad 7 °C.
Obrývání půdy kolem stromů. Důležitá je péče o volnou půdu v ovocné zahradě, která je po sklizni pod ovocnými stromy ulehlá. Je vhodné kypření pouze vrchní
neprokořenělé vrstvy s použitím trojhrotého kypřiče, kdy u bobulového ovoce můžeme kypřit do hloubky jen 5 cm, u jádrovin pak do 10-20 cm, opatrným protahováním
ornice kypřičem ve směru od kmene. S hnojením bychom měli být zdrženliví, zejména se jedná o lehce rozpustný dusík, který by se mohl v půdě promýt do spodních
vod bez užitku.
Jiřinky. Spálí je první mráz, začněte se stěhováním domů. Po prvních mrazech
z půdy vyzvedněte jiřinky, a to tak, abyste jim co nejméně poškodili hlízy, protože
z případných ran pak při skladování snadno zahnívají. Uskladněte je při 5 °C, kdy je
dobré prosypání rašelinou (lépe se udrží potřebná vlhkost a zabrání se šíření případné houbové infekce). Při konečném uskladnění nesmí na odříznuté nadzemní části
zůstat žádné zbytky listů ani jiného materiálu, který by mohl snadno plesnivět a mohl
tak být snadným zdrojem infekce.
Opadavé dřeviny a růže. Připravujeme se na výsadbu. Říjen je nejlepším měsícem pro výsadbu opadavých okrasných keřů, růží a podnoží růží pro očkování. Do
zimy ještě dobře zakoření a pokud bude termín výsadby později, vyplatí se pak silnější vrstva mulče proti promrznutí půdy.
Blíží se čas k přípravě na zimu. Keřové a vyšší velkokvěté, stromkové růže a
mini-růže seřízněte asi na polovinu délky výhonů, odkliďte všechno opadané listí a
zasypte je zeminou s příměsí dobrého kompostu. Vrstva by měla být tak vysoká, aby
ochránila asi 15 cm spodní délky keřů. Aby bylo možné ohýbat stromkové růže pro
zazimování zahrnutím korunek, je dobré při výsadbě sázet mírně šikmo ke straně,
na níž budete stromky ohýbat. Korunky přiháčkujte, zahrňte zeminou a zasypte
kompostem.
V termínu od poloviny října do poloviny listopadu je vhodná doba pro výsadbu
keřových růží. Pokud vysazení nestihneme nebo přijde zima dříve, je pak vhodnější
růže založit na chráněném místě a vysadit je až v jarním termínu. Jarní termín výsadby je považován za vhodnější u stromkových růží. Zejména u nově vysázených růží
je vhodné i překrytí chvojím, které ochrání mladé výhony před nadměrným sluncem.
Zeleninu můžete pěstovat i v zimě. I během dlouhého zimního období je možné
na zahrádce vypěstovat některé druhy zeleniny. Vysazujte ozimý salát vysetý v září,
zářijové výsevy špenátu a kozlíčku polníčku přikryjte chvojím, abyste předešli jejich
vymrzání případnými holomrazy. Dalšími přezimujícími zeleninami je česnek, cibule,
pór, pažitka, kapusta růžičková, kadeřavá a hlávková, štěrbák a naťová petržel.
Končí sklizeň teplomilné zeleniny. V druhé polovině října je již vhodné sklidit
poslední plody papriky, pěstované pod sklem nebo pod fólií. Později jsou teploty
i přes ochranu skla nebo fólie tak nízké, že už nelze očekávat žádné přírůstky.
I částečně vyvinuté plody můžete spotřebovat jako zeleninu, ale lépe až po tepelném
zpracování. Koncem měsíce skliďte tolik póru, kolik ho v dohledné době spotřebujete. Trochu mu zkraťte kořeny a listy a založte ho ve sklepě nejlépe do vlhkého písku,
nebo do krytého pařeniště a skleníku. Některé odrůdy se mohou nechat na záhonu
delší dobu, protože jsou zimovzdorné. Je dobré je zazimovat přihrnutím zemí a přikrytím listím nebo chvojím.
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Kořenová zelenina. Celer bulvový patří k zeleninám, které by neměly být v žádném případě zasaženy mrazem. Po odstranění listů (srdéčkové listy ponecháme),
které lze zmrazit a využívat v zimním období ke kořenění, je nejvhodnějším způsobem jeho založení v bedýnkách naplněných pískem. Stejně tak založíme mrkev
i petržel, u které může ovšem část zůstat na záhoně do pozdějšího období.
U červené řepy nastává sklizňová zralost při žloutnutí listů, při sklizni je důležité
po odstranění listů nepoškodit hlavní kořen, kterým by se při zpracování vařením vyluhovalo větší množství
cenné šťávy. Zakládáme jí ve sklepě
a podle jeho vlhkostních podmínek lze
použít i písek.
Ředkev je citlivá na mráz, a aby ve
sklepě vydržela opravdu dlouho založíme jí po vyrytí do bedýnky se zemí,
kterou občas zalijeme.
Řapíkatý celer, který jste do nástupu mrazů ještě nespotřebovali, založte
ve sklepě. Rostliny vyryjte i s kořeny
z půdy a založte je do vlhkého písku
nebo zeminy. Nezapomeňte se postarat o dobré větrání.

