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Živý betlém
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Milí čtenáři,
nedávno jsem se vydala na přednášku paní Ivy Adamcové do kinosálu v Sušile.
Dlouho jsem se těšila, neboť paní Adamcová je dle mého názoru velmi moudrá žena
a její slova padají na můj vyprahlý duchovní mlýn. Když se schylovalo k termínu
přednášky, objevily se překážky, takže už to vypadalo, že můj zážitek je definitivně
v ohrožení. Vstupenka propadne a já zapláču nad výdělkem. Nicméně překážky
jsem nakonec překonala a přilítla do sálu těsně po začátku. Tak přece jen si to užiju,
zaradovala jsem se a slastně se zavrtala do pohodlné sedačky. Zdálo se, že teď už
nemůže očekávané nic ohrozit. Ale to jsem se spletla.
Po dalších deseti minutách přišli, či spíše přišly (byly to samé ženy) další opozdilci. Leč nebylo jinde místo, posadily se vedle mne. Jedna žena měla s sebou i malou,
asi dvouletou nádhernou holčičku. Normálně proti dětem nic nemám, a děvčátko bylo
opravdu velice roztomilé a hodné, nicméně péče o něj se stala rušivým elementem.
Pitíčka, křupky, šustění sáčku, snaha zabavit dítě, které moudra očividně nezajímala. K tomu se přidaly další dvě ženy, u kterých jsem měla pocit, že si spletly akci a
původně měly namířeno na piknik. Opět šustění sáčků, dobrůtky, nalívání kávičky,
povídání. Zprvu jsem se říkala: „klid, hlavně klid, Jitko, usadí se, nají se, napijí a bude
klid.“ Po více jak půl hodině se mě ovšem začali zmocňovat všichni čerti. „To snad
není možný, mám já to pech. Zaplatím si, přiletím s vyplazeným jazykem, nikoho
neruším a slyším každé páté slovo. To jsem klidně mohla zůstat doma! Proč sem
chodí, když je to nebaví? To ony měly zůstat doma, sakriš. Já mám přece právo
na svých sto procent slov! Mám jim něco říct? Něco jim řeknu, jo, něco jim řeknu.
Ale ne, nebudu nic říkat, je to blbý!“ Mysl rozehrála svou hru, ve které byla jak jinak
spravedlnost na mé straně. Vztek mnou cloumal, takže mi sebral zbytek pozornosti.
A do toho vstupovala ta moudřejší část Jitky, která přeci jen už pár knih o sebeovládání přečetla, a pár hodin v meditacích proseděla a nabádala tu rozčílenou část:
„Prosím tě, klid, buď nad věcí, vždyť víš, že se ti to děje, abys to přijala. Tak jsou
tady prostě tři baby, který tě štvou. Zboří se svět? Sice neslyšíš ani „ň“, ale na druhou
stranu je tu teplo, nikdo po tobě nic nechce, hlady a žízní taky netrpíš. Tak o co jde?
Dobře víš, že je úplně fuk, jestli jsi v právu nebo ne, na tohle si vesmír nehraje. Prostě
ti je tady šupnul a teď se baví, jak se vaříš ve vlastním kotli.“ Nakonec jsem se spokojila s tím, že nic říkat nebudu, že budu jen pozorovat, co se mnou vzniklá situace
dělá. Sem tam jsem se neubránila nonverbálnímu opovržení, kdy jsem po dotyčných
loupla nelibý pohled, sem tam zakroutila významně hlavou, jakože to se přece nedělá! Maminka můj nonverbální atak zachytila a začala na holčičku volat „ psssttt“, což
bylo ještě horší. Holčička se po mě chvílemi podívala tak, že bylo jasné, že mi vidí až
na dno mé rozhárané duše. To mi taky nepřidalo. „Tak jo, řekla jsem si. Nějak už to
překlepu a o přestávce si koupím kafe a udělám si aspoň NĚJAKOU radost.“
O přestávce jsem si koupila nádherně voňavé ručně vyráběné meduňkové mýdlo,
které mi zvedlo náladu tak o dvacet procent. A když jsem stála ve frontě na to kafe,
přišla ke mně kamarádka a říká: „Ahoj, kde sedíš? Jsem tě neviděla.“ Popsala jsem ji
v letu situaci a ona na to: „Tak pojď za mnou, vedle mě je volno, kamarádka, co tam
seděla, musela odejít.“ Tak přece se dočkám! Díky vesmíre, alespoň druhou půlku
přednášky uslyším. A opravdu. Sál byl úplně nabitý a na mě tam čekalo to jedno
místečko po známé. Zaposlouchala jsem se do slov paní Ivanky a co neslyším.
„K jakékoliv situaci si vytváříte odpor, bude se vám opakovat. A to tak dlouho,
dokud nepochopíte, že ta situace, či člověk, nemoc, či nepřízeň osudu tady není
proto, aby vás trestala, dělala vám naschvály, nebo vás rozčílila. Pokud dokážete lidi,
věci, situace přijmout takové, jaké jsou, bez vnitřních komentářů, ony zmizí samy od
sebe.“ Musela jsem se v duchu smát. Tak je to tedy. Nepřišla jsem jen poslouchat,
ale zažít. Pravda, když nade mnou opět zašramotil pytlík s bonbóny, lehce jsem znervózněla, ale už mě to nevyvedlo z rovnováhy. A světe div se, dotyčný pytlík uklidil a
byl klid. Kéž by to šlo vždycky tak hladce.
Přeji všem hladký průběh roku 2017, ať nám Ohnivý kohout přinese to, co si
zasloužíme.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 21. 12. 2016
RO projednala a rozhodla:
• a souhlasí s předloženou Smlouvou na dodávku el. energie pro r. 2017 s firmou
Amper Market, a.s.
• a souhlasí s převodem majetku od Hasičského záchranného sboru ZK do majetku
obce a to : vozidlovou radiostanici a 2 kusy záchranářského obleku.
• a schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby pro manžele Laššútovy pro stavbu plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek parc. č. st. 294
v k.ú. Chvalčova Lhota, do obecních pozemků parc.č. 364/8 a 627/3, oba v k.ú.
Chvalčova Lhota.
• a schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby do obecního pozemku pro vodovodní a kanalizační přípojku na pozemek parc.č. st. 549, přes obecní pozemky
parc.č. 502/8 a 502/9, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota pro pana Lumíra Zajíčka.
• a schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby do obecního pozemku kanalizační a
vodovodní přípojky na parc. č. st. 534. Vodovodní přípojky je do obecního pozemku parc.č, 463/3 a kanalizační do pozemku parc.č. 452, všechny v k.ú. Chvalčov
a Lhota pro paní Jitku Vašíčkovou.
• a pověřuje starostu k možnosti zveřejňování záměrů k provedení stavby do obecních pozemků.
• o vyvolání jednání s p. Mráčkem, zástupcem firmy Bystřická investiční, aby byl
zhotoven GP jen na odprodej části pozemku parc.č. 623/3 v k.ú. Chvalčova Lhota,
který je zasíťovaný.
• o předloženém Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodu s firmou SKD Lipník nad Bečvou do 31.12.2017, za stejných podmínek jako v r. 2016.
• o nákupu židlí pro KD Chvalčov, nabídková cena za 300 ks 627 300,--Kč.
Definitivní rozhodnutí bude za přítomnosti předsedy FV dne 04.01.2017.
• o podání žádosti na opravu MK na Paseky . Dotace je z MMR a tvoří 50% nákladů. Projekt připraví firma Europrojekt Boskovice za cenu 28 000,--Kč.
• o prodloužení pracovní smlouvy na dělnickou profesi na dobu určitou pro paní
Lucii Škařupovou do 31.12.2017.
• o možnosti pronájmu velkého sálu KD k pořádání bazárku dne 04.03.2017 za
cenu 5 000,--Kč.
• o zveřejnění záměru na odprodej ev. pronájem2 části obecního pozemku parc.
č. 645/2 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 60 m .
záměru na odprodej obecního pozemku parc.č. 620/168 o výměře
• o zveřejnění
23 m2 pro p. Danuši Kuželovou a pro manžele Šamánkovy parc.č. 620/107
o výměře 31 m2.
• o znovuzřízení veřejného rozhlasu v areálu ZŠ a MŠ u bytových domů.
• a) a zařadila do seznamu uchazečů o byt paní Annu Šromovou. b) a zařadila do
seznamu uchazečů o byt paní Gabrielu Vaňkovou.
• o nákupu 4ks CD od firmy Bártek rozhlasy, které nemusí platit OSA poplatky.

•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
důvod převzetí veškeré agendy týkající se opatrovnictví v DZP Javorník.
informaci o předání žádosti na úpravu jízdního řádu u večerního spoje s odjezdem v 19.00 hodin.
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Usnesení z jednání RO Chvalčov ze dne 4. 1. 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
a doporučuje ZO nákup čalouněných židlí, typ PILSEN pro KD, od firmy TON a.s.
v počtu 320 ks. A nákup stolů v počtu 50 ks, dle cenové nabídky.
o jednání ZO, které se bude konat 12.01.2017 se začátkem v 17.00 hodin.
o pokračování ve smlouvě s Podhostýnským mikroregionem na zhotovení „Bílých
stop“ v Hostýnských horách. Podmínky jsou stejné jako v předcházejícím období.
o podání žádosti na opravu místní komunikace v ul. Dědina. Dotační žádost vyhotoví PMR. Výběrové řízení provede INp s.r.o. Kroměříž.
o realizaci lanové dráhy u relaxační tělocvičny, dle návrhu architekta-specialisty.
o výměně plynového kotle v budově OÚ, dle doporučení odborné firmy.
o doplnění skříněk a šuplíků pro nové kuchyňky v KD.
o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v KD pro firmu Plachty
-Štěpáník.
o zhotovení 4 ks vývěsních tabulí, které budou sloužit jako plakátovací plochy.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
informaci, že firma Install z Bystřice pod Hostýnem provádí kontroly kotlů na tuhá
paliva i po domácku vyrobených.
informaci o podání žádosti o územní řízení pro další etapu odkanalizování rekreačních nemovitostí v chatové oblasti pod Dubinou.
poděkování DZP Javorník Chvalčov a Centra pro seniory Zahrada v Bystřici pod
Hostýnem za schválený příspěvek na činnost pro r. 2017.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 12. 1. 2017

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo

•

a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 02.12.2016 do 12.01.2017.
a schvaluje nákup židlí od firmy TON a.s., Bystřice pod Hostýnem zn. Pilsen,
čalouněná, stohovatelná v počtu 320 ks za cenu max. 680 000,00 Kč vč. DPH pro
Kulturní dům ve Chvalčově, velký sál.
a schvaluje nákup stolů o rozměrech 120 x 80 cm v počtu 50 ks do velkého sálu
v KD Chvalčov od výrobce: Libor Pumprla, Prusinovice za cenu stanovenou na
základě poptávkového řízení, max. 180 000,00 Kč vč. DPH.
a schvaluje vyčlenění částky ze schváleného rozpočtu obce Chvalčov pro rok
2017 na spolufinancování projektu „Rekonstrukce povrchu MK ulice Na Kůtku /
Dědina v obci Chvalčov“ ve výši 50% ceny, to je 500 tis. Kč.
rozpočtové opatření č. 1/2017 v projednaném znění.

