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Chvalčovský šmigrust

Filipojakubská noc
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Milí čtenáři,
nedávno se mi zdál sen, jeden z těch zvláštních symbolických snů, na nějž nikdy
nezapomenu. Dovolte mi podělit se s vámi o jeho zajímavé poselství.
Šla jsem otevřenou, přehlednou krajinou a kolem mě umírali lidé. Padali jeden
po druhém bez zjevné příčiny, nikde nebyl slyšet žádný výstřel, žádná známka
otevřeného boje, žádný nepřítel. Nevznikala panika, vše se odehrávalo v tichosti a
nenápadně. Přesto jsem věděla, že jsem se ocitla ve válce. Nebyla to třetí světová
válka, tahle válka už ani neměla žádné pořadové číslo. Její příčina a způsob provedení nebyl nikomu zjevný.
Najednou jsem se přenesla do místnosti, odkud byla řízena. V centrále sedělo pár
obyčejných lidí, před sebou svítící monitory, které pomocí čipů zobrazovaly pohyb a
výskyt každého člověka na planetě. Bylo mi ukázáno, jak byla dlouhodobě pomocí
techniky celá situace připravována, naprosto precizně a do nejmenších detailů.
Strategie spočívala v cíleném pěstování závislosti civilizace na technice, která bez
jakéhokoliv podezření umožňovala vkládat čipy každému jednotlivci. Celý systém,
matrix tak dostával neustálé informace a měl absolutní přehled. Operátoři na monitorech jen mačkali enter a posílali smrtící paprsky na zem. Lidi pro ně byli pouhé
svítící body na obrazovce. Jako v počítačové hře. Rychlost a přesnost paprsků byla
nepředstavitelná a nebylo před nimi úniku. Nedalo se nikam schovat, nikam zalézt,
prostupovaly hmotou, zdolaly mrknutím oka jakoukoliv vzdálenost.
Nevím, z jakého důvodu tahle válka vznikla, vím jen, že všechny války předtím
používal matrix jen tak pro zábavu. Boj muž proti muži se zdál jako dětská hra. Tady
už nebyly žádné figurky na šachovnici, jakákoliv armáda byla zbytečná. Nebojovalo
se o území, nehrálo tu roli ani žádné náboženství. Operátoři, vládcové, těžko říct,
kdo to vlastně byl, to brali šmahem. Bílý, černý, bohatý, chudý, nemocný, inteligentní, hloupý, úspěšný, věřící, nevěřící… všichni na obrazovce vypadali úplně stejně.
Prostě jen svítící bod, a klik…
Vrátila jsem se zpátky do vesnice a potkala tam dvě kamarádky. Společně jsme
se vydaly do nějaké jeskyně, bunkru… a přidala se k nám dívka, žena neurčitého
věku s velmi výrazným postižením. Jak tělesným, tak mentálním. Tahle dívka se
jmenovala Hana, a byla mrzák. Se vším, co si lze pod tímto pojmem představit.
Po bradě jí tekly nechutné sliny, pokroucené tělo, obličej s nepřítomným výrazem.
Pořád se za námi belhala, moc jsme si jí nevšímaly, ale ani jsme ji neposlaly pryč.
Nebyla mi odporná, jen jsem nechápala, proč se k nám přidala. Matrix o nás věděl,
a my jsme věděly, že neuděláme vůbec nic. Bylo jen otázkou času, kdy na nás přijde
řada a paprsek si nás najde. Zvláštní bylo, že jsem se vůbec nebála, cítila jsem klid.
Vytvořily jsme kruh a čekaly, až se to stane.
V tom Hana odněkud vyndala lahvové pivo, napila se a nabídla každému v kruhu,
ať se také napije. Viděla jsem, jak se v každém z nás odehrává vnitřní boj. Napít
se, nebo ne? Ty její sliny byly opravdu nechutné. Hana mlčela, jen nás pozorovala
šílenýma očima a držela lahváče. I ve mně se odehrál krátký boj, ale nakonec jsem
mávla rukou a napila se. Bez odporu, smířeně. Kromě mě se někdo napil, někdo ne.
Vyšly jsme z bunkru ven. Paprsky stále svištěly a mrtvých přibývalo. Už bylo jasné,
že zemřeme. V tom nás najednou Hana začala navigovat. „Uhni se doleva, pozor,
sehni se, krok vpravo…“
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Stála a dívala se do prázdna a my jsme pochopily, že ona ty paprsky vidí. Tento
mrzák, kterého by ve staré Spartě shodili ze skály, měl nadpřirozenou schopnost
napojit se na systém a vidět dráhu smrtících paprsků. Z normálních lidí to neuměl
nikdo. Ani ten nejkrásnější, nejúspěšnější, ani nejbohatší, nejchytřejší či nejmocnější. Pokroucená Hana s mentalitou tříletého dítěte to uměla. Popisovala let paprsků,
ale slyšel ji jen ten, kdo se od ní napil piva. Byla jsem zachráněna. Hana mi přesně
říkala, co mám dělat. Najednou jsem neviděla mrzáka, ale anděla. Tím pro mě válka
skončila. Všichni mrtví zmizeli a já jsem se mohla vydat na další cestu.
Pak jsem se probudila. Ano, byl to jen sen. Ovšem jeho poselství vnímám jako
univerzální a nadčasové. Za prvé, nikdy nikoho nepodceňuj. Nikdy nevíš, kdo jaký
tady má úkol. I ta největší, z lidského pohledu troska, může mít obrovský význam
a zachránit ti život. Za druhé, i ta nejmenší maličkost, nejmenší čin, může ovlivnit
a zpečetit tvůj osud. Není malých a velkých rozhodnutí, všechna jsou velká. A za
třetí: láska vždycky vítězí. Přijetí a láska je jediná „zbraň“, se kterou matrix nepočítá,
protože ji nezná. Lásku nelze vyměřit, spočítat, naprogramovat. Sebelepší systém ji
nedokáže zmapovat. Nemůže se na ni připravit, protože je nevyzpytatelná. Kdykoliv
se v každodenním životě rozhoduješ pro lásku, zachraňuješ sebe a svět. A čtvrté
ponaučení: vždycky se prostě napij piva. Pro sichr.
Hezké léto všem.
Mgr. Jitka Dostálová

Karel Bubílek v akci – kreslí do zpravodaje.
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 4. 2017
RO projednala a rozhodla:
• o zřízení WC u relaxační tělocvičny.
• o nákupu dalších prvků pro relaxační tělocvičnu. Od firmy ACER koupíme lanohano a firmy Flora servis s.r.o. posilovací stanici.
• o uzavření Smlouvy na vypracování projektu „Komunitní centrum ve Chvalčově“.
• o uzavření Smlouvy na vypracování projektu „Cyklopoint a zázemí záchranné
služby Chvalčov“, včetně vydání správních rozhodnutí potřebných pro realizaci
projektu.
• o zadání studie a projektové dokumentace na akci „Zázemí a zpevněné plochy na
hřišti TJ“ a „Přístřešek na obecní zahradě“ panu Ladislavu Odstrčilíkovi.
• o výměně 3 ks ventilů v ul. Dědina, provede SKD Lipník n.B.
• jako technický dozor investora pro opravu komunikace v Dědině byl vybrán Ing.
Študent.
• o právu stavby do obecního pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. Chvalčov o délce 2m
pro rekreační nemovitost č. ev. 207.
• o vypsání výběrového řízení na úřednici OÚ Chvalčov s nástupem ihned, nejpozději 01.07.2017.
o
• odprodeji starého promítacího plátna Okrašlovacímu spolku z Bystřice pod
Hostýnem za cenu 10,--Kč, včetně demontáže.
• a schvaluje Směrnici obce Chvalčov č. 2/2017 o přidělování bytů v majetku obce
Chvalčov do nájmu občanům
• o opravě oploceného hřiště v areálu ZŠ a MŠ. Bude zařazeno do plánu investic
pro r. 2018.
• o zákazu přípravy pokrmů ve všech místnostech KD. Může se připravené jídlo
pouze ohřívat a servírovat.
• o možnosti umístění reklamy na sloupy veřejného osvětlení pro pana Josefa
Martince na dobu 5 let, za cenu 400,--Kč za kalendářní rok, v ul. Na Říce.
• o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny ZŠ a MŠ v r. 2017.
• o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Grande solution s.r.o.,
Ostrava na rekonstrukci místní komunikace Na Kůtku a Dědina. Předpokládaný
termín zahájení bude 21.04.2017 a termín dokončení 20.05.2017, vzhledem
k nepříznivým povětrnostním podmínkám.
• o možnosti umístění reklamy na sloupy veřejného osvětlení pro akci „Stavímebydlíme“ v době od 26.05.-03.06.2017.

