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Vodění medvěda

2

Milí čtenáři,
mé mladší dítko je přímo magnetem na nejrůznější druhy úrazů a nehod. Od
zlomeného zápěstí, přes vykloubený kotník, naražený nos a prsty až po naražená
žebra. V ordinaci chirurgie jsme už zavedený inventář a paní doktorka nás vítá
slovy: „Tak copak je to tentokrát?“ Naposledy to byl naražený loket, dlaha přes celou
ruku. „Mami, proč zrovna já? Proč mám takovou smůlu? To je tak nespravedlivý.“,
konstatovala celkem logicky dcera a mžourala na mě srze škvíru nateklého oka
z ječného zrna. Sumasumárum s tou dlahou a poloslepá skutečně vypadala jako
válečný veterán.
Ujala jsem se slova a začala vysvětlovat, že to není nespravedlivé a že žádná
nehoda se nestane jen tak. Škvíra jejího oka se ještě více zúžila a ruka v dlaze
mi nevěřícně máchala před obličejem. „Ale prosím tě, to jsou ty tvoje řeči, ale proč
zrovna já?“ domáhala se nadále konkrétní odpovědi, kterou ovšem může znát jenom
ona sama. Proč zrovna já? Otázka, kterou si pokládá každý z nás. Ať už jde o malichernosti, ve kterých nás provází smůla, přes vážnější věci až po opravdu kruté rány
osudu. Jak je to tedy s tou spravedlností? Proč já jsem stále nemocný(á) a druhý je
jak čiperka? Proč já nejsem bohatý a někdo jiný ano? Proč mám zrovna já smůlu na
partnery, zatímco sousedi žijí spokojeně už spoustu let? Proč moje dítě onemocnělo
vážnou nemocí? Proč mi nic nevychází, jak bych si přál? Tato obehraná písnička nás
provází den za dnem a drží nás v pocitu oběti. Jsme navyklí zaměřovat pozornost
na to negativní, co se nám v životě děje. Stále dokola se soustředíme na to, že nám
ujel autobus, že prší a vyplavilo nám to kvítka, že jsme spadli na ledě, že nás někdo
okradl, že jsme nemocní, nešťastní, nemilovaní, nedocenění. Tu nám někdo ukřivdil,
ublížil, nepomohl, pomluvil. A tak se lepí jedna myšlenka k druhé až se promění
v téměř neprůstřelný program. A protože k tomu tíhne valná většina z nás, stáváme
se obětí hromadné fascinace. Kolotoč se točí a každá naše tímto směrem zaměřená
myšlenka navyšuje rychlost. Už je nám z toho špatně, necítíme se na kolotoči dobře,
ale dále sedíme a lpíme na masochistickém sedadle, než abychom vystoupili a jednoduše tohle prostě přestali dělat. Kdo z nás se ráno probudí a řekne si: „To mám
ale štěstí, že jsem se probudil a žiju.“ Taková samozřejmost!
Snad jen hlupák se považuje za dítě štěstěny jen proto, že je. Chceme víc a na
problém je zaděláno. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. To víme všichni. Když se
stane někomu jinému něco špatného, tak to jsme schopni ty boží mlýny i zahlédnout.
Koledoval si o to, má, co mu patří, konečně na něj došlo. Ovšem když boží mlýny
zamelou u nás, tak je to hned smůla, křivda, nespravedlnost. Jsme naučení vnímat
boží mlýny jako jakousi formu trestu. A semelou-li nás, vnímáme je jako nepřátelský
projev osudu. Přitom to tak vůbec nemusí být. Boží mlýny mohou být úplně stejně
vnímany jako přátelské ukazatele na cestě. Vychýlíme-li se od středu, od pravdy, jsme někdy jemně, jindy razantně navráceni zpět. Nespravedlnost neexistuje.
V rámci univerza to není možné. Většina z nás vnímá především tu světskou spravedlnost. A ta má samozřejmě velké trhliny.