•

kontrolu usnesení č. 15/2016 ze zasedání ZO Chvalčov dne 02.12.2016.

•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnes bych rád představil finanční, investiční a údržbové plány obce pro letošní
rok 2017.
Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmem 22,9 milionu Kč a s výdajem
25,5 milionu Kč, přičemž rozdíl ve výši 2,6 milionu Kč bude doplněn z vyššího zůstatku na obecním účtu. Schválené investice a údržby byly zveřejněny na úřední desce
obce. Vedle běžných výdajů na provoz a správu obce jsou v rozpočtu jmenovitě plánovány příspěvky společenským organizacím působícím v obci, členské příspěvky
organizacím, kde má obec členství nebo podíl i příspěvky na sociální výdaje zařízením, která pečují o naše občany. Částka 1,1 milionu Kč je určena na opatrovnictví,
které obec vykonává pro 40 klientů DZP Javorník.
Největší objem finančních prostředků je vyčleněn na opravy obecních komunikací. Opraví se povrch vozovky v ulici Paseky a v ulici Na Kůtku/Dědina. Obě ulice jsou
poznamenány viditelnými výřezy po stavbě kanalizace, kanalizačních a vodovodních
přípojek, popř. přípojek nízkého napětí. Oprava bude spočívat v odfrézování povrchové vrstvy, opravě zjištěných poruch, vyrovnání podkladu, úpravy výšek kanalizačních poklopů a vodovodních uzávěrů a nový povrch z obalované směsi. V ulici
Dědina bude nutné, aby před započetím prací majitelé nemovitostí, které vypouštějí
okapové vody na cestu, vyřešili jejich likvidaci buď vsakem nebo jiným vhodným způsobem. Na obě opravy obec žádá o dotaci, na každou cestu u jiného poskytovatele.
Předpokládaný termín – květen 2017. Opravy budou i na části ulice Na Chaloupkách,
konečně dojde i na prostranství před chalupou zahrádkářů a ostrůvek na výjezdu
z ulice Nové. Z dalších záměrů stojí za zmínku oprava sociálního zařízení v budově
Základní a mateřské školy, dovybavení havarijního skladu a úprava elektroinstalace
ve škole tak, aby mohla fungovat na nezávislý zdroj elektřiny. V relaxační tělocvičně
se dokončí herní a cvičební prvky pro děti. Poměrně vysoká částka je schválena na
výkupy pozemků v ulicích Kroužky, Chrástka, Pod Matůškem a Pod Hostýnem, popř.
i jinde. Rovněž jsou vyčleněny prostředky na zpracování projektových dokumentací
ke stavbám plánovaným na další rozpočtová období. Finančně pokryty jsou i další
drobnější záměry na údržbu obecního majetku. V rozpočtu je i rezerva na neočekávané nebo mimořádné události. Ceny všech akcí budou známy po ukončení výběrových či poptávkových řízení.
Realizace uvedených záměrů bude průběžně korigována podle podmínek a priorit, které se v průběhu roku mohou měnit, vše na základě usnesení kolektivních orgánů obce v oprávnění jejich působnosti. První změnou nad rámec původních plánů
bylo schválení investice na pořízení 320 ks nových židlí a 50 ks stolů do kulturního
domu, které schválilo zastupitelstvo obce na lednovém zasedání. Domnívám se, že
naplnění obecních záměrů můžeme očekávat s přiměřeným optimizmem stejně jako
příchod jara, do jehož začátku schází přece jen ještě dlouhá doba.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Aneta KOLYPKOVÁ
Anežka JAKUBCOVÁ
Marta PTÁKOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …

Řady chvalčovských občanů opustili:
Alice SZYMUSIKOVÁ

42 let

Vlasta STŘÍLKOVÁ

91 let

Antonín KOTAS

85 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Co bychom měli vědět
Komplexní pozemkové úpravy
V minulém zpravodaji jsme informovali o možnosti zpracování komplexních
pozemkových úprav. Uvedli jsme, že výsledkem je celkově řešený venkovský prostor
s ohledem na zájmy vlastníků pozemků, hospodaření na pozemcích, životní prostředí včetně veřejně prospěšných staveb, vodohospodářských opatření a zpřístupnění
všech pozemků. Vše na náklady státu. Státní pozemkový úřad zahájí řízení poté,
co se pro pozemkové úpravy vysloví vlastníci nadpoloviční výměry zemědělských
pozemků v každém katastrálním území zvlášť. Komplexní pozemkové úpravy se
týkají pouze zemědělských pozemků mimo zastavěné území obce. Netýkají se lesních pozemků a ostatních ploch.
V kanceláři obecního úřadu jsou připraveny žádosti, vlastníci pozemků se
mohou průběžně přihlásit v úředních hodinách v kanceláři OÚ. Počáteční komplikace se softwarem jsou odstraněny. Celý úkon je otázkou několika minut.
Ing. Antonín Stodůlka
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Ze stacionáře
Dobrý den, jmenuji se Vladimíra Procházková a už 7 roků pracuji u oblastní
Charity v Bystřici pod Hostýnem. Při mém povolání se mi v hlavě honí hodně myšlenek i různorodých pocitů. Zasvěcení ví, že práce u Charity nespočívá jenom v jízdě
červeným autem po Bystřici a okolí. Je to nejenom fyzicky náročná práce, kterou já
i moje kolegyně nemůžeme dělat opravdu jen „pro peníze… :D“. Nechci si stěžovat
– právě naopak.
Tímto příspěvkem bych se s Vámi ráda podělila o příjemný pocit z koncertu MgA
Magdy Čáslavové a její žákyně ze ZUŠ Bystřice pod Hostýnem Šárky Machačové.
Konal se v úterý 17. ledna v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově v rámci
Klubu Aktivity, na téma Taneční hudba vážně nevážně. Moc za něj děkuji. Nejenom
za všechny zúčastněné, ale i sama za sebe. Nebylo to totiž jenom profesionální a
precizně připravené vystoupení. Po dlouhé době jsem se setkala s lidmi, ze kterých
vyzařovalo nadšení a radost. Ještě jednou děkuji a velmi ráda přijímám nabídku
spolupráce při plánování dalších koncertů.
Program klubu Aktivity ve stacionáři připravuji už dva roky. A velice ráda, je to
taková moje odměna. Za tuto dobu nás mimo naše jiné činnosti navštívilo několik
hostů se zajímavými i poučnými přednáškami, které se vždy změní v debatu. V loňském roce moje pozvání přijali PharmDr. Marie Vylíčilová z lékárny Salvia, Mgr.
Jana Tichá z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, paní Marie
Pospíšilová, pan Radek Sigmund – velitel Městské policie a děti z Malé Rusavy se
svými vedoucími - paní Magdou Müllerovou a panem Radkem Cahlíkem. Všichni ve
svém volném čase obohatili život nejenom našim klientům. Děkuji.
Vladimíra Procházková

Program „AKTIVIT“
ÚNOR
21.2.

„Neobvyklé hudební nástroje“
- zábavné dopoledne s paní Marií Pospíšilovou

28.2.

společné kuchaření
- téma: ,,Popeleční středa – koblihy“

BŘEZEN
7.3.

Výtvarný ateliér
- vlastnoručně vyrobená kytička nejenom pro potěšení …

14.3.

Dopolední kavárnička
- procvičení těla zábavnou formou

21.3.

Březen – měsíc knihy
- přijďte se inspirovat novinkami nebo si doneste svou oblíbenou knihu

28.3.

Výtvarný ateliér
- jarní výzdoba ze živých květů
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DUBEN
4.4.

Dopolední kavárnička
- procvičení těla, paměti i důvtipu při hře „Aktivity“

11.4.

Studená kuchyně
- inspirace na velikonoční pohoštění

18.4.

Dopolední kavárnička … po Velikonocích
- povídání u kávy o prožitých svátcích

25.4.