•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z posledního jednání RO.
informaci o zákazu umisťování informačních cedulek na sloupky dopravních značek.
vydání vyjádření ke změnám v územním plánu obce Chvalčov, Krajským úřadem.
oslovení ředitelství silnic Zlínského kraje k podání informací plánovaných opravách komunikací v Bystřici pod Hostýnem, které budou omezující pro naše občany.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 24. 4. 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
a vybrala z 8 uchazeček jako novou zaměstnankyni paní Boženu Měchurovou
Studenou.
a nemá námitky proti konání akce „Guláš fest“ ve Chvalčově.
o podpisu smlouvy na odběr vody z hydrantů za standardní ceny, které jsou
v majetku VaK a.s. Kroměříž.
a souhlasí s informací o navýšení ceny za projednávání přestupků v Bystřici pod
Hostýnem. Za jeden přestupek je cena 1.200,--Kč.
o žádosti a převodu nebo odkoupení přístupové komunikace v DZP Javorník na
obec Chvalčov.
o dořešení úpravy vjezdů k jednotlivým nemovitostem v ul. Dědina před plánovanou opravou MK.
o způsobu oslavy 72. výročí osvobození republiky, včetně položení věnců.
a souhlasí s přejezdem závodu MAMUT-TOUR 2017 přes obec Chvalčov
27.05.2017 v době od 9.15-11.30 hodin
a bude se zajímat o odkup rodinného domu č.p. 122. Dle dispozic předloží ZO na
nejbližším jednání.
a schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo-Rekonstrukce MK ul. Na Kůtku a
Dědina.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
stížnost na uzavření MŠ na 6 týdnů v době hlavních prázdnin.
informaci Stavebního úřadu z Bystřice pod Hostýnem o neúnosnosti rozpadlého
stánku u vodní kaple na Sv. Hostýně, který je třeba strhnout.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 10. 5. 2017

•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
o Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo-Rekonstrukce MK ul. Na Kůtku a Dědina. Jedná
se o skutečné zaměření geodetem a řešení částečné spoluúčasti na úhradě
nákladů.
a konstatuje, že je nutné sjezdy k rodinným domům při opravě MK Na Pasekách
připravit předem.
6 informaci ředitele příspěvkové organizace o vyhlášení výzvy na Zabezpečení
ZŠ a MŠ, s termínem 31.05.2017. Obec se připraví na novou výzvu.
a nechá zhotovit projektovou dokumentaci na vodovodní a kanalizační přípojku
k domu č. 3, včetně opravy oplocení této nemovitosti, tak jak bylo dohodnuto ve
smlouvě při odkupu části nemovitosti.
a souhlasí s konečnou cenou za lanové centrum relaxační tělocvičny ve výši
140 000,--Kč, včetně instalace, výkopových prací a dopravy.
o cenové nabídce Ing. Odstrčilíka na přístřešek v zahradě za OÚ, RO doporučuje
smlouvu rozšířit o autorský dozor.
a) a schvaluje příspěvek 10 000,--Kč na zakoupení projektoru pro Okrašlovací
spolek, z.s. z Bystřice p.Host.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b) souhlasí se zkušebním provozem „letního kina“ na výletišti pod Kozincem.
a souhlasí s přejezdem 24. ročníku cyklistického závodu „Bikemaratón Drásal
České spořitelny“ přes území obce Chvalčov dne 01.07.2017.
a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č.89/1 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 13 m2 manželům Josefu a Aleně
Stellovým.
a souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části obecního pozemku parc. č.
1163/3 v k.ú. Chvalčov o výměře cca 120 m2 Jaroslavu Kotasovi.
o pronájmu fotbalového hřiště TJ Chvalčov na den 13.05.2017 na akci “Setkání
osob, které pečují o adoptovaní chrty“ za cenu 1 500,--Kč.
o rozhodnutí výše příspěvku na činnost“ Linky bezpečí“ přenechat ZO.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
opakovanou žádost o odstranění nového dopravního značení v ul. Na ChaloupkáchObřanská.
informaci o vypsané výzvě pro zbudování malých vodních ploch do 1 000 m2.
informaci o podporovaných aktivitách MAS.
stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ke Změnám v územním plánu č. 1
Územního plánu Chvalčov.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje rozsáhlé opravy svých komunikací.
Naší obce se týká především stavba kruhového či spíše elipsového objezdu na
křižovatce U Benetkového, kde spoluinvestorem je i město Bystřice pod Hostýnem.
Přípravné práce již byly zahájeny 29. května letošního roku. Momentálně probíhají
přeložky vodovodů a kanalizací. Koncem června budou zahájeny vlastní stavební
práce. Ukončení stavby se předpokládá nejdříve v září letošního roku. Po celou
dobu bude křižovatka průjezdná ve směru na Chvalčov, i když s různými omezeními.
Provoz bude řízen semafory. K trvalé uzavírce dojde na krátkou dobu v samotném
závěru, kdy se bude pokládat nový povrch. Doprava na Svatý Hostýn bude odkloněna přes Slavkov p. Host.
O přesných termínech a způsobu omezení provozu bude veřejnost včas informována.
Během srpna by měla začít oprava silnice v úseku Chvalčov – Tesák. Rozsáhlá
stavba bude trvat do konce stavební sezony a po většinu příštího roku. Po celou
dobu bude i tento úsek průjezdný, jednopruhová zúžení budou ovládána semafory.
Obě stavby budou pro naše občany znamenat jistá omezení, prosíme tedy jménem
Ředitelství silnic Zlínského kraje a Města Bystřice pod Hostýnem o pochopení a
trpělivost.
Na příští rok obec připravuje druhou etapu opravy Kulturního domu. Ve stadiu stavebního řízení je projekt víceúčelového kulturního zařízení Pod Kozincem. Rovněž
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probíhá projektová příprava stavby s názvem Cyklopoint v údolí za říckým mostem.
Tento projekt zaštítí mikroregion Podhostýnsko. Všechny tři připravované záměry
budou prezentovány v rámci hodové výstavy. Přijďte, zhlédněte a diskutujte.
Do dnešního dne jsme nezaznamenali zájem o zahájení pozemkových úprav.
Byla by škoda odmítnout příležitost. Možná bude nutno zvolit jiný druh osvěty.
Pokud se týče obecních investic, zatím vše probíhá podle plánu. I zde budou
obyvatelé včas informováni.
Závěrem zveme všechny na kulturní a společenský program chvalčovských hodů.
Všem přeji krásné prázdninové a dovolenkové léto.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Julie  MLČÁKOVÁ
Viktorie  SCHÖNWÄLDEROVÁ
Eliška  FRYDRYŠKOVÁ
Alžběta  BARTOŠOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život…

Jarní vítání občánků v naší obřadní síni

Anežka Jakubcová

Maxmilián Plišťák
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Marta Ptáková

Albert Zapletal

V sobotu 20. května 2017 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 29. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavily 4 rodiny se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Anežku
JAKUBCOVOU, Maxmiliána PLIŠŤÁKA, Alberta ZAPLETALA a Martu PTÁKOVOU.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěly
děti z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný
hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.
Andrea Zábranská, matrikářka OÚ Chvalčov

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA - to je naše školička

Předškoláci
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Kohopak pošleme ke sluníčku?
Včeličku, motýlka, vlaštovičku.
Řekneme skřivánku ať už letí,
pozdraví maminky od všech dětí.
V květnu děti popřály maminkám na besídce ke Dni matek, připravily pro ně vystoupení a drobné dárečky. Třída Sluníček se hodně pobavila na koncertě Michala
Nesvadby „Michalova brnkačka“. Před budovou školy proběhlo třídní fotografování.
Poslední měsíc školního roku nás ještě čeká hodně akcí:
• Hledání pokladu
• Vystoupení „balónkového klauna“
• Olympiáda pro předškoláky ve SVČ Včelín
• Výlet do ZOO Lešná
• Ukázková hodina angličtiny
• Výlet předškoláků na Hostýn
• Ahoj školo: rozloučení s předškoláky a soutěže na fotbalovém hřišti.
Perličky z naší školičky
• Paní učitelko, já nemám rád žloutenku (žloutek).
• Paní učitelka volá: „Pozor děti, jdeme rychle přes cestu, jede tam auto!“
Holčička (3 roky): „No, kdyby nás přejelo, tak to by byla škoda.“
• Když jsem byla malá, tak jsem chodila sáňkovat na Matůšek (4 roky).
• Já jsem čichník (číšník).
Přejeme všem dětem a rodičům hezké prázdniny plné sluníčka.
Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Školní rok se pomalu blíží ke konci a na dveře začínají klepat letní prázdniny.
V závěru školního roku nás čeká ještě spousta práce.
Akce květen:
• 2. května se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku turnaje v miniházené v Bystřici pod
Hostýnem a vybojovali krásné 5. místo (10 družstev).
• 11. května proběhla poslední lekce kroužku „Budu školák“. Na všechny budoucí
prvňáčky se už těšíme! Do 1.ročníku základní školy nastoupí ve školním roce
2017/2018 celkem 12 žáků.
• 16. května se konal v kulturním domě Den matek. Pro maminky byl připraven
bohatý program. Na začátku všechny rozezpíval sbor pod vedením paní učitelky
Konečné. Žáci 1. a 2. ročníku si připravili hudební let časem. Třeťáci nás pobavili
vtipnými scénkami. Čtvrťáci nás zavedli s písničkou do lesa, kde už čekal pan
hajný. 5. ročník si připravil již tradičně divadlo, tentokrát Perníkovou chaloupku
v moderním provedení. Závěrem představení zazněla tradiční píseň od Zdeňka
Svěráka a po ní děti předaly maminkám vyrobené dárečky. Věříme, že se maminkám i ostatním hostům vystoupení všech dětí líbilo.
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Vystoupení dětí na Den matek

•
•

22. května se žáci 3. ročníku zúčastnili turnaje v miniházené v Bystřici pod
Hostýnem a získali pohár za 2.místo (10 družstev), nejlepším střelcem tohoto
turnaje byl náš David Chlápek.
31. května byli na dopravním hřišti v Loukově žáci 4. ročníku.