Vaříme povidla
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Chryzantémy. Zahradní chryzantémy, lidově u nás známé pod názvem listopadky, jsou u nás stále ještě spojovány s tradicí památky zesnulých. Jejich obliba ale
stále stoupá pro velmi bohatý sortiment, který se rok od roku rozrůstá. Najdeme mezi
nimi i druhy vhodné jako zahradní trvalky, které rozkvétají v našich zeměpisných
šířkách jako poslední květiny v zahradách. Jiné jsou pak pěstované velkovýrobně a
můžeme si je zakoupit jako hrnkové květiny, které, pokud je ochráníme před mrazem,
zdobí svou krásou truhlíčky a přenosné nádoby dlouho do zimního období.
Hraboši. Jsou to nepříjemní nájemníci našich zahrad. Trvale kontrolujte spodní
části kmenů ovocných stromů, zda nedochází k okusu hraboši, zejména u mladších
stromků, které mají ještě hladkou kůru. Ta je totiž okusem ohrožena více než tvrdá
a hrubá kůra starších stromů. Zjistíte-li přítomnost hrabošů, uvolněte spodní část
kmene, abyste zabránili hlodavcům zde hledat úkryt. Hraboši se totiž neukládají
k zimnímu spánku a mohou tedy pod vrstvou napadaného sněhu nebo mulče celou
zimu „hospodařit" a napáchat na kořenech rostlin nenapravitelné škody.
Pro naši kuchyň. Z půdy vyzvedávejte rostliny pro rychlení - čekanku, radicchio a
později na podzim to může být i reveň. Trsy pažitky, které mohou být vyryté a uložené
volně nebo v pařeništi z již dřívějšího termínu, očistíme od suché natě a nasázíme
je do květináčů pro zimní rychlení. Do doby potřeby je vhodné je ponechat v chladu
založené v zahradě.
Listopad. Listopadem končí podzim, bývá z toho dušičková a mlhová nálada.
Také průměrné teploty poklesnou na 4,3 °C v nížinách a pod 2 °C ve vyšších polohách. Délka dne se ještě o něco zkrátila na 8,25 hodin .

Vaříme povidla
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Chalupa zahrádkářů
10. 7.
v Lysé n. L. proběhla výstava KVĚTY, Festival věštění a celostátní kolo
soutěže ČZS ve FLORISTICE. Kroměřížský okres ČZS reprezentovala
Tereza Langrová a Jana Skotková, které se umístily na velmi krásném 6. a
5. místě. Oběma moc a moc gratulujeme. Jsou to skvělá děvčata. Musela
projít okresním a zemským kolem a v celostátním takto uspěla.
14.8.
jsme na chalupě opravili osívku, nalepili těsnění.
17.8.
jsme prozatím na malém kotli začali vařit povidla
24.-25.8. jsme připravovali moštárnu
29.8.
moštujeme od 13 hodin, ale zákazníků je velmi málo.
25.9.
od 17hod. proběhlo „BURČÁKOVÉ ODPOLEDNE“ s Mirkovou heligonkou. I přes déšť byli návštěvníci velmi spokojeni nejen s burčákem, ale
i Mirkovými specialitami z udírny. Po 21hod. jsme se rozcházeli domů
s přáním, abychom se opět sešli v r. 2016. Poděkování všem členům,
i ostatním příznivcům, kteří na úkor svého času nám pomáhali.
Výstavy a jiné akce
30.10.
Dovoz sadby brambor
8.11.
13 hod. CH.Z. Společenská akce „Ochutnáme Svatomartinskou husu
i víno“
14.11.
Bystřice p. H. Medový den pro veřejnost i včelaře
19.11.
17 hod. CH.Z. Svátek MUŽŮ čtvrtek včetně drahých poloviček-budete
vítáni.
20.-22.11. Obec KD ADVENTNÍ INSPIRACE
27.11.
17 hod. CH.Z. „Posezení při svíčkách – rozjímání“
Pár pranostik:
O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
Je-li mnoho vos a sršáňů, přijde studená a dlouhá zima.
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.
Je-li říjen sněžný a studený, tuhé zimy jest to znamení.
Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude.
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se na další setkání na CH.Z.
Výbor ZO ČZS