Virtuální cestování
- Mgr. Radim Kejík se s námi podělí o zážitky ze svých cest

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA - to je naše školička

Fouká, fouká, bílá je louka…  Děti z mateřské školy si užívají tuto zimu plnými doušky.
Nejočekávanější událostí ve školce byl samozřejmě příchod Ježíška.
Děti si také užily:
Sportovní den na Matůšku, kde si zajezdily na lopatách z umělé hmoty.
Sněhuláčkový den.
Vycházku ke krmelci na Kozinci, kam jsme odnesli pro lesní zvířata seno, kaštany
a ořechy. Potom děti hledaly na louce stopy zvířat.
Divadlo „Africká pohádka“

•
•
•
•

Sportovní den na Matůšku
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Sněhuláčkový den

Na začátku ledna začal předplavecký výcvik v Přerově, kterého se zúčastňuje
17 přihlášených dětí.
A pořád si užíváme zimních radovánek a chodíme si hrát se sáňkami a lopatami před
budovu školy.
V nejbližší době nás čeká:
• Karneval v MŠ
• Loutkové divadlo
• Návštěva ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
Doufáme, že nám sníh vydrží ještě nějakou dobu.
Krásné dny plné pohody Vám přeje kolektiv učitelek MŠ

Vycházka ke krmelci na Kozinci
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Základní škola
Školní rok se „překulil“ do druhé poloviny a za sebou máme pololetní hodnocení a
možná taky plány, jak tu druhou půlku zvládnout stejně dobře nebo ještě lépe.
Nejdříve malé ohlédnutí do nedávné minulosti…
- Vánoční muzicírování se uskutečnilo
před odchodem na vánoční prázdniny.
Děti, které rády zpívají nebo hrají na
nějaký hudební nástroj a o svoji radost
se chtěly podělit s ostatními, si připravily krátká hudební vystoupení, která
pozorně sledovala divácká i odborná
porota, aby na závěr mohla ocenit ty
nejlepší. Diplomy a vánoční odměny
získali Adéla Mozolová (zpěv, zobcová flétna), Saša Cagaš (zpěv), Stella
Horáková (zpěv), Vojtěch Trňák (trubka), Jiří Kocvrlich (klavír) a Veronika
Miškayová (housle, zpěv).
Sladkou vánoční odměnou bylo oceněno všech 21 soutěžících a na závěr si
všichni (soutěžící i obecenstvo) zazpívali tradiční „Vánoce, Vánoce přicházejí“.
- Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku
probíhá od ledna do konce března na
bazénu v Přerově.
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Vánoční muzicírování
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-

Divadelní představení Africká pohádka jsme zhlédli v našem kulturním domě
společně s dětmi z MŠ. Herci z Divadélka pro školy z Hradce králové byli skvělí a
dovedli pobavit všechny děti – od nejmenších „mateřáčků“ až po nejstarší páťáky.
Spolupráce s Kinem po o – školní družina se zapojila do propagace formou
besed, obrázků a dalších zajímavých projektů.
Sněhové radovánky - ve školní družině si děti užívají sněhové nadílky – závodí
ve sjezdu na bobech, saních, igelitových pytlích, staví zvířátka, sněhuláky, opevnění a jiné stavby.
Výtvarná výzdoba Filmového plesu – kromě filmových plakátů zpříjemnily
atmosféru plesu i filmové obrázky našich dětí.
Posily pedagogického sboru – od 1. února nastoupila na naši školu paní
Kateřina Žůrková jako školní asistent a paní Veronika Miškayová. Obě budou
působit na škole do konce ledna 2018, resp.do konce dubna 2018. Funkce
školního asistenta slouží mimo jiné ke zvýšení péče o žáky ohrožené školním
neúspěchem či s problematickým chováním, chůva je určena hlavně dětem do
tří let věku. Od 1.9.2017 budou zavedeny v základní škole tzv. čtenářské kluby a
kroužky doučování. Vše je hrazeno formou projektu Šablony 2016.

…a co nás čeká v nejbližší budoucnosti
- karneval, v sobotu 25.2.2017
- zimní olympiáda na Matúšku (bude-li nám přát počasí)
- zápisy se konají v dubnu (školáci) a v květnu (školka)
Alena Konečná, Zdeněk Hnila

Klub rodičů
V zimních měsících chvalčovský Klub rodičů pracuje na plné obrátky. Prosinec
bývá už tradičně pro maminky chvalčovských školáků pečením perníčků do mikulášských balíčků. V lednu pak už ale žijí přípravou na tradiční školní ples. Letos se
do ní zapojily téměř tři desítky rodičů, dobrovolníků a učitelů. A jejich práce byla více
než úspěšná - do bohaté tomboly se jim podařilo získat na 250 cen.
A protože taky tentokrát
školní ples stylizovali do
filmové tématiky, proměnil se sál chvalčovského kulturního domu ve
velký kinosál vyzdobený
plakáty a filmovými motivy. A samozřejmě –přišlii
návštěvníci plesu převlečení do filmových kostýmů. Nejoriginálnější pak
vyhodnotila porota. Patřil
k nim komiksový pár
Simpsonových, skupina
postav z pohádky Tři vetePečení perníčků
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ráni včetně jejich atrapy kadibudek nebo Limonádový Joe a
jeho harém. Jednoznačně dobrou volbou byla i změna hudební kapely. Tentokrát na plese
hráli Kiks Braks z Bystřice pod
Hostýnem. Kapelu tvoří absolventi tamní Základní umělecké
školy a svoji muziku staví převážně na dechových nástrojích.
Velký úspěch zároveň zaznamenal i stánek s míchanými
nápoji pana Pohanky. Umístěný
v přízemí se skvěle se doplňoval s nově opraveným barem
kulturního domu a příjemným
posezením v přízemí.
Výtěžek
chvalčovského
plesu není v tuto chvíli ještě
přesně známý. Už v tuto chvíli
je ale jasné, že bude tvořit, stejně jako každý rok, největší a
nejdůležitější část letošních příjmů Klubu rodičů. V předešlých
letech za ně škola nakoupila
např. interaktivní tabule do jednotlivých tříd nebo fotoaparát.
Děkujeme tak všem sponzorům
za podporu a pomoc při organizování plesu.
Lenka Kratochvílová

Filmový ples

Různé

Výsledek hospodaření s odpady Obce Chvalčov za rok 2016
Obec vydala za svoz všech odpadů v roce 2016 částku 1.020.243,- Kč včetně
DPH, což představuje ve srovnání s výdaji za rok 2015 zvýšení nákladů o 174.473,Kč. Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů činily částku
551.987,- Kč, z poplatků za rekreační objekty částku ve výši 78.540,- Kč.
Výše úhrady na občana nebo rekreační nemovitost byla 330,- Kč. Poplatek ve
stanoveném termínu neuhradily 3% občanů či vlastníků rekreačních nemovitostí.
Rozdělení nákladů dle druhu odpadů (z celkové částky za svoz odpadu, Kč vč. DPH):
směsný komunální odpad

532 387,- Kč

oddělený sběr objemných odpadů

  73 650,- Kč

oddělený sběr nebezpečných odpadů

  16 870,- Kč
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oddělený sběr biologických odpadů od občanů

  68 078,- Kč

sběr využitelných odpadů, z toho:

231 594,- Kč

                                                     tříděný sběr papíru

  59 895,- Kč

                                                     tříděný sběr plastů

170 973,- Kč

                                                     tříděný sběr skla

          0,- Kč

                                                     kov

      726,- Kč

Lednice, mrazáky, zářivky, baterie, počítače, televizory a drobný elektroodpad je
odvážen zdarma.
Množství odpadu odvezeného z obce
Papírové a lepenkové obaly

13,11 t

Plastové obaly

20,58 t

Polystyren

   0,70 t

Skleněné obaly

19,66 t

Pneumatiky

   2,56 t

Železo a ocel

   6,31 t

Směsné stavební a demoliční odpady

210,44 t

Textil

    5,40 t

Objemný odpad

113,72 t

Směsný komunální odpad

269,74 t

Biologicky rozložitelný odpad

261,00 t

Děkujeme občanům za řádné třídění odpadů. Předpokládáme, že i v roce 2018
nedojde k navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

Akce na Chvalčově:
- MASOPUST aneb vodění medvěda ve Chvalčově
se uskuteční 25. 2. 2017
sraz masek a všech příznivců je v 9.30 před Obecním úřadem. Vydáme se již obvyklou trasou na Říku, přes Chaloupky, Dubinu, Kroužky do Nové ulice a zpět kolem
hlavní silnice. Pochování basy proběhne v 17.00hodin v hospodě U Michala.
Těšíme se na všechny odvážlivce v kostýmech a také na všechny sousedy a sousedky, kteří nás přivítají na svém prahu a zatancují si třeba s medvědem.
- TOULKY s FILMEM
další beseda milovníků filmu proběhne v úterý 7.3. 2017 v 19.00 hodin
v klubovně Kulturního domu. Na programu je film Karla Kachyni „Oznamuje se láskám vašim.“ Všichni jste srdečně zváni.
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Kulturní komise naší obce vás srdečně zve na
- JARNÍ KONCERT
11. března 2017 v 18.00 sobota Kulturní dům Chvalčov
ADD GOSPEL ( sbor až třiceti zpěváků z Přerova)
Toto seskupení se vrací do Chvalčova po úžasném vystoupení na Adventní inspiraci
2016. Na koncertě zazní známé melodie z filmů Sestra v akci 2, Já Padouch 2, Shrek
a další.
Vstupné 60 kč dospělí, děti do 15 let zdarma.
- CHVALČOVSKÝ ŠMIGRUST
7.-8. dubna 2017 Kulturní dům Chvalčov
Vernisáž tradiční předvelikonoční výstavy v pátek 7. 4. 2017 v 17.00hod
Výstava bude pokračovat v sobotu 8.4. od 10.00 do 17.00 hod.
Opět se můžeme těšit na širokou nabídku ručně vyráběných výrobků s velikonoční
a jarní tématikou, čeká nás bohatý kulturní program, pro děti je připraveno tvořeníčko. Přijďte společně oslavit příchod jara a  trochu spolu pobýt. Srdečně zve kulturní
komise obce.