V květnu končí činnost školních kroužků: řezby, keramiky, flétny, sportovních her,
vaření a PC. Všem vedoucím kroužků děkujeme za jejich obětavou práci s dětmi ve
volném čase.
Co nás čeká poslední měsíc tohoto školního roku?
• V červnu nás čekají školní výlety, na které se děti celý rok netrpělivě těší. (Žáci
1. – 3. ročníku se vydají do Ostravy, 4. ročník čeká výlet na kolech do Rajnochovic
a 5. ročník navštíví Kroměříž.)
• Vystoupení skupiny Marbo
• Olympiáda Včelín
• Ahoj školo, hřiště TJ
V mateřské škole máme k datu sepsání tohoto příspěvku poslední 4 volná místa.
Bližší informace najdete nově i na vitrínách před školou. Přihlaste své dítě včas !
O prázdninách bude probíhat malování prostor školy a dokončení nezbytné rekonstrukce školních kotelen. Předpokládaná rekonstrukce sociálních zařízení se tak
o rok posune na léto 2018.
Lenka Šínová
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Dovolím si mít jedno neskromné přání: Kéž by všichni rádoby osvícení a pokrokoví politici zapomněli na školství a přestali měnit vše a za každou cenu. Jsou i věci,
které fungují lépe, než na ně ruka zákonodárce dosáhne…
Děkuji všem za celoroční spolupráci a přeji prázdniny podle představ každého
z Vás.
Zdeněk Hnila, ředitel školy

Zprávy ze stacionáře

Činnost DSS Chvalčov a klubu Aktivity.

Co jsme v klubu v měsíci dubnu a květnu stihli?
4.4. Dopolední kavárnička. Ptali jsme se, kdy jste naposled hráli kostky, domino
nebo Člověče nezlob se. Vzpomněli jsme si a vyzkoušeli novou hru „Aktivity“. Ta
spočívá v předvádění, malování a slovním popisování slov vybraných na kartičkách.
Věřte, že jsme se při tomto způsobu procvičení těla i paměti hodně zasmáli nejen
vymyšleným kreacím.
11.4. Velikonoční pohoštění – v našem podání to znamenalo navzájem se inspirovat nápady na servírování. Vyzkoušeli jsme i slané palačinky a bylinkové pomazánky
podle receptů z časopisů. Naše „kuchaření“ vyvrcholilo přehlídkou a ochutnávkou
o nejchutnější plněné vejce.

Výlet do Květné zahrady v Kroměříži.
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Káva v Květné zahradě.

18.4. Dopolední kavárnička … po Velikonocích
Povídáním u kávy o prožitém období a jeho duchovním významu i zařazení v průběhu času jsme se snažili uctít nejvýznamnější křesťanské svátky.
25.4. Virtuální cestování - Rusko
Zajímavé, poučné, pro mnoho z nás až neuvěřitelné povídání Mgr. Radima Kejíka.
Během téměř dvouhodinového promítání fotografií se s námi podělil o zážitky ze
své cesty. 10 000 km cesty vlakem z Moravy přes Mongolsko až k čínské zdi a do
Pekingu. Spousta otázek posluchačů svědčilo o tom, že téma bylo zajímavé. Panu
Mgr. Kejíkovi touto cestou ještě jednou děkuji.
2.5. Dopolední kavárnička. Nejdříve jsme si připomněli oblíbená místa z dovolených zábavnou formou a pohodlně u stolu při Cestovní hře.
9.5. jsme vyjeli opravdově – pro klienty a návštěvníky Aktivit jsme zorganizovali
výlet do Květné zahrady v Kroměříži. Velmi zajímavou komentovanou prohlídku
po opravených a znovu zrealizovaných částech této arcibiskupské památky nám
nezkazilo ani chladnější počasí. Dopoledne jsme zakončili společným obědem a
kávou v příjemné restauraci.
16.5. Vaření - společně jsme vyzkoušeli méně známé i pro mnohé zcela neznámé
chutě „zdravých“ potravin. Recept pro inspiraci: Celerové pyré.
Větší celer a malý brambor očistíme, oloupeme a nakrájíme na malé kousky, osolíme
a se lžící másla uvaříme doměkka v mléce. Poté rozmixujeme. Pyré z celeru můžeme podávat teplé k zelenému chřestu (jako my), masu, ale i studené jako pomazánku
na chlebíčky místo másla.
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vystoupení žáků ZUŠ.

23. 5. proběhlo v našem stacionáři vystoupení žáků ZUŠ z Bystřice pod Hostýnem
pod vedením MgA. Magdy Čáslavové a p. Zuzany Outratové. Celkem 16 dětí nám
s upřímnou radostí předvedlo výsledky své pilné práce v letošním školním roce.
Poslechli jsme si klávesové hudební nástroje, flétny zobcové i příčné, housle i kytaru.
Skladby vážné, pohádkové, méně známé i ty lidové – při kterých jsme se přidali zpěvem. Budu se sice již opakovat, ale stejně musím znovu vyzvednout neocenitelnou
práci p. Čáslavové, se kterou koncert zorganizovala. Všem účinkujícím samozřejmě
děkuji.
A díky příjemné spolupráci vás již teď mohu pozvat na Den otevřených dveří
v DSS, kde vystoupí skupina Zpátečníci. Bude se konat v září na Den Charity. Těším
se na další měsíc, kdy pro vás budu tvořit další zajímavý program.
Vladimíra Procházková

Různé
Akce na Chvalčově
1. 7. ve 20.00
Předhodová diskotéka za Obecním úřadem, pořádá SDH.
4.- 6. 7. 2017
CYRILOMETODĚJSKÉ HODY v prostorách Obecního úřadu obce
Chvalčov.
4. 7. v 16.00
Zahájení hodů vernisáží výstavy s názvem „OKÉNKO NEJEN
DO ŠKOLY“ v obřadní síni. Vystoupí děti z pěveckého sboru ZŠ
Chvalčov pod vedením Mgr. Aleny Konečné. Výstava bude dále
otevřena ve středu 5.7. od 10.00 hod. do 18.00 hod. a ve čtvrtek
6.7. od 10.00 hod. do 16.00 hod.
5.7. v 9.30
Sváteční mše v kapličce Cyrila a Metoděje v Dědině.
5.7. od 15.00
Hodové odpoledne za obecním úřadem. K tanci a poslechu zahraje
dechová kapela „HULÍŇANÉ“. Občerstvení zajištěno. Pro děti jsou
připraveny soutěže, malování na obličej.
5.7. ve 20.00
Hodová zábava, za obecním úřadem zahraje skupina Los Playboys.
Pořádá SDH.
NA CHALUPĚ zahrádkářů proběhne hodový program, se kterým
se můžete seznámit v článku „Naši zahrádkáři“.
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LETNÍ KINO CHVALČOV
V pátek 16. června spustí Okrašlovací a zábavní spolek provoz LETNÍHO KINA
CHVALČOV v areálu pod KOZINCEM.
Bufet bude otevřen od 19:30, od půl desáté jsou na programu POSTŘIŽINY JIŘÍHO
MENZELA.
Zahajovací projekce bude zdarma.
Letní kino Chvalčov bude promítat za dobrého počasí každý pátek až do konce
srpna. Přehled programu letního kina najdete v článku pana Pavla Kubaníka. (viz
kulturní rubrika).
Akce v okolí
Bystřické zámecké slavnosti
18. 6. 2017 (neděle), Zámek, 19.00 hod.
POCTA SUKOVU TRIU, Amael trio – klavírní trio Slovinsko
24. 6. 2017 (sobota) nádvoří zámku, 20.00 hod.
BAROMANTIKA, koncert LENKY DUSILOVÉ
28. 6. 2017 (neděle), Kostel sv. Jiljí, 19.30 hod.
POCTA Václavu Talichovi
Harmonia Praga – komorní orchestr
Miroslav Vilímec – housle
Štefan Britvík – dirigent

Výzva
Kulturní komise připravuje letošní hodovou výstavu na téma Chvalčovská
základní škola. Pokud nám chcete pomoci, a máte doma jakékoliv fotografie
z kterékoliv doby, které souvisí s chvalčovskou školou či školkou a můžete
nám je zapůjčit, podepište si je na zadní straně tužkou a přineste buď paní
Jitce Dostálové nebo paní Nadi Sedlářové, popřípadě na obec. Děkujeme.