Ve světské spravedlnosti nelze skutečnou spravedlnost hledat. Člověk, který
spáchá něco zlého, jinými slovy vychýlí se z pravdy a unikne světské spravedlnosti,
netuší, že jeho čin v univerzu nemůže zůstat nenarovnán. A tak zlodějíček, kterého
nechytili, vrah, kterého chytrý obhájce osvobodí, se radují. Ale jednoho dne přijde
náraz a to se pak jeden nestačí divit. Někdy je to hned, jindy to trvá věky. Jelikož se
boží mlýny neřídí naším pozemským časem, jeví se nám jako neřešitelná záhada
veškeré to utrpení dobrých lidí nebo nevinných dětí. Co naplat, jsme jen lidé a většině
z nás bylo k pohledu na svět přiděleno pouhé kukátko. Prostě nevíme, proč se co
děje. Přitom se všechno děje postupně a tak jak má. Ta svá kukátka také odložíme,
až přijde správný čas. Ale už teď můžeme udělat celkem prostou věc, každé ráno si
říct: „To jsem ale šťastný člověk, že jsem se probudil a že jsem.“
Krásné prožití velikonočních svátků, krásné jaro všem.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 2. 2017
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RO projednala a rozhodla:
o oslovení občanů, kteří mají zaploceny obecní pozemky, aby požádali obec
o odkup těchto pozemků nebo posunuli ploty na jejich hranici.
o smýcení dvou kusů pichlavých smrků, které jsou nebezpečné pro návštěvníky
i majetek hřbitova, na parc.č. 1445/2 v k.ú. Bystřice p.H. (id. polovina majetku
obce Chvalčov).
o nákupu 5 ks almanachů ČR.
o zadání projektu na opravu MK Ing. Tomáši Olšovi za cenu 12 000,--Kč.
o zadání projektové dokumentace na opravu místní komunikace z ul. Obřanské
Na Chaloupky. (jednosměrka)
a souhlasí s vizí Krajského úřadu Zlínského kraje na chráněné bydlení, podporované bydlení, podpora asistence bydlení a všech služeb s tím spojených.
o přijetí jednoho pracovníka v r. 2017 na veřejně prospěšné práce, dotované úřadem práce.
o rozšíření investic pro ZŠ a MŠ Chvalčov pod názvem „Bezpečná škola“.
Předpokládaná cena 1 400 000,--Kč.
a) o předání žádosti paní Moniky Zapletalové Odboru územního plánování B.p.H.
na změnu v připravovaných změnách územního plánu, a to převedení z rekreačních ploch na stavební u parc.č. 903/22 o výměře 378 m2, parc.č.904/5 o výměře
436 m2 a parc.č. 904/3 o výměře 1095 m2, všechny v k.ú. Chvalčov.
b) Obec dále žádá o zařazení do změn v územním plánu také pozemek parc.
č. st. 539 v k.ú. Chvalčova Lhota.
a stanovuje výběrovou komisi na zakázku “Oprava MK v Dědině“ ve složení: Jan
Kurfürst, Jiřina Hurtová a Ing. Josef Koplík. Komise bude zasedat 07.02.2017
v 11.00 hodin.
a schvaluje “Provozní řád kulturního domu ve Chvalčově“, který obsahuje povinnosti pronajímatele i nájemce.
a souhlasí s podáním žádosti na opravu válečných hrobů na hřbitově v Bystřici
pod Hostýnem.
a souhlasí s nabízenými službami nové firmy Centrum ÁČKO. p.o. Valašské
Meziříčí, která bude poskytovat služby pro rodiny, které mají děti trpící autismem.
V rozpočtu obce pro letošní rok, ale finance pro příspěvek na činnost obec nemá.
a) schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace za r. 2016.
b) schvaluje celkový hospodářský výsledek příspěvkové organizace za r. 2016
ve výši 61 300,82 Kč a dle zákona o rozpočtových pravidlech bude převedeno
30 650,--Kč do fondu odměn a 30 650,82 Kč do rezervního fondu.
o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě, Školní 798, paní Anežce
Oravcové o jeden kalendářní rok tj. do 01.03.2018.
a zamítá nabízenou službu firmy MEDIATEL s.r.o.
a souhlasí s pronájmem velkého sálu KD a baru KD na den 31.03.2017 firmě
CHABI production s.r.o. Uherské Hradiště. Cena za pronájem 6.500,--Kč.
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a jmenuje pana Zobaníka z Přerova novým správcem Majetkové evidence obecního vodovodu a kanalizace v obci Chvalčov,
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
požadavek Odboru životního prostředí z Bystřice pod Host. na vyznačení obecního vodovodu a počet vyústění dešťové kanalizace do toku Bystřičky.
informaci o proběhlém jednání s Arcibiskupstvím Olomouckým o směně pozemků před plánovaných vybudováním cyklopointu. Vše bude zveřejněno na úřední
desce po vypracování geometrického plánu.
informaci o výsledku Tříkrálové sbírky v obci Chvalčov, podrobně bude zveřejněno ve zpravodaji č.1/2017.