Akce komise SPOZ:

Ráda bych vás pozvala na autobusový zájezd na operu Bedřicha Smetany
Braniboři v Čechách do Dvořákova divadla v Ostravě. Hlavní ženskou roli zpívá
chvalčovská rodačka Kristýna Vylíčilová. Cena vstupenky pro studenty a seniory je
210,- Kč a pro ostatní 420,-Kč, jízdné je zdarma. Pojedeme na odpolední představení v neděli 2. dubna 2017 z chvalčovských autobusových zastávek a se zastávkou
v Bystřici pod Hostýnem. Přesné propozice obdržíte zároveň se vstupenkou.
A. Adámková
PŘEDNÁŠKA MGR. ZDEŇKA SMIŘICKÉHO - SKLADATEL JOSEF SCHREIER
Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na přednášku
Mgr. Zdeňka Smiřického Skladatel Josef Schreier, která se uskuteční ve středu
22. února 2017 od 17.00 hodin v hudebním sále ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.
Přednáška o barokním skladateli, rodákovi z Dřevohostic, jehož unikátní mše svatá
čerpá z valašského lidového prostředí. Přednáška bude doplněna poslechem.
KURZ ZÁKLADŮ CHOVU VČEL
je určen zájemcům o chov včel a začínajícím včelařům
Bude probíhat v učebně SVČ Včelín (teorie) a na včelínech místních včelařů
(praxe) po 9 měsíců (březen – listopad) jednou měsíčně vždy v sobotu dopoledne
v rozsahu 4 hodin (8–12 hod.). Datum každého příštího školení bude určeno po vzájemné dohodě s přihlédnutím k průběhu včelařského roku.
Plánované termíny: 18. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 1. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 11. 11.
Povedou zkušení místní včelaři a učitelé včelařství z blízkého okolí.
Cena: 900,- Kč Zahájení: sobota 18. března 2017 Přihlášky do 10. 3. 2017
SVČ Včelín (svcvcelin@centrum.cz) nebo ZO ČSV (karl.zahradnik@seznam.cz)
BYSTŘICKÉ FILMOVÉ JARO
7-9. dubna proběhne v prostorech kino sálu Sušil 2. ročník filmového festivalu.
Víkend bude věnován tvorbě vynikajícího českého režiséra Karla Kachyni.
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Klub rodičů ZŠ a MŠ Chvalčov
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kulturní dům ve Chvalčově
sobota 25. 2. 2017 od 14:30 hodin
Vstupné: dospělí: 40,- děti: 30,- děti do tří let zdarma

Naše příspěvky
Tříkráloví koledníci to nevzdali…
Sníh, silný mráz, nepříjemný vítr – hlavní atributy letošní zimy. A to se blíží
Tříkrálová sbírka. Do zmrzlých ulic má vyjít něco kolem 200 lidí. Kolik z nich to asi
vzdá, kolik v -15 °C jen tak dobrovolně půjde ven z vyhřátého příbytku? To všechno
nám víří v hlavách při pohledu z okna a čekáme na první telefonáty. Hlásí se první
nemocná skupinka, pak druhá, třetí. A pak již jenom:“ My vyrážíme!“ Neuvěřitelné,
koledníci to nevzdávají, děti se dokonce těší a prosí, jestli by nemohli jít i jejich kamarádi. A tak místo třech králů jsme potkávali skupinky se čtyřmi, dokonce i pěti králi.
A i když pár skupinek onemocnělo, rozhodly se odkoledovat to až za týden.
A tak se ptáme: „Co dává těm lidem tu sílu, tu ochotu jít?“ V první řadě jsou tou
hybnou sílou určitě děti. Ty neřeší zimu, vítr, únavu, … Na druhé straně to hezky
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vysvětlila jedna z vedoucích: „Lidi
na nás čekají, mají pro nás nachystané pohoštění, cukrovinky pro děti,
teplý čaj, pustí nás k nemocným až
k lůžku – nemůžeme je přece zklamat“. Ano, ještě pořád je v nás ta
přirozená touha potěšit jiné, pomáhat druhým.
Jak již bylo vzpomenuto, bylo
hodně ochotných dětí, dokonce
některé skupinky koledovaly i více
dní. Samozřejmě, nejraději bychom
se tomu v příštích letech vyhnuli a
odkoledovali co nejdříve. Věřím, že
se najde víc ochotných lidí z řad
dospělých (vedoucím může být kdokoliv, kdo dosáhl věk 15 let) a trasy
se zkrátí.
Velký obdiv patří i dětem ze sdružení StonoŠka, které každý rok
v jakémkoliv počasí jsou ochotné
tlačit vozíčky a tu svou trasu absolvovat. Za jejich organizaci děkujeme
paní Dagmar Božovské a paní Aleně
Apolenářové. Nemůžeme opomenout ani klientky z Domova Javorník
ve Chvalčově se svou vedoucí skupinky, paní Karlou Studenou, které i tento rok ochotně pomohly (chodí již 17 let).
Finanční dary byly vybírány do pokladniček, které byly zapečetěny úředníky města
či obce. Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod
Hostýnem vybráno 352 600,-Kč, z toho Chvalčov 31 893,- Kč.
Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit.

18

Zbylá část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita
na další rozvoj služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem – jestli už to
bylo penězi, laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen
milým úsměvem. Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se
u nás najde ještě stále dost.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky,
koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by
dobročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná. Velké poděkování patří
otci Janu Hrudíkovi a sestře Aničce Cahlové, kteří nám udělali zázemí na nové faře,
když zima již byla nesnesitelná, abychom se ohřáli, dali si teplý čaj, kávu a úžasné
koláčky.
Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel roste i počet lidi v nouzi
nebo těch, kteří potřebují služby Charity. Proto další podpora na rozšíření služeb
Charity bude stále potřeba. Děkujeme, že díky Tříkrálové sbírce můžeme i my
někomu pomáhat, že se můžeme přitom učit dávat a můžeme i takovým způsobem
bojovat za lepší a hezčí svět ... Nikdy nevíme, kdy tu pomoc budeme potřebovat
právě my.
Mgr. Helena Janovská
koordinátor Tříkrálové sbírky

Na čem jsme jezdili, po čem toužili…
Občas tak přemítám, jak se mění doba, po čem touží děti dnes a co jsme chtěli
my. Neznali jsme INLINE brusle, snowboardy, čtyřkolky, horská kola. Málokdo byl
z tak dobře situované rodiny, aby jako dítě měl svoje kolo. Vzpomínám si, že třeba
brusle na led jsme dědili po bratrancích a známých. Moje první brusle byly „kačenky“.
Měly dva břity a daly se řemínky upevnit na každou botu. Jezdit na potoce po ledě
(tehdy opravdu potok zamrzal po délce i šíři na většinu zimy) šlo dost dobře jenom
dopředu, zatáčet se nedalo. Bílé krasobruslařské boty byly tehdy terčem obdivu a
závisti. Se zoubky vpředu to byla úplně jiná a i těžší jízda. Mezi sebou jsme si tyto
brusle půjčovaly po půlhodině, nebo jak byla kamarádka ochotná. Kluci mívali brusle s koženými černými nebo hnědými botami, vypadaly jako obyčejné kotníkové.
Málokterý měl „kanady“.
Jako úplně malá jsem měla trojkolku, taky poděděnou. Kdo měl plechovou koloběžku, ten už se na nás pomalejší díval svrchu. Ale úplný div světa měl kamarád
Jirka. Asi na čtvrté narozeniny dostal malé dětské kolo, které bylo celé z umělé
hmoty. Dodnes nechápu, jaká to musela být kvalita, když toto malé kolečko půjčoval
i desetiletým klukům, a ono v pohodě přežilo. Drandili jsme si to po ulici jako o závod,
dokonce jsme na něm tajně jezdili z Chvalčova do Bystřice k Jirkově babičce.
Dalším nezapomenutelným zážitkem byla jízda pod štanglí. To nám mohlo být tak
6 – 7 let a učili jsme se jezdit na velkých kolech. Překážkou bylo to, že svoje velikostí
přiměřené kolo nikdo neměl, byli jsme odkázaní na to, co nám rodiče půjčili. Kola
jsme tedy měli jenom pánská – se štanglí. Když už se někomu podařilo kolo vydyndat, musel je vrátit včas a ve stoprocentním stavu. Nebylo tedy na výběr, takže jsme
pod štanglí jezdili všichni. Těch rozbitých kolen, černých nohavic a spadlých řetázků
se už nikdo nedopočítá. Je mi záhadou, že jsme nebyli dolámaní a zmrzačení, protože tehdejší pánské kolo bylo masivní a těžké. Byli jsme velice zruční v nahazování
spadlých řetězů, horší bylo, když se do ozubených kol dostala plandající nohavice.
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Ty černé oškubané díry nešly ani nijak zašít. Sem tam jsme šli s prosíkem ke kamarádčině mamince, ať nám to zašije, ale „tak, aby to nešlo vidět, abych doma nedostala…“ Já jsem s touto obavou chodila domů celkem často a věděla jsem, proč…
Jízdu pod štanglí jsme volili proto, že jsme normálně na pedály nedostali. Stávalo
se, že jsme si vylezli na plot, z výšky nasedli na kolo, VESTOJE šlapali komíhajíce
tělem vpravo vlevo, abychom dosáhli na dolní šlapku, pak jsme objeli ulici a zase
najeli k plotu, jinak bychom nesesedli. Jak by to dopadlo, kdybychom museli zastavit
na volném prostranství, těžko říct. Věděli jsme, že jinak si rozbijeme ciferník a i kolo
by doznalo úhony, tak nám strach dodával zručnosti.
Jakmile jsme trochu povyrostli, už jsme jezdili na kolech po dvou, někdy i po
třech. Přece jen nás byli o dost více než těch kol. Jeden vezl druhého na řídítkách,
na sedátku, na nosiči, nebo na řídítkách i na nosiči. To všechno samozřejmě mimo
dohled rodičů, ti by nám kola už nikdy nepůjčili.
Po pár letech jsme začali opatrně pokukovat po motorizovaných dopravních prostředcích. Ti, co měli nějaký „kozí dech“, babetu nebo Pionýra, byli v kurzu. Připadali
nám nekonečně dospělí a zodpovědní a záviděli jsme jim, že už mají řidičáky. No,
někteří je ještě neměli, ale na polních cestách to bylo jedno. Velký obdiv sklízela
moje kamarádka, (nesmím jmenovat, ale byla to Hanka), která měla nejen řidičák, ale
i důvěru rodičů, takže jí půjčovali pincka a ona ho půjčovala nám. Ta volnost a vítr ve
vlasech! Sice mi to při rozjezdu někdy „zdechlo“, ale když se start vydařil, tak to bylo
super. Machři byli kluci, kteří řadili s meziplynem. Bylo to efektní a krásně to řvalo.
A když přijel kamarád Pavel poprvé na nové motorce zn.Simson, to byla bomba!
Naleštěný nový stroj jsme obdivovali všichni. Tím začínalo nové období – zábavy,
plesy, ale to už je jiná kapitola.
Bezpečný dojezd kamkoli přeje všem
Irena Hudcová