Chvalčovský šmigrust

Kulturní rubrika

Ve dnech 7. a 8. dubna zaplnila prostory chvalčovského kulturního domu tradiční předvelikonoční prodejní výstava.
Program zahájil pěvecký soubor naší
základní školy pod vedením Mgr. Aleny
Konečné. Výstavu otevřela místostarostka obce paní Jiřina Hurtová.
Sobotní dopoledne zpestřilo vystoupení malých sportovců z Chvalčova pod
vedením paní Radky Trňákové. Jako
každý rok se představilo hudební mládí
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– žáci ZUŠ Bystřice pod Hostýnem. Odpoledne pak nastoupili energičtí Kiks Brass,
kteří vnesli svým talentem dobrou náladu, poté následovaly roztomilé „Píšťaličky“,
folklorní soubor nejmenších dětí a celý program zakončil písničkář Jakub Tichý.
Akci úspěšně, pohotově a vtipně moderoval pan Jaroslav Maniš. I letos si mohli děti
v dětském tvořeníčku vyrobit ozdoby s jarní tematikou. Tvořeníčka se ujala opět paní
16

Jitka Nováková se svým týmem. Guláš pana Martínka, který mnozí znají z mysliveckých plesů, byl na inspiracích novinkou a šel tzv. na dračku. O jeho úspěšný
prodej se zasloužili manželé Lenka a Josef Janečkovi a paní Dáša Kocmanová.
O další občerstvení se postarali paní Alice Charvátová, Eva Konopková a pan
Miroslav Šváb. Poděkování patří také paní Ivaně Zábranské, Martině Krejčí  a mnoha
dalším dobrovolníkům, kteří pomohli akci připravit.
Celé organizace se ujala paní Naďa Sedlářová, jejíž zásluhou jak adventní, tak
velikonoční inspirace pokračují a těší se velké oblibě. Spolupráce se Střední školou
nábytkářskou se ukázala jako výborný tah. Žáci pod vedením učitelů paní Katky
Valterové a Josefa Juráška nezklamali a vytvořili nádhernou a originální výzdobu
prostor kulturního domu. Své výrobky předvedly také děti z chvalčovské školy, školky
a z centra Domino. Poděkování patří také obci Chvalčov za podporu, správcové kulturního domu paní Michaele Juráškové a pracovníkům technických služeb za pomoc
při instalaci a úklidu výstavy.
No a samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat všem prodejcům, kteří se
k nám rádi vrací a taky všem návštěvníkům, kteří přišli akci podpořit.
Jitka Dostálová
7. – 9. dubna 2017 probíhala víkendová filmová přehlídka

BYSTŘICKÉ FILMOVÉ JARO

Šlo o druhý ročník akce připravované společně s filmovým znalcem a sběratelem
Vítězslavem Tichým. Ústředním tématem přehlídky byla tvorba významného českého režiséra Karla Kachyni. Role odborného lektora se opět ujal a Kachyňovo dílo
představil renomovaný filmový historik PhDr. Pavel Taussig, vzácnými hosty byli herci
Markéta Hrubešová a Milan Šimáček. Rozhovory s nimi vedl pan Vítězslav Tichý.
Hosté, oba skromní, nepovýšení, přirození, ochotně odpovídali na otázky účastníků
filmového jara.
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Markéta Hrubešová a Vítězslav Tichý

Pavel Taussig

Na programu byly filmy Král Šumavy, Noc nevěsty, Ucho, Oznamuje se láskám
vašim, Blázni a děvčátka, Směšný pán, Kočár do Vidně, Malá mořská víla a
další snímky. Každý si mohl vybrat. Zájemci se mohli zúčastnit besedy s Pavlem
Taussigem o pravdách a lžích v kontroverzním českém seriálu Bohéma.
Mrzelo mne, že v kinosále bylo málo Chvalčováků i občanů Bystřice p. H.
Účastníků bylo dost, ale přijeli často zdaleka. Potěšilo mne, že si na návštěvu filmové
přehlídky našel čas náš pan starosta Stodůlka a jeho paní. Věřím, že nás na třetím
ročníku bude více a že se Bystřické filmové jaro stane vyhledávanou přehlídkou
českých filmů.
Eva Bubílková

Mafie a city

23. dubna představila na Chvalčově divadelní společnost Vajanova komedii francouzského autora Luca Chaumara s názvem „Mafie a city.“ Mafiánský příběh byl
protkán mnoha zápletkami, o vtip nebylo nouze a divák se ani vteřinu nenudil. Hra
pěkně odsýpala, a smích, o kterém je známo, že léčí, nás všechny na jeden nedělní
podvečer pěkně poléčil. Amatérská divadelní společnost Vajanova k nám zavítala
ze Vsetína, a předvedla opravdu brilantní výkon. Děkujeme hercům a těšíme se na
další spolupráci.
Jitka Dostálová

Posezení pro seniory
Ve čtvrtek 20. 4. 2017
proběhlo posezení s hudbou pro seniory. O hudební
doprovod se tradičně postaralo duo Jindra a Mirek.
Podle výrazů ve tvářích se
všichni dobře bavili. Všem
děkujeme za účast a budeme se na Vás těšit i v podzimním čase.
komise SPOZ
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Posezení se seniory

Věnujte paletu, získáte letní kino!

V době psaní tohoto článku běží na plné obrátky přípravy na provoz improvizovaného Letního kina Chvalčov v areálu ne-bývalého hřbitova pod Kozincem. Kino
bude promítat za příznivého počasí každý pátek od poloviny června (s výjimkou
4. 8. z důvodu konání zábavy na blízkém fotbalovém hřišti). Bufet otevřeme vždy od
19:30, filmy začneme promítat vždy půl hodiny až hodinu po západu slunce, konkrétně od 21:30 do konce července a od 21:00 od začátku srpna. Vstupné je padesát
korun. V případě nepříznivého počasí budeme muset představení rušit bez náhrady.
Aktuální informace o projekci budou vyvěšeny vždy v 18:00 na webu www.ozs.cz a
na facebooku akce.
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Letní kino organizuje Okrašlovací a zábavní spolek (OZS) s podporou obce
Chvalčov a celé řady subjektů: firma Washina engineering vyrobila konstrukci
plátna, čalouník Zdeněk Sedlář renovoval staré plátno z chvalčovského kina, truhlář Jiří Jakubec vyrobil kadibudky (pronájem obvyklých TOIek by provoz značně
prodražil), firma Ermonta pomohla s elektrikářskou prací. Obec Chvalčov, Ermonta,
Washina engineering, firma TZB stav, Lopex, Zámečnictví Milan Kubaník a manželé
Robinsonovi poskytli finanční dary, které spolu s výtěžkem z naší promítací série pro
děti Kino po O postačily na zakoupení výkonného projektoru. OZS vytvořil také iniciativu Kultura za pade, do které přispívá v současnosti padesátka lidí padesátikorunou
měsíčně – z tohoto fondu budou zakoupena filmová práva a členové iniciativy budou
mít projekce zdarma (přihlásit se, podpořit nás a získat tak předplatné na kino a další
akce až do dubna 2018 můžete na info@ozs.cz).
Ke společné skládačce, ze které vzejde letní kino, se můžete připojit i vy.
Konstrukci hlediště chceme vybudovat ze střešních latí a palet. Pokud nějakou
zachovalou (!!!) paletu nebo lať můžete navěky postrádat, stačí ji do 16. 6. přivézt do
sběrného dvora nebo k jeho bráně. I jediný kus pomůže!
V pátek 16. 6. od 19:30 (resp. od 21:30) uspořádáme v případě dobrého počasí
první zkušební projekci – film Postřižiny. Vstupné bude pro tentokrát zdarma výměnou za toleranci k případným komplikacím, které mohou během zkušebního provozu
nastat (ale snad nenastanou a bude to hezký večer). Doufám, že se nás sejde co
nejvíce, abychom provoz Letního kina Chvalčov vystavili té správné zatěžkávací
zkoušce.
Pavel Kubaník
Okrašlovací a zábavní spolek

Program Letního kina Chvalčov

Upoutávky a vše o kině na www.ozs.cz a na facebooku Letní kino Chvalčov
V případě špatného počasí se projekce ruší; sledujte www.ozs.cz a facebook Letní
kino Chvalčov
16. 6. 21:30 Postřižiny
Léto máme, kino máme, pivo máme, o prvním filmu první sezóny netřeba
přemýšlet. Klasická Menzelova adaptace vzpomínkové koláže Bohumila
Hrabala. Zkušební provoz, vstup za korunu.
23. 6.