předběžnou informaci o úpravě Obecní směrnice, týkající se bydlení v obecních
bytech.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 3. 2017
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RO projednala a rozhodla:
o zhotovení projektové dokumentace na akci “Cyklopoint a zázemí záchranné
služby – Chvalčov“ firmou S97A spol. s.r.o. Zlín za cenu 125 500,--Kč.
o zhotovení projektové dokumentace na opravu KD ve Chvalčově – II. etapa,
včetně fasády. Cena projektu je 129 900,--Kč od firmy S97A spol. s.r.o. Zlín.
o zveřejnění záměru na směnu a odprodej části obecního pozemku parc.č.623/4
v k.ú. Chvalčova Lhota s Bystřickou investiční s.r.o. Kroměříž.
neodvolávat se k rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na Prodejní stánek č. 39
na Sv. Hostýně na pozemku parc.č. 378 v k.ú. Chvalčov.
a souhlasí se zveřejněním záměru o právu stavby vodovodu pitné vody v délce
7 m do obecního pozemku parc.č. 484 v k.ú. Chvalčova Lhota pro manžele
Jakuba a Andreu Navrátilovy a Roberta Šroma.
o odprodeji 47 m2 vytěženého dřeva za cenu 63 000,--Kč.
o zadání projektové dokumentace ing. Tomáši Olšovi na 4 opravy MK, včetně
úpravy křižovatky do ul. Nové a prostranství před Hospodou u Králů za cenu
64 000,--Kč. Dokumentace bude včetně stavebního povolení.
o zbudování dřevěného přístřešku za plotem opravených garáží Na Říce. RO
ukládá starostovi nechat zhotovit projekt a následně k výběru oslovit 3 firmy.
vybrala dodavatele na zhotovení „rozcestníků“ pro kulturní dům. Dodavatelem
bude p. Juráň za cenu 3 300,-Kč za kus.
vybrala dodavatele na zakoupení spacáků pro krizový stav v obci od firmy
Miroslav Šebek z Krhové. Zakoupeno bude 50 ks za cenu 370,--Kč za kus.
o zhotovení přístřešku na zahradě za OÚ místo kovové konstrukce.
a vydává souhlasné stanovisko ke změně stavby před dokončením u nemovitosti
č.p. 648 pro manžele Laššútovy.
a vydala stanovisko k neexistenci obecní infrastruktury na předložené mapě, kde
jsou vyznačeny trasy firmou Moravia Consult Olomouc a.s. Jedná se o území,
která budou dotčena při plánované opravě železniční tratě Kojetín-Val. Meziříčí.
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a stanovila termín jednání ZO na 30.03.2017 se začátkem v 17.00 hodin. Příští
jednání RO bude 22.03.2017 v 16.00 hodin.
o zveřejnění záměru na právo provést stavbu vodovodní přípojky o délce 4,5 m do
obecního pozemku 1121/1 a 915/i v k.ú. Chvalčov pro paní Kokšovou, majitelku
rekr. nemovitosti č. ev. 208.
a souhlasí se zhotovením plotu na pozemku parc.č. 130/2 v k.ú. Chvalčova Lhota,
jehož majitelkou je p. Milena Hošťálková.
o zveřejnění odprodeje id poloviny pozemku parc.č. 1074/6 v k.ú. Chvalčov
o výměře 251 m2 manželům Romanu a Erice Janečkovým.
o příspěvku na činnost IZAPu Zlín Slunečnice z.ú. ve výši 4 000,--Kč pro r. 2017.
o zařazení žádosti o změnu bytu paní Julie Martinákové.
a povoluje úklid, včetně kácení náletů na fotbalovém hřišti TJ Chvalčov.
o nákupu čistícího stroje na dlažby a okna v KD za cenu 24 000,--Kč.
o pronájmu velkého sálu KD pro taneční školu pro dospělé z Přerova na dva
víkendy, za cenu 2 000,--Kč + zajištění předtančení pro společenské organizace.
o zhotovení 3 ks výstavních panelů v kombinaci nerez – dřevo a korek, pro KD.
a zamítá příspěvek pro poradenskou službu zdravotně postižených Zlínského
kraje, z důvodu, že není našimi občany využívána.
o zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú.