Kulturní rubrika
Kino po O, aneb je možné dostat lidi do kina?
Od listopadu do dubna se nabídka bystřického kina rozšířila o víkendové projekce
filmů pro děti a jejich dospělé. Akce s názvem Kino po O zahrnuje vedle promítání
také doprovodný program v předsálí a aktivity připravované pro školy a školní družiny
v Bystřici, na Chvalčově a v okolních obcích. Hlavním organizátorem Kina po O je
bystřický Okrašlovací a zábavní spolek.
Program Kina po O nemůže být sestaven z novinek, neboť kinu chybí digitalizace, snažili jsme se tedy o pestrou přehlídku dětských a rodinných filmů především
z posledních let. Zatím jsme odehráli tři představení – evropskou koprodukci Píseň
moře, dětskou filmovou klasiku Nekonečný příběh, v lednu byl na programu americký
animák V hlavě. Na únor plánujeme promítat Červenou želvu, čerstvě nominovanou
na Oscara za nejlepší animovaný film roku. Pokračovat budeme lehce strašidelným
Karlíkem a továrnou na čokoládu a v dubnu sezónu zakončíme filmem na přání, který
si diváci budou moci odhlasovat během představení od ledna do března.
Během tematických předprogramů si mohly děti vyrobit vlastní „lodní sirénu“
(Píseň moře), děti připravily malované šupiny na čtyřmetrového drakopsa Falka
(Nekonečný příběh), na kterém se mohly po filmu vyfotit (Falko dnes zdobí dětské
oddělení bystřické knihovny), vyráběly masky, testovaly svou paměť a smysly a kreslily své radostné, smutné nebo hrůzostrašné vzpomínky (V hlavě).
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Kino po O je bystřické radnici od počátku představeno jako krok směřující k oživení místního kina. Chceme městu ukázat, že lidi do kina i dnes mohou chodit a že
investice do kina (širší program, lepší zvuk, v budoucnu možná digitalizace) nejsou
vyhozené peníze. A aby to bylo fér, platíme vše z vlastních peněz – pokud se nám
peníze vrátí (náklady na práva, propagaci a materiál na dílny tvoří zhruba 2 500 na
představení), smysl to má. Bystřice nás podporuje tím, že nepožaduje peníze za
pronájem kinosálu a mzdu obslužného personálu.
Zatím vše vychází i při „radikálně prorodinném“ vstupném – pokud totiž přijdete do
kina s jedním, dvěma nebo pěti dětmi, platíte prakticky stejně, neboť druhé a další
dítě ve skupině jde do kina za korunu. Na tři dosavadní projekce zavítalo 272 diváků,
v průměru tedy 91 na představení.
Kino po O bereme jako první krok k oživení kina. Pokud bude celá sezóna úspěšná, mohou následovat další – vedle další sezóny Kina po O lze uspořádat program
pro děti na druhém stupni, letní kino, rozšíření programu kina… Pokud patříte k těm,
které alespoň něco z výše navržených plánů láká, není nic snazšího než nás podpořit
vlastní návštěvou. Únorová Červená želva (19. 2. od 15:30) je ostatně film pro děti
i pro dospělé.
Pavel Kubaník (www.OZS.cz, facebook/kino po o)

Literární soutěž s Kinem po O
Kino po O (viz předchozí článek), nejsou jenom filmy, ale také doprovodný program. Ten se zčásti odehrává v předsálí, kde se mají děti možnost vyblbnout a
dospělí poklábosit, zčásti ale běží v mezidobí mezi promítacími dny, kdy nabízíme
různé aktivity školám a školním družinám v Bystřici, na Chvalčově, ve Slavkově, na
Rusavě, v Loukově a ve Vítonicích. Jednou z těchto aktivit byla i literární soutěž
navázaná na projekci Nekonečného příběhu. Autor literární předlohy filmu Michael
Ende totiž vzpomínal, že svou první dětskou knihu napsal s pouhými dvěma větami

Falko v městské knihovně
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v hlavě – vše ostatní se rozvinulo z těchto dvou vět. Jestli si to chcete taky zkusit,
ony věty naleznete níže. A jestli si to zkusit nechcete, vybíráme pro vás několik z 80
originálních textů, kterými děti ze škol v Bystřici, na Chvalčově, ve Slavkově a na
Rusavě navázaly na Endeho dvě věty. Všechny příspěvky naleznete na stránkách
www.ozs.cz. Vyhodnocení soutěže proběhne 19. 2. od 16:00 před únorovou projekcí
Kina po O. Vybrané příspěvky vznikly na chvalčovské škole, kde se soutěže ujala
paní učitelka Šínová. Děkujeme jí i dětem!
Země, kde žil strojvůdce Lukáš, se jmenovala Jasmánie a byla docela malá.
Byla dokonce neobyčejně malá.
Třeťáci
Matěj Dvorský:
„Malá byla tak, že se do ní málem nevešla Lukášova nejmenší mašinka. Proto
musel všechny mašiny prodat, ale všechny tak docela né, ponechal si jen tu nejmenší, ze všech nejmenší mašinečku, kterou měl nejradši. Jezdil s ní velmi rád a dostával
platy tak velké, že se brzy stal největším boháčem na celém světě.“
Karolina Blažek:
„Dům měl nádraží v kabině. Najednou šel na procházku s pejskem Rexem a
najednou viděl nedaleko bonbónový hrad, ale to se mu asi jenom zdálo, tak šel a
zase, spatřil bonbónové auto. Přišel domů, aby si odpočinul.“
Čtvrťáci
Milan Severa:
„Také tam žil prezident Ferdinand Kratochvíl a ten se jednoho dne rozhodl
Jasmánii rozšířit, to se nelíbilo prezidentovi z Koreje Čadislavovi a vyhlásil válku,
válku vyhráli Korejci a zabili každého, koho viděli, ale přece jeden přežil a ten podplatil dvacetitisícové vojsko z Ruska a vyhubil Korejce a pak mohl rozšířit Jasmánii.“

Testování smyslů během předprogramu k V hlavě
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V hlavě - předprogram

Ferdinand Horák:
„Byla tak malá, že kdybyste ji chtěli vidět, tak byste si museli vzít lupu. Jezdila tam
kouzelná auta, která létala. Strojvůdce Lukáš vynalezl kouzelnou mašinu, která jezdila na Coca colu a splnila všem, co šli okolo, všechny přání. Bydleli tam miniaturní
panáčkové v přerostlých houbách.“
Regína Mazurová:
„A děti se jí smály, že je tak neobyčejně malá a tak běžela domů. A řekla mamince, že se jí děti posmívají, tak maminka řekla, že až dobalí věci, že pojedou na
prázdniny do Velké Británie. Že až tam dojedou, tak si někam vyrazí a že se ubytují
v hotelu. A že jí koupí zvířátko, které by chtěla. Až bude mít narozeniny, tak jí slíbila,
že bude mít kamarády a šli s maminkou do aquaparku a potom to uběhlo tak rychle,
že jeli domů nazpátek. A maminka řekla, že si zase někdy někam vyrazí. A šli koupit
pejska a jmenoval se Ťapka. A ty zlý děti, který se posmívaly, teď jsou na ni hodní.
Pokračování příště…“
Páťáci
Adam Zmrzlík:
„Jednoho dne Lukáš jel do vedlejšího města, lidi vystoupili a Lukáš měl přestávku,
tak šel si koupit svačinu a pití a potkal tam svého souseda Pepu. Pepa se ptá Lukáše:
„Svezeš mě do Jasmánie?“ Lukáš říká: „Jasně, svezu.“ A tak Lukáš šel s Pepou na
vlak a jeli do Jasmánie. Vystoupili a rozloučili se. Lukáš šel takovou neosvícenou
uličkou. Přišel k němu chlap a říká ruce vzhůru nebo vystřelím a dej mi peníze. Lukáš
řekl nedám a bouchl ho do břicha a utekl domů. Lukáš doma vypil čaj a šel spát.“
Vojtěch Hapal:
„Když jsem byl malý, tak jsem se tam chtěl podívat. Později jsem byl dospělý
a letěl jsem se podívat do Jasmánie. Jakmile jsem přiletěl, tak mě někdo oslovil.
Nevěděl jsem, kdo to byl. Zeptal jsem se, kdo je a on mi řekl: „Lukáš.“ Řekl jsem:
„Á, Lukáš, strojvůdce z Jasmánie.“ „Pojď,“ řekl. Nastoupili jsme do vlaku a byl kouzelný. Poprosil jsi a on ti splnil přání. Celá Jasmánie byla v nebi, vlaky neměly koleje,
domy byly na ostrůvku a cesty byly mraky. Kolem domů byla studna. Každý dům měl
i psy i jiná zvířata. Byl tam i kostel, ve kterém se psaly osudy lidí na Zemi. Takže tam
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nikdo nemohl. Kousek od Jasmánie je i zimní pól, na kterém je Santa. Nad Jasmánií
je i nebe, kde je Bůh a Ježíš. Jasmánie je místo, které vidíš jenom když jsi vyvolený.
Přišel ke mě Ježíš a říká: „Roberte, jsi vyvolený.“
Štěpán Jakubec:
„Protože tam žili tak malí lidé, že by sis na ně musel vzít lupu a pohybovali se tak
rychle, že je bylo nemožné vidět, byli tak rychlí, že jsi řekl start a už byli tak daleko,
že sis na ně musel vzít dalekohled, ale také tam žil trochu větší človíček, který se
jmenoval Tonda a ten jediný měl sen být vynálezcem, aby pomohl celému svému
městečku, protože tam neměli nic jinýho než hrášek a kukuřici k jídlu, tak začal vyrábět stroj, který zvrchu nasává kukuřici a hrášek a zespodu to dělalo jídlo, které chtěli.
Už rok vyráběl a nakonec si všiml, že není 1 drát zapojen do zásuvky, tak to zapojil a
najednou se všechno třáslo a najednou ze stroje vyšel malinký hamburgr. Tonda ho
vzal do ruky a ochutnal a pak řekl: „To funguje“ a tak se u Tondy dělaly řady a další
řady, až byli všichni spokojení, tak pěstovali pole kukuřice a hrášku a proto na zemi
je tolik kukuřic a hrášku. A blízko byla kaplička a ta měla velký zvon a ten říkal „bim
bam bim bam konec je už tam.“