21:30 Orel Eddie
Michael Edwards má sen - reprezentovat Anglii na olympiádě. Na disciplíně
nezáleží. Poté, co se metodou pokus-omyl přesvědčí o absenci jakéhokoli
talentu, upne se k poslední možnosti - Anglie nemá reprezentanta ve skoku
na lyžích! Životopisný komediálně laděný film o sportovci, který nadchnul
fanoušky na OH v Calgary svými podprůměrnými výkony.

30. 6.

21:00-21:30 Fantastická zvířata a kde je najít
Co se může stát, když se nadanému kouzelníkovi z kufříku rozuteče jeho
sbírka ohrožených magických zvířat (méně i více nebezpečných kusů)?
Vedlejší výhonek ságy o kouzelníkovi Harry Potterovi. Spektákl plný efektů
a akce v prostředí New Yorku na přelomu 19. a 20. století. Užijte si s dětmi
poslední školní den! Tematický doprovodný program a oheň na buřty od
19:30, pokusíme se začít co nejdříve po západu slunce.
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7. 7.

21:30 Instalatér z Tuchlovic
Jakub Kohák v roli vesnického instalatéra, který každému všechno spraví za
pakatel, ale vlastní život se mu vyspravit nedaří. Komedie Tomáše Vorla.

14. 7.

21:30 Příchozí
Na Zemi přilétnou mimozemšťané a do armádního týmu je přizvána lingvistka, aby rozluštila jazyk příchozích a navázala s nimi komunikaci. Podmanivá
sci-fi, ve které mimozemští heptapodové nepodnikají akční výpady na světové metropole, ale potichu si zahrávají s psychikou lidí. Nominace na Oscara
za nejlepší film minulého roku.

21. 7.

21:30 Slavnosti sněženek
Zahrádkáři, myslivci, Kersko. Další legendární adaptace Bohumila Hrabala
pod taktovkou Jiřího Menzela. V průběhu projekce bude vznikat dršťková
polévka půlnoční pod taktovkou Milana Kubaníka.

28. 7.

21:30 Hanebný pancharti
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii... Vítejte ve druhé světové válce
podle Quentina Tarantina. Ve světě, kde historická realita ustupuje lehce
brutálnímu pohádkovému vyprávění.

4. 8.

21:00 La la land
Barevný letní muzikál v novém hávu. Vítěz letošních Oscarů, ačkoli jen do
chvíle, než předávající zjistili, že spletli obálky. Výlet Letního kina Chvalčov
do Bystřice, film jako tečka odpoledního veřejného pikniku v parku vily
Thonet v Bystřici pod Hostýnem. A poté zase zpět na Chvalčov.

11. 8.

21:00 Zahradnictví: Rodinný přítel
Ondřej Sokol, Aňa Geislerová a Martin Finger v úvodním díle rodinné ságy
Jana Hřebejka a Petra Jarchovského (Pelíšky). Tři mladé ženy a jejich dvě
děti čekají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů a
otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě pomáhá
rodinný přítel.

18. 8.

21:00 Obecná škola
Den před touto projekcí vstupuje do kin nejnovější dílo tandemu Svěrák Svěrák, film "Po strništi bos", který dějově předchází Obecné škole. Přijďte
si na velkém plátně připomenout první film, který spolu otec scénárista a syn
režisér vytvořili.

25. 8.

21:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Dobrodružná a strašidelná fantasy Tima Burtona. Jake objeví kouzelné
místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Tajemnost
sirotčince se začne prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho chovance, jejich
zvláštní schopnosti a jejich strašlivé nepřátele… Zakončená filmových
prázdnin na Chvalčově opět pro rodiče a jejich (otrlé) děti, ale nejen pro ně.
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Naše příspěvky

Sraz adoptovaných chrtů a milovníků psů se opět vydařil…
V sobotu 13. 5. 2017 se na fotbalovém hřišti   ve Chvalčově konal již VI. ročník
Chvalčovského chrtění, aneb Setkání majitelů adoptovaných chrtů.
Naše akce je akcí majitelů adoptovaných chrtů a pomáhá neziskovým organizacím zachraňujícím irské dostihové chrty greyhoundy a španělské chrty galga před
jistou a často trýznivou smrtí. Jedná se o organizace Chrti v nouzi, Galgo v nouzi,
Galgo de la Estrella a Adopce chrtů. V druhé řadě se jedná také o osvětu, jelikož
hodně lidí vůbec ani netuší, co se ještě dnes v civilizovaném světě děje a jakých
krutostí je člověk schopen !
Jelikož počasí bylo posledních pár dnů deštivé, nejvíc jsme se obávali právě
deště. Ráno bylo krásné, tak jsme doufali v hojnou účast návštěvníků, pejsků a
v hladký průběh celé akce.
První účastníci „Chrtění“ se začali scházet před 10. hod. U vstupu do areálu
probíhala kontrola očkovacích průkazů a zápis pejsků. Někteří nosani /chrti/ a jejich
majitelé měli za sebou dlouhou cestu, ale setkání s ostatními zahnalo veškerou jejich
únavu.
Program začínáme tradičně představováním nosanů a jejich rodin. Každý řekne
svůj příběh, jaké pohnutky je vedly k adopci chrta a také pár slov o svém svěřenci
či svěřencích.
Dále byla ukázka poslušnosti a výcviku chrtů. Janička Skřivánková a její 3 chrti
jsou důkazem toho, že i když do adopcí přicházejí chrti většinou už dospělí a umějí
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„pouze“ běhat nebo lovit, mohou se všemu v novém životě naučit a dokonce i úspěšně složit zkoušku poslušnosti!
Holky Kristýnka a Nicolka Janečkovy vyzvaly přítomné děti k tančení oblíbené
ZUMBY.
V duchu „Tvoje tvář má známý hlas“ nás navštívila, zazpívala a zatančila slavná
Shakira, kterou později vystřídala Helena Vondráčková a její Sladké mámení, a to
i s kapelou. Bylo hezké sledovat krásnou atmosféru, která byla všude kolem nás…
Vystoupení Kynologického klubu z Bystřice p/H, jehož členové byli ochotni přijít
a obohatit náš program ukázkami výcviku psů, poslušnosti a obrany, sklidilo zasloužený potlesk.
Ze Záchytných kotců v Bystřici p/H přivezla paní Šárka Grešová plavého labradorka Karla. Jeho představením jsme doufali v zázrak, že Karl konečně po třech letech
strávených v kotcích najde svůj domov. Zatím se tak nestalo…snad někdo, kdo čte
tyto řádky?
Hra o ceny probíhala po celý den. Díky všem, kdo ceny darovali a také těm, kdo
si koupili lístky, či jinak přispěli, jsme mohli finančním darem pomoci čtyřem organizacím, které zachraňují chrtí životy.
Děkujeme našim chvalčovským fotbalistům, kteří nám zachovávají svou přízeň,
umožňují nám akci uskutečnit v krásném prostředí našeho chvalčovského fotbalového hřiště a jsou ochotni, v případě potřeby, být nám nápomocni !
Letošní setkání adopťáčků a lidí kolem nich se opět vydařilo a svůj účel splnilo.
Sešlo se hodně lidí podobně smýšlejících a asi 70 zachráněných pejsků. Víme, že
nezachráníme všechny nosany,ale krásný pocit z každého zachráněného života je
nepopsatelný a hřeje na srdci.
Alena Brabcová
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Z historie obce