Hostýnská osma

Sport

Tento závod jsem běžel poprvé a doufám, že ne naposledy. Na start se postavilo
kolem 190 závodníků, což je při takovýchto městských závodech nadprůměr (většinou bývá kolem 100). Zúčastnili se i tři závodníci v kategorii nad 70 let. Dvěma účastníkům je letos 72 let a oba doběhli. Nejmladším závodníkem byla teprve šestiletá
holčička. Je to dcera běžce a běžkyně. Běží se 5 km, ale trať vede samozřejmě celou
dobu do kopce, který je čím dál prudší. Je to ale jinak pěkná trať, protože většina
trasy se běží v lese. Na posledních 500 metrech povzbuzovala spousta diváků, což
bylo moc příjemné.
Něco o průběhu závodu: Moc se mi líbil zajímavý start - výstřelem z děla. Akorát
jsme museli pár minut čekat, než se startér spojil s cílem na Hostýně, což bylo trochu
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nepříjemné. Start byl dost rychlý a Tomáš Blaha po chvilce všem utekl. Já jsem se
držel zpočátku na 5.-6. místě. Po vběhu do lesa jsem předběhl postupně dva běžce
a dostal jsem se na 4. místo kousek za Pavla Dvořáka. Držel jsem tempo a dlouho
se můj odstup od něj neměnil. Asi kilometr před cílem začal Pavel trochu zpomalovat,
a tak jsem ho doběhl. Chvilku jsem běžel za ním, ale když jsme vběhli na poslední
asfaltovou část, zkusil jsem utéct a povedlo se mi to. Posledních 500 metrů jsem už
běžel totálně na krev. Do té doby jsem byl v pohodě, ale na Hostýně jsem myslel,
že ta rozhledna bude trochu blíže. Náskok 11 sekund jsem ale udržel. Doběhl jsem
tedy celkově na třetím místě. Tomáš Blaha nakonec nevyhrál, předběhl ho zkušený
Ondřej Horák, který pravidelně vyhrává etapy na extrémním Lysacupu, takže běhy
do vrchu prostě umí. Na rekord trati Tomáše Blahy, který je 21 minut, ztratil zhruba
minutu, stejný čas jsem ztratil já na Horáka (můj čas 23:08).
Na stupních vítězů jsem na druhém místě, protože vítězný Horák má tento rok už
40 a patří tedy do starší kategorie.
Matouš Vrzala
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Historické fotografie obce
Byli jsme upozorněni, že některé historické fotografie z naší obce mají popisky,
které neodpovídají skutečnosti. To je, bohužel, možné. Nemělo by se to stávat, ale
fotografií se sešlo několik stovek, a ochotní lidé, kteří je přinášeli, kolikrát sami nevěděli, v které době byly fotografie pořízeny. Většina popisek je víceméně orientačních,
takže rádi přivítáme, pokud má někdo z pamětníků ověřené informace, či   vlastní
spolehlivou paměť, o nápravu mylných údajů. Děkujeme.
Za kulturní komisi Jitka Dostálová

HOTEL ŘÍKA
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Nejmladší čtenářka zpravodaje
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Jabloň plodí i kvete zároveň

Opravujeme

Mirek s heligonkou

Osíváme
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Slovo na konec:
„V housence vnímej motýla, ve vajíčku orla,
v sobecké lidské bytosti světce.“

Anthony De Mello
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