O rodném Valašsku, jeho historii a osobitosti
Rád bych vám přiblížil více svůj rodný kraj, jeho lidové zvyky a obyčeje. Náladu
nejvíce přibližuje nejznámější valašská písnička:„Beskyde, Beskyde, kdo po tobě
ide, černooký bača ovečky zatáčá. Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš, kdo ti
ju vypere, když maměnku nemáš? Já nemám maměnku, ale mám galánku, ona mi
vypere černú košulenku. Ona ju vypere, ona ju vyválí, až půjdu k muzice, každý mňa
pochválí.“
Přírodní poměry a geografie Valašska
Označení Valašsko má svůj prapůvod v Rumunsku – zdejší žijící Valaši migrovali
od 14. století Karpatským obloukem na západ a sever. Na severovýchodní Moravu
přišli ze Slovenska a ze Slezska a prostřednictvím svých předků sem přenesli salašnické tradice extenzivního pastevectví (rozšířené zejména ve východních a jižních
Karpatech) – nový způsob chovu tzv. valašského dobytka – koz a ovcí a zpracování
jejich mléka.
V 17. a 18. století probíhala pasekářská kolonizace na svazích horských údolí
Západních Karpat. Hřebeny sloužily především jako pastviny chovatelů tzv. valašského dobytka – ovcí. Podílely se na ní jak rodiny ze starších moravských obcí kolem
Rožnova, Meziříčí, Vsetína a jiných podhorských městeček, tak rodiny přistěhovalců
z východu a severu. Oboje obyvatelstvo se muselo přizpůsobit novým krajně nepříznivým podmínkám spojením obou tradic v hospodářském využívání půdy, což vtisklo
krajině regionu charakteristickou podobu.
Valašsko
Z kopca sa ohlédnu po našem kraji, jaká to nádhera,
až dech sa tají.
Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadíve,
u srdca ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj ten
valašský právem zme hrdí.
Základní údaje o Valašském regionu
Valašsko je hornatá oblast v nejvýchodnější části Moravy, České republice v blízkosti hranic se Slovenskem. Je to svébytný národopisný a kulturní region, sousedící
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na jihu s Moravským Slovenskem a na západě s Hanou. Lze ho vymezit přibližně
územím okresu Vsetín a severní, severovýchodní a východní částí okresu Zlín
(severní Lukovsko, Vizovsko, Klobucko).
Tradičně bylo toto neúrodné území řídce osídleno. V 13. století dochází k osídlování nížin. Tehdy se na kolonizaci podíleli především mnišské řády. K výraznějšímu
vzestupu počtu obyvatel došlo až v souvislosti s dějinným procesem zvaným valašská kolonizace. Na sklonku středověku, ale zejména po roce 1500 přichází pastevecký lid zvaný Valaši a osídluje hospodářsky nevyužité kopcovité oblasti. Nejprve se
Valaši objevili na území Hukvaldského panství. Toto území se dnes řadí do regionu
Lašsko. Postupně se cílem kolonizace stala celá severovýchodní Morava.
Původ pojmenování Valachů
Valach je slovanskými jazyky přejaté slovo Walhs původně germánského původu,
používané starověkými Góty pro pojmenování Keltů, romanizovaných Keltů a románskými jazyky mluvících národů. Na Moravu se Valaši dostali při valašské kolonizaci
probíhající od 14. do 17. století.
Valašské pastýřské kmeny migrovaly z oblasti dnešního jižního Rumunska podél
karpatského oblouku směrem na západ. Na své cestě Valaši postupně ztratili svůj
původní jazyk, s výjimkou některých rumunských slov (bača, brynza, geleta, strunga,
atd.), která používají ve svém nářečí, ale zachovali si hodně ze své kultury (zejména
folklór, písně a kroje) a hospodářské zvyky, zejména chovu ovcí. Z etnického hlediska šlo původně o rusínsko-rumunské obyvatelstvo.
O povaze zdejšího lidu
O původu Valachů Svatopluk Čech praví, že chudému valašskému lidu jako by
sudičky daly v náhradu za pozemské statky lásku k horám, jejich krásám, kde si lid
žije svým životem a svou filosofií. Valašské vrchy jsou krásné. Vznikající scenerií,
velikou rozmanitostí horských pásem, nepřehledným mořem pahorků, strání, chmurných grúní a údolí. Každý pohled skýtá novou zajímavost, jiný obraz.
Valašská půda je kopcovitá a naše povaha je téhož rázu. Valaši jsou cholerici, ať
v radosti, žalu, v přízni nebo odporu. Více však je vážnosti a zádumčivosti. Narodili
jsme se v skromných poměrech a skromnými poměry se prodíráme po celý život.
Valach dlouho snáší příkoří, ale když má urážek po krk, propukne jeho hněv. Běda
tomu, pro koho Valach uroní slzu, aniž je toho hoden. Má-li však někoho rád, dušu
by s ním rozdělil. Když se rozveselí, nezná míry. O hodech slyšíme často: „Čí sú to
hody?“ a škráb po stěně… V takovém případě nepočítá baněčky a rád si vypije aj
na ščútrobu.
Veselost a bujarost přechází až do lehkomyslnosti. Ve všedním životě dostává se
přes těžká životní úskalí lehčeji: A šak, zas jaksi! Jaksi bylo, jaksi bude! Nebo: Doma
latu na latu bije a příďa do hospody pije!
Ve šťastné pohodě skály láme a hory přenáší, ale v neštěstí věší hlavu a oddává
se ochablosti. Propadá hloubavosti, nevrlosti, skličuje se světobolem.
V chalupách není kdy na stesky. Boj o skývu chleba dává zapomenout na měkkost
srdce, aby nepropukla. A projeví-li se, pak je to živelná bolest, je to rozpoutaný vztek
přírodního člověka.
Pak je ve výrazech nevybíravý! „Když haňá, aň sviňám by sa do koryta nehodíl!“
Říká: Zdálky sa zdáš hlúpý a příďa bližéj akorát! Do čeho to Pánbu dušu strčíl! Nebo:
Hlúpý jak staré boty. Chlap jak vrabec a ježí sa jak bosora. Z téj jeho řeči si ani na
latu nevybere.
(čerpáno z internetu, zpracoval Mojmír Mišun)
25