Spolková činnost chvalčovských žen

„Svaz žen (dále SŽ) ve Chvalčově fungoval už v padesátých letech minulého
století, na která si pamatuji“, říká paní J. Skýpalová. „Měl samozřejmě jinou funkci
než dnes. Vedla ho předsedkyně a její zástupkyně. SŽ úzce spolupracoval s radou
národního výboru. Předsedkyně docházela často do rady, pokud sama byla zaneprázdněna, poslala zástupkyni.
Dlužno říci, že SŽ měl jistou vážnost a slovo. Jeho členky se zajímaly o dění
v obci, každá ve svém okolí se snažila pomáhat v oblasti sociální. Všímaly si starých
osamělých lidí a také dětí, které nějakým způsobem vybočovaly. Nutno podotknout,
že staří lidé žili doma jako výměnkáři, ani si nevzpomínám, že by odcházeli do
domova důchodců. Pamatuji si, že svaz pomáhal řešit případ paní Rozárky z dvojice,
která žila v zemljance v Lámaniskách. Po smrti svého druha se měla přestěhovat
do světničky v domě dnešního majitele pana R. Kolaje. Ženy místnost zařídily vším
nutným k obývání. Ale paní Rozárka se přemístění do krajnosti bránila a muselo být
provedeno s přinucením. Další složitý případ byl v rodině se čtyřmi dětmi, když se
oba rodiče ocitli v nemocnici a děti musely být přemístěny do dětského domova.
Řízení věcí veřejných bylo tehdy na jiné úrovni, většina funkcí - i ve SŽ- byla čestná, nehonorovaná. SŽ sdružoval právě takové ženy, které národnímu výboru velmi
pomáhaly. Spolupracovaly se zdejší MŠ a školou, pořádaly různé kurzy, zajišťovaly
přednášky s lékaři a červeným křížem, pomáhaly všemožně překonávat zaostalost a
předsudky formou osvěty. Vzpomněla bych paní Elegii Šípovou a Marii Vukeličovou,
dvě dá se říci neobyčejně schopné kuchařky a cukrářky. Jejich výrobky při veřejných
akcích – kácení máje, hasičský výlet v zahradě u Papežů a různých dalších – šly
doslova „na dračku“.
První předsedkyní SŽ, na kterou si pamatuji, byla paní učitelka Marie Kubíková.
Pro veřejné funkce, sama bez rodiny, vlastně žila. Další byla paní M. Řehůlková, po
ní paní Marie Mikulíková. SŽ byl také příkladný v účasti na brigádách v zemědělství
i v obci. Soukromníci přestali existovat a nové organizace, např. JZD, fungovaly
zpočátku špatně.
Domnívám se, že SŽ ve Chvalčově byl v té době nejaktivnějším svazem v okrese
Holešov, do kterého jsme tehdy patřili. V roce 1956 jsme se přestěhovali.“ Tím končí
vzpomínky paní Jiřiny Skýpalové.
Dalšími předsedkyněmi SŽ byla paní Elegie Šípová a pozdější ředitelka naší
školy paní Jaroslava Švehlová. Ta předsedala ČSŽ v obci úctyhodných 20 let. Pro
zdokumentování práce ČSŽ po dobu jejího předsednictví od roku 1969 do roku 1989
napsala pár vzpomínek.
„Svaz žen ve Chvalčově byl aktivní už v dřívějších letech pod vedením paní
E. Šípové. Poněvadž v roce 1969 chtěla ukončit svoji činnost, měla zájem, aby se
nadále pokračovalo v její dosavadní práci. Osobně mne přesvědčila, abych převzala
funkci ve vedení svazu žen v naší obci. Musím přiznat, že tuto nabídnutou funkci
jsem přijala s určitými obavami, poněvadž jsem neměla žádné zkušenosti.
Naším prioritním úkolem bylo rozšířit naši základnu o další nové členky a získávat
je pro práci v naší organizaci. Proto bylo nutné motivovat činnost žen především
v oblasti zájmové činnosti. Ihned jsme začaly organizovat řadu kurzů. Byly to nejenom kurzy vaření, pečení a šití, ale také kurzy aranžování květin, kurzy kosmetiky a
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jiné. Všechny tyto kurzy jsme pořádaly v prostorách naší školy. Ze všech těchto aktivit máme bohatou fotodokumentaci, kterou nám vždy ochotně a vstřícně zajišťoval
fotograf pan Jiří Kolařík.
Svou aktivitu vyvíjely naše členky nejenom v zájmové oblasti, ale rovněž v činnosti
pracovní. Brigádnickou pomocí jsme se podílely na úklidových pracích, zejména před
májovými oslavami. Pečovaly jsme o úklid pomníku padlých v naší obci i na Tesáku.
O úklid pomníku padlých na Tesáku se vzorně po celý rok starala členka naší organizace paní Ludmila Šestáková, která na Tesáku bydlela a současně i pracovala
jako vedoucí rekreačního střediska Meopta Přerov. Každoročně před pietní oslavou
kladení věnců u pomníku padlých vyvěšovala státní vlajky a současně zajišťovala
i stožáry na upevnění vlajek.
Všechny naše schůze byly obohaceny vystoupením žáků pěvecko-recitačního
kroužku za doprovodu harmonikářky Dagmar Staňkové. O veškerou fotodokumentaci a zápisy do kroniky naší organizace se vzorně starala naše kronikářka paní
Jaroslava Procházková.
Nelze opomenout dobře organizovaný čtrnáctidenní zájezd do Primorska
v Bulharsku. S radostí jsme přijaly nabídnutou pomoc manželů Pánkových z Bystřice
pod Hostýnem, kteří měli dlouholeté zkušenosti s podobně organizovanými zájezdy závodu Impregna BpH. Rovněž velmi jsme ocenily pomoc paní učitelky Mileny
Haškové při zajišťování ubytování v kempu „Les“ v Primorsku. Závazná objednávka
s termínem a počtem osob byla napsána bulharsky, poněvadž otec paní učitelky pan
Findeis působil jako pedagog v těchto oblastech.
Zájezdu se zúčastnily převážně členky naší organizace, některé i s malými dětmi.
Zbytek volných míst v autobuse byl doplněn ostatními zájemci. Po celou dobu
cesty a pobytu pečovala o naše zdraví erudovaná zdravotní sestra p. Štěpáníková.
V Bulharsku s námi byli mladí svazáci z Chvalčova, kteří absolvovali sraz mládeže
na pohoří Pirin.
Za dobu dvaceti let bylo uskutečněno mnoho dalších aktivit. Za dobrou a záslužnou práci bylo naší organizaci uděleno okresním výborem ČSŽ několik ocenění. Naše
organizace ve Chvalčově patřila mezi tři nejlepší organizace v okrese Kroměříž.“
Po roce 1989 místo ČSŽ vznikl Klub žen. První předsedkyní byla Ludmila
Horáková, vážili jsme si jí a měly ji rády. Když onemocněla a nemohla funkci vykonávat, nahradila ji paní Jiřina Hurtová. V klubu žen vládlo kamarádství a bylo nám
spolu dobře.
Chtěly jsme pomoci návratu polozapomenutých tradic do života obce. Scházely
jsme se rády v kurzech pečení s paní Jašečkovou a začaly jsme péci a zdobit perníky na mikulášské besídky, na Velikonoce, pro uvítání prvňáků. Když se nám začalo
zdobení dařit, připravily jsme před Mikulášem Perníkové odpoledne s programem pro
děti a perníkovou tombolou. Po několika opakováních se stalo Perníkové odpoledne
tak populární, že sál KD „praskal ve švech“. Každý se těšil, že možná vyhraje chaloupku, betlém, stromeček, košík s dobrotami, svícen, zasněženou krajinku, čerta,
Mikuláše a další pěkné výrobky a dobroty z perníku. Chvalčovský perník začínal mít
své nezaměnitelné zdobení a zdálo se, že bude trvalým tradičním výrobkem v obci.
Velkým obohacením nejen pro ženy, ale i pro celou obec, bylo uskutečnění
několika setkání s německými ženami z Zusmarshausenu. Vymyslely ho dvě Jiřiny
Skýpalové. Paní doktorka Skýpalová znala v Zusmarshausenu paní učitelku Anni
Hartmann, velmi schopnou organizátorku a výborného člověka. Dohodla s ní vzá25

jemný kontakt žen a uskutečnila první výměnu dopisů přes svou maminku Jiřinu
Skýpalovou. Ta získala v naší obci a klubu žen podporu a vzájemné poznávání mohlo
začít. Při organizaci pobytů a zájezdů přibyla třetí Jiřina, J. Hurtová, místostarostka.
Ženám nevadily ani jazykové bariéry. Vzájemná návštěva domů a bytů, prohlížení
fotografií rodin, vedla ke zjištění, že starosti a radosti žen jsou stejné, opadly bariéry a vznikla řada přátelství. Němky obdivovaly naše koláče a cukroví, písničky,
styl zábavy, naše ženy vyšší životní úroveň v Německu, vstřícnost a pohostinnost.
Vzájemné návštěvy jsou nezapomenutelné a dík za ně patří třem Jiřinám.
O činnosti klubu žen jsme psávali ve zpravodaji obce. Činnost klubu byla tradičně
bohatá. Ženy pomáhaly všude. Byly při chystání výstav, plesů, hodů, trhů. Čas běžel
a my jsme si neuvědomovaly, že stárneme, že potřebujeme nové, mladé členky.
Nepodařilo se nám nikoho přesvědčit. A tak jsme se nejdříve rozloučily s Perníkovým
odpolednem. Protože mnoha našim i německým ženám dělá potíže dlouhé cestování, přestaly jsme se navštěvovat. Nakonec jsme se sešly a dohodly, že činnost
klubu žen ukončíme. Všechny nás mrzí, že zmizela potřeba žen scházet se, znát své
starosti a obavy a řešit je „chvalčovským způsobem“, něco dělat pro sebe a ostatní
malé i velké občany. Mrzí nás, že jsme to zrovna my, co jsme v roce 2017 ukončily
mnohaletou užitečnou spolkovou činnost chvalčovských žen.
Zapsala Eva Bubílková

Vzpomínky na válku ( 1. díl)