Chvalčov, o výměře 23 m2 pro manžele Josefa a Lenku Janečkovy.
a ukládá místostarostce dopracovat novou Směrnici o hospodaření s byty a konzultovat ji s KVB -advokátní kancelář Pardubice.
o zveřejnění záměru na odprodej pozemků parc.č. 93/24 a parc.č. 93/17, oba
v k.ú. Chvalčova Lhota pro manžele Janošovy a Kuželovy.
o podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti přes pozemek parc.č. 645/2 v k.ú. Chvalčova Lhota na uložení kabelu rozvaděče a veřejné komunikační sítě. Služebnost bude za úplatu ve výši 2 100,--Kč na dobu neurčitou.
o zveřejnění směny pozemků a Arcibiskupstvím Olomouckým na připravovaný
projekt „Cyklopoint“ Na Říce ve Chvalčově.
a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o užití Ortotota ČR pro potřeby úřadu,
zdarma, s platností do 09.02.2021.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání bez připomínek.
informaci Odboru územního plánování o Změně č.1 ÚP Chvalčov, týkající se
změny využití pozemků parc.č. 903/22 a 905/5 v k.ú. Chvalčov z rekreačních
ploch na plochy smíšené.
poděkování Města Bystřice pod Hostýnem Obci Chvalčov a SDH Chvalčov za
pomoc poskytnutou při zabezpečení akce „Hostýnský Yetty.
předložený plán akcí pro r. 2017 Českým zahrádkářským svazem ve Chvalčově.
žádost občanů o odkup pozemku parc. č. 1123/2 a parc.č. 880/2 v k.ú. Chvalčov.
zveřejnění záměru na právo stavby do obecního pozemku parc.č. 1121/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota o délce 1,5 m pro manžele Luhanovy.
informaci k nabídce úřadu práce na zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných na veřejnou službu.
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RO projednala a rozhodla:
o odměně čestnému dárci krve , který daroval krev 40 x. Je to pan Peter Buzek.
Bude pozván do jednání ZO a odměněn věcným darem.
o zaregistrování žádosti na víceúčelovou dotaci na auto CAS pro JPO3. Dotace
bude ve výši 70% ceny. Registrace je nutná do 31.05.2017.
o zakoupení 1 balení náhradních vinylových desek a čistících prostředků na podlahy KD.
o právu provedení stavby do obecního pozemku pro p. Hanu Kokšovou na zbudování vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1121/1 a 915/1 o délce 4,5 m v k.ú
Chvalčov.
o právu stavby do obecního pozemku pro zbudování vodovodní přípojky pro manžele Michala a Alžbětu Luhanovy přes obecní pozemek 1121/1 v k.ú Chvalčov
o délce 1,5 m.
o provedení práva stavby do obecního pozemku parc.č. 484 v k.ú. Chvalčova
Lhota o délce 7 m pro manžele Jakuba a Andreu Navrátilovy a Roberta Šroma
pro zbudování SO 03 vodovodu na pitnou vodu.
na základě žádosti Bystřické investiční s.r.o., že souhlasí s odváděním vyčištěných vod z ČOV objektu KODUS do obecní kanalizace. Vše dle předložené
dokumentace.
o nové Směrnici č.1/2017 na zadávání zakázek malého rozsahu.
o příspěvku na činnost v r. 2017 pro Asociaci rodičů a přátel ZP dětí, klub
Stonoška v Bystřici pod Hostýnem ve výši 3 000,--Kč.
o objednávce prvků na dvě dětská hřiště dle nabídky. Dodavatelem bude firma
„Dětské hřiště Smitka“.
o ceně za odprodej starých židlí a stolů z KD. Cena za židli je 5,--Kč a stůl 10,--Kč.
a zamítá pronájem části obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov
o výměře 23 m2.
a doporučuje ZO zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/ 1998, která řeší hospodaření s obecními byty. Vyhláška není v souladu s právními předpisy. Bude
nahrazena Směrnicí obce Chvalčov č. 2. o hospodaření s byty.
a doporučuje ZO odprodej pozemku parc.č. 620/168 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 23 m2 paní Danuši Kuželové. Cena za m2 je 200,--Kč, celkem 4 600,-Kč. Ostatní náklady hradí obec.
a doporučuje ZO odprodej pozemku parc.č. 620/107 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 31 m2, manželům Ing. Milanu a Ilse Šamánkovým. Cena za m2 je 200,-Kč. Ostatní náklady hradí obec.
a doporučuje ZO odprodej části obecního pozemku parc.č. 645/2 v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře cca 50 m2 paní Marii Králové za cenu 200,--Kč. Veškeré náklady
spojené s odprodejem hradí kupující.
a doporučuje ZO nákup pozemků do majetku obce parc.č. 112 o výměře 105 m2
od pana Radka Štěpána a Pozemního stavitelství Zlín a.s., parc.č. 129/2 o výměře 115 m2, oba pozemky v k.ú. Chvalčov. Cena za m2 200,--Kč. Ostatní náklady
hradí obec.