Rozhovor

AROMATERAPIE aneb KDYŽ NÁM ŽIVOT VONÍ
Kdykoliv otevřu dveře do Královské
oázy v Bystřici pod Hostýnem, mám
pocit, že vstupuji do království vůní, se
kterými tady úžasným způsobem „čaruje“ paní Sylvie Králová. Už na schodech
mě oblaží vůně silic z aromalampiček,
pořádně se nadechnu a vydechnu úlevou. Taková je to síla. Vtáhne mě to dál
a vstupuji do místnosti plné barev, kde si
vychutnávám atmosféru harmonie, klidu
a bezpečí. Paní Sylvie mě přivítá úsměvem a já se cítím dobře a ani vlastně
nevím proč. Uvelebím se v ratanovém
křesle, popíjím bylinkový čaj a začínám
se ptát.
Sylvinko, pověz nám něco o sobě.
Jak jsi se ocitla tady u nás na Moravě
v Bystřici?
„Magické kouzlo Hostýna mě oslovilo
už před mnoha lety a když jsem v těžké
životní situaci hledala nový domov, zabydlela jsem se s dcerkou před 11 lety
právě tady.“
A co Tě k aromaterapii přivedlo?
„Nemoc. Moje vlastní nemoc v mládí, když si se mnou doktoři nevěděli rady. Měla
jsem opakované zápaly plic, záněty na kůži, rozjela se mi lupénka…bylo toho na mě
moc a klasická medicína nedostačovala. A tehdy jsem se dostala k aromaterapii,
která přišla jako andělský balzám na mé zničené tělo i duši. Olejíčky, zábaly, koupele,
inhalace.. .Antibiotika a kortikoidy jsem vyměnila za voňavé lahvičky, které zabraly
jako zázračné mávnutí proutkem. Tato zkušenost mi otevřela dveře k mé celoživotní
lásce – aromaterapii.“
A co to tedy vlastně je, ta aromaterapie?
„Nejde jen o voňavé lahvičky s rostlinnými éterickými oleji.
Aromaterapii vnímám jako jednoduchý návrat k přirozenosti a zdraví. Když jsem
byla nemocná, doporučení léčitele znělo jasně. „Zahoď co nejvíce chemikálií co
můžeš ovlivnit, zahoď umělé parfémy a spraye…“ takže úklid. Co piji, co jím, čím se
umývám, čím mažu, do čeho se oblékám…
Je tolik jedů, které nevědomě používáme…
A právě kůže a náš nos jsou „nejrychlejší“ tělesné nástroje k uzdravení. Málokdo
ví, že kůže je největší otevřený orgán, přes který své psychické i fyzické zdraví můžeme rychle posílit. A esenciální oleje dokáží doslova zázraky!
…Aromaterapie vnímá člověka jako celek a neptá se pouze na viditelný problém.
Ano, uzdravuje tělo. Současně však zklidňuje naši psychiku, k tomu dodává vnitřní
chuť, sílu i odvahu projít složitými situacemi. Právě tím, že esence „čistě“ voní…“
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A to opravdu nějaké olejíčky mohou vyléčit třeba lupénku?
„Aromaterapie pomáhá v mnoha případech, úleva přichází u každé nemoci. Když
se člověk kapku vyzná, je možné použít různé esence nebo jejich kombinace při
různých problémech. Nejsou to léky, fungují na jiném principu. Esence jsou schopné v buňkách vyvolat samoléčící procesy. Vstupují do těla a uzdravují na základě
buněčné paměti bez vedlejších účinků. Vhodně vybrané esence podpoří například
imunitní systém, játra, ledviny, lymfu, uvolní migrény, napětí i stresy… to je taková
malá-velká lékárna.“
Řekla jsi, když to člověk zná. Co musí takový aromaterapeut umět a kde se to
dá naučit?
„Existuje spousta literatury, já sama jsem čerpala z různých zdrojů a také jsem
absolvovala Aromaterapeutický institut v Praze. No a hlavně škola života, hledání a
nalézání. Velmi důležité bylo pro mě setkání s panem Karlem Hadkem, mým velkým
osobním učitelem. Pan Hadek je otcem aromaterapie v Čechách a má v tomto oboru
velké zkušenosti. Je velmi uznávaný nejen u nás, ale i v zahraničí.“
A co je vlastně Tvé původní povolání?
„Jsem učitelka. A taky tak trochu chemik, ale utekla jsem z Vysoké školy. Hodí se
mi oboje. Aromaterapie je tak trochu chemie a alchymie, kterou i vyučuji a posílám
dál do světa…
Když jsem objevila aromaterapii, začala jsem pracovat jako alternativní kosmetička a masérka. Tady jde hlavně o práci s tělem, kde se pomocí masáží, koupelí a
obkladů regeneruje a uzdravuje tělo a pokožka.
Když mě po pár letech potkala vážná nemoc, blízkým prožitkem smrti se „cosi
nového“ přihodilo. Prožila jsem, že jsme víc než jen fyzické tělo, a dávno známé
esence mi otevřely nový obzor. Najednou jsem ucítila, jak z lahviček vyvěrá vůně
odvahy, důvěry, klidu a pochopení, začaly se přes vůně otevírat doposud neznámé
duchovní roviny. Každá vůně vyvolá emoci, emoční vzpomínku, otisk, který je uložen
v limbickém systému v našem mozku. Vůně čistých rostlinných esencí rozpomíná na
jedinou možnou cestu DOMŮ… ke zdraví, lásce, ke spokojenému životu, k Bohu…
Opět můj vlastní zážitek mě dovedl k práci s jemnějšími úrovněmi psychiky.
A nové poznání?
Aromaterapie propojuje tělo a duši s duchovní rovinou života…“
Musí člověk aromaterapii věřit, aby měla účinky?
„Nemusí, ona funguje tak jako tak. Ale samozřejmě, když člověk spolupracuje, má
celý uzdravovací proces jinou kvalitu.“
Řekněme, že mám třeba angínu. Přijdu k Tobě a co mě čeká? Můžeš mi pomoci
od těchto běžných nemocí?
„Určitě ano, bolesti v krku, chřipky, rýmy, úzkosti, deprese...U aromaterapie je
skvělé, že vnímá člověka jako celek. Takže pomůže při nemoci a současně zklidňuje
psychiku a posiluje celý systém. Dodává svojí vůní vše potřebné pro uzdravení.
Člověk je komplex všeho možného a aromaterapie umožní skrze voňavou hru
nahlédnout do sebe sama a najít tu nejlepší cestu.
Může aromaterapie uškodit?
„Při nesprávném dávkování, jako když nesprávně nadávkuješ léky, je možné
všechno… Tady se to ale nestává (zaklepe na dřevo), jsou známé návody i postupy
jak nejlépe pomáhat i v domácích podmínkách. Při správném použití jsou esence a
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rostlinné oleje vhodné i pro novorozená miminka, děti, dospěláky i seniory, používají
se dokonce i u zvířat a domácích mazlíčků.
Co přináší aromaterapie Tobě?
„Mně? No hlavně ten blažený pocit….když pozoruji a prožívám ty zázraky, jak
příroda pomáhá a uzdravuje.
Jsem často pouhým průvodcem, kdy společně zkoumáme vůně z lahviček.
Nechávám lidi, ať sami pojmenují svůj problém, ať si sami vyberou vůni, která jim
dodá například sebevědomí, důvěru a odvahu, podpoří uzdravování nemocných
vztahů a nemocí těla.
Jedním z častých témat poslední doby je volání po uzdraveném ženství. Mnoho
žen dnes již vnímá velkou touhu se plně uzdravit na úrovni sebe jako ženy, uzdravit
své vztahy k sobě, svým partnerům, dětem…za tím vším stojí mnoho gynekologických problémů, neplodnost, nemocné partnerské vztahy…Zní to nezvykle, ale věřte,
že i tady může být aromaterapie svědkem uzdravování ženského principu, v každé
z žen...prožít ten zázrak být ženou, zahlédnout sebe, v celé své kráse, v plném zdraví a jasu…i k tomuto stavu a pocitu se dá provonět…“
Je pro Tebe tato práce vyčerpávající?
„Právě naopak! Nesmírně mě naplňuje. V každém člověku, který přijde, vidím
kus sebe a každý z nich je součástí mě! Vzájemně se obohacujeme, podporujeme
a uzdravujeme.“
Jsi věřící?
„Jsem hluboce věřící, přestože žádné náboženství nevyznávám. Nejbližší je mi
Kristus. A věřím v život. Věřím vůním, protože to, co nám voní, nás vede DOMŮ.
Každá esence má své určité téma a každá se pro nás chce rozvonět. Pokud nám
nevoní, berme to jako výzvu, kterou je třeba přijmout a uzdravit.“
Jaké esence by si měl člověk pořídit? Jsou vhodné jakékoli?
„Aromaterapie je v dnešní době poměrně „moderní“, až najednou nevím, do jaké
míry se z toho radovat…
Není olej jako olej, určitě bych volila kvalitu a dobré jméno firmy. Pozor na napodobeniny a nepravé oleje. Hledejme latinské názvy na lahvičkách, nechejme si poradit.
Opravdu uzdravovat může pouze čistý a kvalitní olej!“
Kde Tě mohou zájemci vyhledat? Kde pracuješ?
„Je možné mě najít v centru města v domě s nápisem
Královská oáza. To je místo,
kam může přijít „každý žíznivý
poutník.“ Je to příjemné a útulné
prostředí, které nabízí pohodové
osvěžení všedního stereotypu.“
Zabýváš se pouze aromaterapií nebo máš ještě další aktivity?
„V Oáze probíhá mnoho aktivit. Pravidelná pondělní setkávání pro ženy, ve středu pro změnu
besedujeme o všem, co nám

Královská oáza
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život přináší. Dále zde probíhají tvořivá setkání, kursy enkaustiky, tvoření mandal,
různé kulturní a vzdělávací akce, koncerty, přednášky. K zapůjčení jsou zde knihy
s alternativní a duchovní tématikou, k vyzkoušení tělové svíce, ekologická drogerie a
v neposlední řadě výrobky přímo od pana Hadka.“
Jací lidé Oázu navštěvují?
„Lidé přichází cíleně k ošetření nebo na kus řeči. Mladí, staří, děti, noví i staří
známí…postupně si to tu kdekdo zamiluje. Občas se zde objeví zbloudilý pocestný,
který hledá úplně někoho jiného, a pak žasne..Diví, se, že o Oáze vůbec nevěděl.
Věřím, že mohou být někteří lidé nejistí a plní obav, jestli se tu třeba v rámci uzavřené
skupiny nepořádají nějaké tajuplné seance…“
A nepořádají?
„No vždycky!“ (smích)
Kde bereš energii? Stále se usmíváš a působíš tak spokojeně...
„ Baví mě život. Ať je jákýkoliv. Mám nádherné lidi kolem sebe, úžasnou „rodinu“.
Ráda zajdu na Hostýn pro živou vodu a užívám si obyčejné zázraky života. Je mi
báječně i tady v Oáze, to si třeba jen tak lehnu na zem, vypnu a je mi dobře…obklopena vůněmi a klidem…život je prostě Boží.“
Sylvinko, děkuji za rozhovor, přeji Ti mnoho úspěchů jak v pracovním tak osobním životě a ať blahodárný pramen v Královské oáze nikdy nevyschne.
Jitka Dostálová

Chvalčovští hasiči

Mladí hasiči oživili Paseky

Zima vládne pevnou rukou a proto nyní můžeme hojně provozovat zimní sporty.
Mrazy uhodily i na Pasekách, kde zamrzl rybník a tak mladí hasiči nazuli brusle a
mohli svištět po ledě. Jsem ráda, že se našlo pár dobrovolníků a připravili nám plochu na bruslení i lavičky na přezutí. Všichni si to náramně užili a vůbec nevadilo, že
jsme se vraceli za tmy domů.
Kroužek mladých hasičů ale není jenom o zábavě. Je potřeba se naučit a připravit
na další branný závod. Tak s chutí do toho!
Anna Adámková

Bruslení na Pasekách

29

Hasiči na Pasekách

Chvalčovští zahrádkáři
"Žena vidí hluboko, muž daleko. Mužovým srdcem je svět,
světem ženy je srdce."