Květen je měsíc, kdy vzpomínáme na konec 2. světové války. Přímých pamětníků
ubývá. Víme, že se často utajovala pravda a vyprávěly se legendy. Pravda vyprávěná doma byla jiná, ale ta se nesměla říkat. Teprve v posledních letech se objevují
nezkreslené doklady o té strašné době. „Je potřeba, aby se hlavně mladším lidem
pořád připomínalo, jak to vlastně bylo. Chtěl bych vás ujistit, že jsem na těch textech
pracoval hodně dlouho, opravoval a čistil, aby ty záznamy byly opravdu historicky
autentické, i když jsou to pochopitelně vzpomínky osobní. Tím víc by měly mít
autenticity. Nesmíme se například bát říci, že nejen Němci, ale i Sověti páchali také
u nás ohavné válečné zločiny, a to dokonce po podepsání kapitulace. Nebojme se
říct, co jsme viděli.“ To jsou slova Profesora Masarykovy univerzity, pana Mirka Čejky,
filosofa, lingvisty, našeho bývalého občana. Předkládáme vám 1. díl jeho vzpomínek.
Konec války
1. května 1945 jsme se z Londýna dozvěděli, že předcházejícího dne spáchal
Adolf Hitler ve svém berlínském bunkru sebevraždu. Ale tehdy došla do Bystřice
i řada vzrušujících zpráv z blízkého Přerova. Velká skupina tamějších, hlavně
mladších obyvatel, zahájila pod dojmem Hitlerovy smrti a mylné zprávy o německé
kapitulaci povstání, vyhlásila neposlušnost Němcům a obnovení československé
státní moci, budovala na křižovatkách barikády, vyvěsila na soukromých domech
i veřejných budovách československé státní vlajky. Teprve nedávno jsem se dočetl,
že tuto nešťastnou akci organizoval major D. B. Murzin1, ruský velitel partyzánů
v našich horách, o němž dodnes kolují velmi rozporuplné informace. Následoval
krutý zásah gestapa a Wehrmachtu, jedenadvacet přerovských občanů bylo zatčeno
a zastřeleno, povstání bylo v zárodku potlačeno. V těch dnech však nabyla, jak jsem
se už zmínil, partyzánská činnost v našich Hostýnských horách na intenzitě. Ti zelení
hoši pod vedením Murzinovým se dříve omezovali víceméně jen na vykrádání pošt,
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trafik, konzumů a hospod, na trestání různých českých kolaborantů a podobně. Tak
například dostal před časem jedné noci řádný výprask i pan učitel z Chvalčova, který
dost horlivě pracoval v intencích protektorátních úřadů jako obecní tajemník a byl u
většiny místních lidí ve značné nelásce. Najednou začalo docházet v oblasti Tesáku
a Trojáku k ozbrojeným přepadům německých automobilových kolon a podobným
akcím, několik mužů z Bystřice a okolí zmizelo v lesích a připojilo se k partyzánům.
Z rozhlasu jsme se dozvěděli, že sovětská vojska už na mnoha místech pronikla na
Moravu, bojovalo se o Brno a Ostravu, v noci bylo tu a tam již vidět v dálce požáry a
dunění těžkých zbraní bylo stále zřetelnější.
Všichni lidé v Bystřici a okolí byli otřeseni zprávou, že 2. května byla pod Tesákem
zastřelena – prý hlídkou wehrmachtu – mladá úřednice Olga Bardinová. Byla to dcera
ruského emigranta z dvacátých let, který se kdysi usadil v Bystřici a byl zaměstnán
na Šimonově velkostatku. Říkalo se, že slečna Bardinová měla chlapce u partyzánů
a nosila prý jim do lesů informace, peníze, potravinové lístky a jídlo. Podrobnosti této
události jsou dodnes nevyjasněny a je daleko pravděpodobnější, že ji nezabili Němci.
Asi příliš mnoho věděla. Kolem Murzina se odehrávalo moc divných věcí.
Velitel I. československé partyzánské brigády Jana Žižky major Dajan Bajanovič Murzin
(1921-2012), národností Tatar, je dodnes kontroverzní postava. Několik lidí tvrdilo, že v opilosti zabil několik nevinných lidí, své partyzány nechával rabovat a krást. Choval se i zločinně
k zajatým Němcům. „Major Murzin nechal nastoupit do zástupu těsně za sebe zajaté německé
vojáky a domnělé české kolaboranty. Zkoušel na nich prakticky účinnost křesadlových pistolí
ukradených kdesi, snad na zámku v Holešově.“ Údajně má podíl i na smrti svého zástupce
Ivana Stěpanova. „Stěpanov zemřel 10. dubna 1945 na Černavě. O této události se mezi
samotnými partyzány moc nehovořilo. Někteří tvrdili, že šlo o nešťastnou náhodu, jiní byli jiného
názoru.“ (Viz http://rodinnivalecnici.webnode.cz/vojenske-utvary-nasich-valecniku/partyzanska-brigada-jana-zizky/)

Zapsal Mirek Čejka, Doc. PhDr.
(Pokračování vzpomínek v dalším čísle zpravodaje.)

Chvalčovští hasiči

Noc v hasičské zbrojnici

Jak už to bývá, počasí nemůžeme ovlivnit. Museli jsme trochu pozměnit program,
ale o spaní v hasičárně se nenecháme připravit. Plánovaný výlet na Hostýn uskutečníme jindy.
Sešli jsme se všichni na večeři, kterou si každý sám připravil u ohně. Oslavili jsme
narozeniny, zahráli různé hry a přišel čas na přípravu ke spaní. „Jak si kdo ustele, tak
si lehne“. Přesně tak nás to čekalo, každý dostal svoje lehátko a musel si ho složit.
Všem to šlo dobře a se vzájemnou pomocí jsme to dokázali! Teď už jen všechna
lehátka vměstnat do hasičárny, ale i to se zdařilo.
Ráno, než jsme se protáhli,  na nás čekala snídaně. Rychle se uklidilo a než jsme
šli domů, vybyl čas i na hry. Bylo to super!
Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou, úklidem a organizací.
Anna Adámková
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Chvalčovští zahrádkáři
„PŘÍTEL MILUJE VŽDY, ZA NESNÁZÍ SE STÁVÁ BRATREM.“
(Bible, Kniha přísloví)
Červen je časem první sladké sklizně jahod, třešní a višní i příprav pro další úrodu.
K létu ale patří sklizeň ovoce a jeho zpracování, tak se můžete těšit na džemy, marmelády a rosoly. Jejich kombinace vás možná překvapí, a to nejen výslednou chutí. A
pokud nemáte zrovna chuť na něco sladkého, tak můžete zkusit Florentýnin hrášek.
V červnu se rozhoduje o tom, zda násada plodů na ovocných stromech zdárně
dozraje. Bohatě obsypané stromy a keře, včetně vinné révy, je vhodné v průběhu
června přihnojit.
Vhodná jsou organická hnojiva, buď zakoupená v granulované formě, která se
zapraví do půdy pod stromem, nebo vlastní.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
Během dubna a května proběhla na Chalupě zahrádkářů nejedna brigáda. Kácení
jabloní, švestek, řez stromů, zapojení vody. Dále například pálení větví po řezu,
starých bříz, zahrnutí po uřezaných stromech, ukládaní dřeva ze stromů, ostříhání,
pletí záhonů v OÁZE, před RAJSKOU a u původního vína, mytí okna v sušárně, dání
vložky do komínu, úprava nástěnky v sušárně, v průjezdu dány nové magnety.
Dne 29.4. jsme se podíleli na organizaci Floristické soutěže seniorů FLORIA a
5.5. taktéž na FLORII, tentokrát v kategorii žáků a juniorů. 7.5. na FLORII Kroměříž
měli sraz veteráni motorky, auta. Příjemně se prezentoval náš Pavel Loupanec
z Chvalčova.
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Jahody patří mezi nejoblíbenější ovoce pro vynikající chuť a vůni i rozmanité možnosti zpracování. Vlastní záhonek by na zahradě nikdy neměl chybět, zvláště pokud
máte děti – tuhle formu vitamínů nikdy neodmítnou. A jahody jsou opravdu nejen
lahodné, voňavé a sladké, ale i velmi zdravé: obsahují velké množství vitamínů skupiny B, vitamínu C a K, karotenu, a dále vápník, draslík, jód, sodík a železo. Mlsání
na jahodách je proto zdravé! Za suchého počasí je třeba jahodníky vydatně zalévat,
aby mohly dávat velké, pěkné plody. Na začátku měsíce je poslední vhodná doba,
kdy lze jahody mělce prokypřit a odplevelit, pokud je to třeba, a poté pod ně položit
mulčovací materiál. Bude chránit kořeny před vysycháním a zahřívat půdu, bránit
růstu plevelům a zajistí, aby se zrající plody nešpinily a u země nehnily.
Červen je vhodnou dobou, kdy si můžete nařízkovat okrasné keře. Zelenými
řízky v červnu můžete množit například tyto dřeviny: japonské javory, šeřík, skalník,
magnólii, kalinu, hortenzii, vřesovec, popínavé plaménky.
Trvalky, které kvetou na jaře, je nejlepší přesazovat a množit dělením trsů do poloviny června. Jednotlivé trsy se do podzimu rozrostou. Dokud se neujmou, potřebují
zálivku a ochranu před horkým sluncem – blízkost keřů či stromů, stříšku či zástěnu
například z rákosové rohože, nebo alespoň ochranu bílou netkanou textilií.
Třešně je vhodné trhat se stopkou, lze je pak déle skladovat. U višní se naopak
doporučuje česání bez stopky. Při neopatrném trhání višní i se stopkou totiž dochází
často k poškození plodonošů. Pupen, umístěný na bázi stopky, se často trhá zároveň
s ní.
Desatero pro pěstování rajčat.
- Vyberte pro rajčata slunný záhonek, kde jste je v minulých letech nepěstovali.
Nevhodnou předplodinou jsou i brambory, baklažány nebo jiné lilkovité zeleniny.

Brigáda na CH.Z.
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Brigáda na CH.Z.
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Rajčata lehce vytvářejí adventivní kořeny ze stonku. Využijte toho, pokud máte
přerostlé sazenice. Nebojte se zasadit je hlouběji a část stonku i se spodními listy
zahrnout zeminou.
Zkuste zasadit rajčata „na vodu“. Vykopejte hlubší jamku, položte do ní rostlinu a
jamku do dvou třetin zahrňte zeminou. Naplňte jamku vodou a počkejte, až vsákne. Pak zalijte ještě jednou, případně dvakrát, podle vlhkosti půdy. Po vsáknutí
vody dosypte jamku suchou zeminou a již nezalévejte.
Pro ochranu kořenů před vysycháním je skvělým pomocníkem i mulč – například
obyčejná posečená tráva.
Doba od kvetení do vyzrání plodu je přibližně dva měsíce. Zaštípněte proto rostlinu za 7.–8. vijanem, rajčátka, která se vytvoří výše, již v našich podmínkách
nedozrají.
Odstraňte spodní listy až po právě sklizený vijan. Zajistíte prosvětlení rostliny, tyto
listy již v době odplození vijanu nejsou fotosynteticky aktivní. Rajčata jsou samosprašná. Problémy s opylením se mohou vyskytnout za vysoké vzdušné vlhkosti
a vysoké teploty ve skleníku. Ve velkovýrobě se k opylování využívají čmeláci.
Pro vás je nejjednodušším „lékem“ průvan nebo občasné poklepání na rostlinu –
uvolněný pyl se dostane na bliznu květu.
Moderní hybridní odrůdy (F1) jsou výnosné a kvalitní pouze v první generaci. Ze
semen získáte nevyrovnané potomstvo.
Při pěstování ve skleníku či fóliovníku mají rajčata a papriky rozdílné nároky.
Rajčata vyžadují čerstvý vzduch a nižší teploty, paprika skutečně vlhké teplo.
Pokud budou ve skleníku společně, vysaďte rajčata do průvanu blíž ke vchodu.
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V průběhu vegetace je nutno u tyčkových rajčat odstraňovat boční výhony.
Vylamujte je rukou, dokud jsou křehké a mají velikost 5–10 cm. Při odřezávání
nožem je vysoké riziko přenosu viróz z rostliny na rostlinu.
Rajčata se nikdy nesmějí zalévat na listy.

Ochrana dřevin: V Evropě žije asi 850 druhů mšic (ze známých asi 3000 druhů),
například mšice vojtěšková, krušinová, maliníková, jabloňová… Chemický postřik je
účinný pouze tehdy, víme-li, jaký druh mšice škodí našim rostlinám. Navíc si tento
parazitující hmyz dovede rychle vypěstovat odolnost. Doporučován je (s různými
zkušenostmi zahrádkářů) bio prostředek Rock Efect, nebo Mospilan. Někdo zase
radí postřik směsí mléka a vody (v poměru 1:2). Mohli bychom to také zkusit s tabákovým výluhem…
Bramborové řádky pravidelně kontrolujeme, a včas tak odhalíme škůdce i chorobu. Šedočerné skvrny na listech jsou příznakem plísně bramborové, která napadá
bramborový porost hlavně v teplém a vlhkém počasí. Znehodnocuje celou úrodu,
protože se skvrny objevují později i na bramborách. Pokud hrozí napadení plísní,
včas ošetříme porost měďnatým fungicidem. Značně nepříjemným škůdcem dovede
být mandelinka bramborová, která okusuje nať. Na zahrádce ji ručně sbíráme a hned
likvidujeme. Dalším škůdcem našich brambor je háďátko bramborové. Někdo zkouší
odradit škůdce květinami, zkusme vysadit – aksamitník, v zahradnictví doporučují
odrůdu Ground control. Stejně postupujeme, pokud se na bramborových záhonech
objeví plzáci. Možná už jste vyzkoušeli v boji s tímto nepřítelem zahrad nejrůznější
„babské“ i odborné rady… a možná se stejným výsledkem…
Sedmikráska a pomněnka. Dvouletky byly v minulých letech tak trochu polozapomenuté. Pouze maceška zůstala na výsluní zájmu pěstitelů. Časy se ale mění, jaro
v truhlících a nádobách začíná být pro spoustu milovníků květin startem do pěstitelské sezony. Co kvetoucího nasadit počátkem dubna? Sedmikrásky a pomněnky
jsou dobrou volbou. Sedmikrásku zná snad každý. Botanický název Bellis dostala
z latinského bellus, tedy hezký, krásný. Je to původem domácí druh.

Výstavy a příbuzné akce:
IGA 2017
Celoněmecká zahradnická výstava IGA se koná každých 10 let vždy na jiném místě
Německa. Ta letošní, která trvá od 13. dubna do 15. října, byla vybudována na ploše
104 ha. Je umístěna ve východní části Berlína ve čtvrti Marzhan-Hellersdorf.
Červen
  6.6. 19 h. CH.Z. Výbor ZO
  9.6. 17 h. CH.Z. „Hrajeme Petang“
24.6. 17 h. CH.Z. „Opékáme špekáčky a Soutěžíme v šipkách“
27.6. 19 h. CH.Z. Výbor ZO
30.6. 8 h. CH.Z. „Nový Zéland očima Libora Bombíka“, žijícího již 15 let v této zemi
Červenec
5.7. 9-18 h. CH.Z. „HODOVÁ VÝSTA-VA“
6.7. 16 h. CH.Z. „Hodnocení výstavy“
14.7. 18 h. CH.Z. „Čarování s květinou“ př. V. Čablová floristka ČZS
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Srpen
1.8.19.h
10.-13.8.
17.-20.8.
19.8. 17 h.
19.-20.8.

CH.Z. Výbor ZO
FLORIA LÉTO 2017 41.r.
FLORA OLOMOUC, LETNÍ ZAHR. TRHY, VYZNÁNÍ RŮŽÍM
CH.Z. „Jíme houby“ doneste co najdete
Ratiboř „VÝSTAVA MEČÍKŮ“

Pár starých pranostik
Kdo při sobě nosí rebarboru, nikdy neutone.
Koho zuby bolí, ať si na ně přikládá jahodové listy a bílé péro holubí, to pomůže.
Polévka z chroustů jest dobrá těm, kteří se z těžké choroby pozdravují.
Leknín se užívá proti leknutí.
Leze-li na sv. Jakuba koza do zelí, budou malé hlávky.
Na sv. Jakuba nahý má jíti kopat, najde poklad.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
Dětem přejeme skvělé vysvědčení, příjemné prožití prázdnin, dospělým slunečné
dny (nespalte se), pohodu na dovolené, mnoho krásných zážitků na zahrádce, všem
bohatou úrodu.
Výbor ZO ČZS Chvalčov

Než zavřete zpravodaj
Krátký příběh k zamyšlení: Sokratova zkouška
Jednoho dne, na vrcholu kopce, potkal muž filosofa Sokrata a povídá:
„Jestlipak víš, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?“
„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš, rád bych tě podrobil
zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.“
„Tří sít?“
„Přesně tak,“ pokračoval Sokrates.
„Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít
to, co mi řekneš. První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi
chceš říct, je pravda?“
„Ne,“ odpověděl muž, „vlastně jsem to jenom slyšel a...“
„Dobře,“ řekl Sokrates. „Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není.
Teď vyzkoušejme druhé síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš mi o mém příteli říct
něco dobrého?“
„Ne, naopak…“
„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli
je to pravda. Hmm, ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno
síto. Jmenuje se užitečnost. Bude mi to, co mi chceš o mém příteli říci, užitečné?“
„No, ani moc ne.“
„Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „takže to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré,
dokonce ani pro mne užitečné.
Tak proč bys mi to měl vyprávět?“
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Den matek
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Den matek

Školka
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Slovo na konec:
„Krása tkví v oku pozorovatele.“

Shakespeare“
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