(Ch. G. Grabe)

Bývaly doby, kdy se zahradničení objevovalo na plátnech kin a v televizi častěji,
nyní jsme rádi alespoň za trilogii „Zahradnictví.“ Je dobře, že i lidé stojící více času
před objektivy mají taky tak "přízemní" zájmy jako je pěstování rostlinek na vlastní
zahrádce viz Sabina Remundová. A pamatujte, že na prvním místě by při výběru
měla být chuť - tu si v supermarketu nekoupíte ani náhodou.
První jarní květy v březnu, kdy začíná časné jaro
V teplejších oblastech zpravidla již koncem února rozkvétají první jarní květy.
Př. Chvalčov – Hulín je rozdíl ve vegetaci 14 dnů až tři týdny a je to cca 25 km.
Mnohé rostliny kvetoucí již v únoru pokračují ve svém kvetení i v březnu, zejména
předcházelo-li chladnější počasí. K těm, které nám již skutečně přinášejí jaro, patří
z dřevin: lýkovec jedovatý, svída dřín, líska a vrba jíva - ta je svými kočičkami první
pastvou včel.
Z trvalek kvetou již všechny druhy čemeřic, spolehlivě již v únoru vykvétá hlaváček
amurský a kvetou polštářové prvosenky. Na slunných a vyhřátých místech bohatě
kvetou drobné cibulnaté a hlíznaté květiny: sněženky, bledule, talovíny, krokusy,
ladoňky, ladonička , modřenky, ocúnovec, cibulnaté kosatce.
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Všechny tyto první květy potřebují nezamrzlou půdu a pokud se vrátí mrazy, cítí se
dobře ve sněhu nebo mezi spadaným listím. Pokud jim toto nemůžeme poskytnout,
je vhodné zasypat půdu kolem nich kvalitním čerstvým nebo hrubým kompostem.
Poskytneme jim tak lepší ochranu před vymrznutím a zároveň i hnojení pro lepší růst
v pozdějším období.
Réva vinná a mrazy
Réva patří mezi teplomilné dřeviny. I když se stále více rozšiřuje mimo tradiční
vinařské oblasti, je třeba počítat s možností poškození mrazy.
K výraznějšímu poškození zimními mrazy dochází obvykle tehdy, když teploty
poklesnou k -15 °C. Mnoho odrůd však snáší -20 °C. Základním opatřením je výběr
chráněného stanoviště. Dalším nepřímým postupem je volba pěstitelského tvaru a
způsobu řezu.
Řez révy vinné
U slabšího řezu budeme mít hroznů sice víc, ale budou drobné s nekvalitními
bobulemi. Čím více starého dřeva na keři necháme, tím lépe snáší zimní mrazy.
Větší množství starého dřeva vyžadují některé stolní odrůdy a odrůdy náchylné ke
sprchávání. Mladší révové hlavy řežeme později.
Řez popínavých dřevin, barborky
Při několikadenním mírném počasí bez mrazů je možné řezem tvarovat a usměrňovat v růstu zkrácením postranních a vrcholových výhonků všechny popínavé
rostliny jako je loubinec, zimokeř, akebie, zimolez i břečťan. Rdesno - opletka snáší
hluboký řez až k zemi, u trubače hluboce seřízneme všechny odkvetlé postranní
výhony a pokud je třeba, i vrcholové.
Je čas pro druhou fázi řezu vistárie. Můžeme řezat během zimy v podstatě kdykoliv, nejčastěji uprostřed zimy, vyberte ale bezmrazé dny. Zima je důležité období pro
tvarování kostry keře.
Do vázy můžete nařezat - nejlépe v bezmrazých dnech, obalené větvičky s květními pupeny např. zlatice, lýkovec, třešeň, mandloň, švestku, dřín, trnku nebo jen
lísku, vrbu (kočičky), modřín. Pamatujte, že čím blíže je k jaru, tím ochotněji a rychleji
větvičky dřevin nakvétají.
Oddálení kvetení a ochrana květů před mrazy
Jde o nejjednodušší způsob ochrany před pomrznutím květů. Určitého zpoždění
reakce stromu na vývoj počasí dosáhneme ochranou kmene stromu proti silným
mrazům a snahou o co nejdelší zachování sněhové pokrývky pod stromem.
V polohách ohrožovaných mrazem je možné oddálit rašení raně kvetoucích
ovocných stromů i zakrytím - namulčováním povrchu půdy slámou, senem, polystyrénovými deskami, nebo podobným světlým materiálem. Velmi citlivé jsou meruňky,
broskvoně , odolnější jsou jabloně a slivoně. Pro rozkvetlé květy je kritická teplota
v rozmezí -1 až -2 °C, ale jejich mladé nasazené plůdky po opadu okvětí může
poškodit již -0,5 °C i pokud trvá jen několik hodin. Nejhorší situace nastává, pokud
po mrazivé noci přijde slunečný den!
Při velkém riziku poškození květů mrazem, máme následující možnosti:
Nejúčinnější (ale asi provozně nejdražší jsou mlžiče), kterými v rizikových hodinách
aplikujeme velmi jemný aerosol těsně nad koruny stromů. Měrné a skupenské teplo
vody výrazným způsobem ochrání kvetoucí stromy do teplot -5 až - 10 °C.
U jednotlivých menších stromů v rizikových dnech je možné překrytí koruny
netkanou textilií, kterou při větším chladu můžeme navíc jemně zakropit vodou - ta
opět dodá určité množství skupenského tepla. Určitou ochranu poskytne i překrytí
mikrotenovou fólií s tou nevýhodou, že již většinou nejde sejmout bez poškození.
31

Další možností je chemická ochrana, kdy tyto přípravky chrání květy před výskytem některých bakterií, které mohou být důvodem vzniku kondenzačních jader ledových krystalů a právě ty květy poškodí. Uvedené ošetření ochrání květy nejvýše do
teploty -5 °C. Při deštivém počasí je třeba postřik opakovat.

Chalupa zahrádkářů – CH.Z.

30.12. 2016 VÝŠLAP zahrádkářů na ukončení roku se opět vydařil. V lesní tělocvičně jsme si hráli a cvičili jako děti, naprosto nadšeni a unešeni. Díky, starosto!!!
Klasifikujeme zařízení na hodně jedniček!!! Dále jsme prošli zahrádkářskou kolonií
Zábřeh, z mostu jsme sledovali provoz na železniční trati, zkontrolovali sad našich
členů a vrátili se na chalupu. Tady jsme vzpomínali i něco popili a trochu zazpívali.
Byl to krásný den, který jsme si všichni užili i se čtyřnohým kamarádem.
28.1. 17 h. Proběhl na chalupě „SLIVKOŠT“ a DEGUSTACE JABLEK. Bylo to
ve správné zimní venkovní teplotě. Uvnitř útulno, teplo, dobrá nálada. Na degustaci
jablek bylo málo druhů, způsobila to loňská neúroda.
Košt slivovice byl ve vynikající kvalitě vzorků. Rozdíly byly minimální 1-5bodů.
Ve třech případech byl stejný počet bodů. Vyhrál J. Zemánek s kombinací ovoce,
kozí cecky, ryngle, trnky. První tři místa obsadili vzorky z pálenice Lipová, která v
loňském roce oslavovala 100. výročí založení. Degustaci řídil, počítal a vůbec skvěle
si počínal př. L. Raab.
V lednu, únoru, březnu slaví naši členové a manželky kulatiny, půlkulatiny a to
př. J. Krajcarová, L. Dostálová, MUDr. B. Janováčová, Ing. A. Kyncl, L. Ovčačíková,
A. Zemánková.
Všem oslavencům zahrádkáři přejí: Ať se Vám všechno dobře daří, zdraví máte
jak z ocele, a život berte se vším všudy, jak jinak, když ne vesele!

Výstavy a příbuzné akce:

17.2. 17h.
25.2. 16h.
3.3. 17h.
3.3. 17h.

7.3. 18h.
10.3. 18h.
17.3. 18h.
31.3.-2.4.
4.4. 18h.
7.4. 17h.

CH.Z. „PUTOVÁNÍ po FRANCII“ s JAR. JAROŠEM
CH.Z. Výroční členská schůze ZO ČZS Chvalčov
CH.Z. „HRUŠNĚ - ODRŮDY, PĚSTOVÁNÍ“ J. Martiš
Holešov „Pěstování květin k sušení, způsoby sušení a využití“
Dům  zahrádkářů př. V. Čablová
CH.Z. Výbor ZO Beseda pro ženy při MDŽ
CH.Z. „Řez ovocných dřevin“ beseda s promítáním př. J. Pecháček
CH.Z. „ „ „ praktická část-polní kázání „
FLORIA Výstava myslivosti, rybářství a včelařství 4.r.
CH.Z. Výbor ZO; „Mezinárodní den mrkve“
Holešov „Pěstování a ošetřování jahod, nejvhodnější odrůdy“
Dům  zahrádkářů př. Ing. J. Oborný

Pár pranostik
Leze-li jezevec na Hromnice z díry, do čtyř neděl leze do díry.
O Sv. Veronice bývá ještě sanice.
Sv. Háta je na sníh bohatá.
Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
Na svatého Matěje rampouchy - ourodný rok na mouchy.
Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
V březnu když se práší, stromy brzo raší.
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Výbor ZO ČZS

Zahrádkáři na Chalupě a v akci

Než zavřete zpravodaj
Profesor:
—Pro začátek něco jednoduššího: Na palubě letadla je 500 cihel. Jedna z letadla
vypadne. Kolik zůstane na palubě cihel?
Student:
—To je snadné, 499!
—Správně. Další otázka: Jak umístit slona do ledničky ve třech krocích?
—1. Otevřeme ledničku. 2. Dáme do ní slona. 3. Zavřeme ledničku.
—Další: Jak umístíme jelena do ledničky ve čtyřech krocích?
—1. Otevřeme ledničku. 2. Vyndáme slona. 3. Dáme dovnitř jelena. 4. Zavřeme
ledničku.
—Výborně! A teď: Král zvířat má narozeniny. Blahopřát mu přišla všechna zvířata,
kromě jediného. Proč?
—Protože jelen je ještě pořád v ledničce!
—Skvěle! – říká profesor. A teď dál: Dokáže bábinka přejít bažinu, kde žije plno
krokodýlů?
—Jasně, že dokáže! Vždyť všichni krokodýli odešli slavit lví narozeniny!
—Dobrá. A poslední otázka: Bábinka přešla prázdnou bažinu, ale stejně zahynula.
Co se jí přihodilo?
—É… Nejspíš se utopila…?
—Ani náhodou, spadla na ni ta cihla z letadla! Takže PŘÍŠTĚ TO ZKUSÍTE ZNOVU,
ANO?
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DZP Javorník, Chvalčov

hledá k dlouhodobému pronájmu

dvougenerační nemovitost v Bystřici pod Hostýnem a okolí,
vhodnou k okamžitému nastěhování.
Děkujeme za nabídky.
Kontaktní osoba: Mgr. T. Šťastný
Tel.: 573 380 064

34

Filmový ples
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Slovo na konec:
„Když chceš jít rychle, jdi sám. Jesti chceš dojít daleko, půjdeme
spolu“.
africké přísloví
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