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a doporučuje ZO odprodej pozemku parc.č. 93/24 o výměře 114 m2 v k.ú.
Chvalčova Lhota, manželům Vladimíru a Evě Kuželovým. Cena za m2 je 200,-Kč. Ostatní náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
a doporučuje ZO odprodej pozemku parc.č.93/17 o výměře 50 m2 v k.ú.
Chvalčova Lhota, manželům Rudolfovi a Jarmile Janošovým, za cenu 200,--m2.
Ostatní náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
a doporučuje ZO odprodej a směnu obecního pozemku parc.č. 623/4, který vznikl
oddělením z pozemku 623/3 o výměře 135 m2, v k.ú. Chvalčova Lhota. Bystřická
investiční s.r.o., Havlíčkova 719, Kroměříž, žádá z toho pozemku o směnu za
parc.č. 208/2 o výměře 14 m2. Kupující tedy odkoupí 121 m2, všechny pozemky
jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Cena za m2 je 200,--Kč. Všechny náklady spojené
s odkupem a směnou hradí kupující.
a doporučuje ZO odprodej ½ obecního pozemku parc.č. 1074/6 v k.ú. Chvalčov
o výměře 251 m2 manželům Romanovi a Erice Janečkovým z Bystřice pod
Hostýnem. Cena za 1m2 je 200,--Kč. Všechny náklady spojené s odprodejem
hradí kupující.
a doporučuje ZO směnu pozemků s Arcibiskupstvím olomouckým Wurmova
562/9, Olomouc tak, že na obec Chvalčov budou převedeny pozemky část
931/1, část 933/1, 930/4, 931/4 a 930/3, všechny v k.ú.- Chvalčov o společné
výměře 1308 m2. Obec Chvalčov převede na Arcibiskupství olomoucké pozemky
o celkové výměře 1357 m2 a to 932/4, část 931/2, část 1233, část 1252 a 933/5,
všechny v k.ú. Chvalčov. Rozdíl 49 m bude sloužit jako úhrada za zřízení věcného
břemene pro Obec Chvalčov přes pozemek 933/1 v k.ú. Chvalčov.
a doporučuje nákup pozemků do majetku obce parc.č. 620/111 o výměře 25 m2
v k.ú. Chvalčova Lhota od manželů Romana a Jany Kolaříkových za cenu 200,-Kč za m2 a od Romana Krista, bytem Přerov a Hany Kristové, bytem Chvalčov
pozemek parc.č. 620/112 o výměře 14 m2, rovněž v k.ú. Chvalčova Lhota.
a nemá výhrady ke zbudování 18 malometrážních bytů na pozemcích parc.č.
1715/4 a 1715/3 oba v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, pokud se projektový záměr
nedotkne oprávněných zájmů obce.
a souhlasí se zařazením paní Marie Kyselkové do seznamu uchazečů o obecní
byt.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
přípravu projektu na opravu kabin a zázemí fotbalového hřiště TJ.
zprávu Obvodního odd. policie Zlínského kraje o bezpečnostní situaci v B.p.H. a
okolí.
informaci o odstranění vegetace, kde je ohrožena distribuční soustava.
informaci o žádosti na odstranění výškového regulativu budov v územním plánu.
informaci o přemístění srážkoměru do areálu Arcibiskupských lesů a statků Na
Říce.
námitky k záměru č. 13/03/2017 o provedení stavby do obecního pozemku v ul.
Na Kůtku.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí oznámil veřejnou vyhláškou možnost seznámit se s návrhem péče o přírodní památku Na Jančích.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejprve stručně o probíhajících investičních a údržbových projektech v obci. Hned
v úterý po Velikonocích bude zahájena oprava povrchu místní komunikace Na Kůtku/
Dědina. Zakázku provede firma Grande solution s.r.o. Ostrava, vítěz z výběrového
řízení, za cenu 1 217 150,00 Kč včetně DPH. Technický dozor investora a koordinace
bezpečnosti bude svěřena Ing. Vítězslavu Študentovi. Před započetím stavby jsou
do komunikace uloženy infrastrukturní přípojky všech zájemců, budou vyměněny
nefunkční uzávěry na přípojkách obecního vodovodu, byl zjištěn a shledán uspokojivým stav propusti potůčku u čísla popisného 24, nemovitosti, které vypouštěly
okapové vody na cestu, si řeší odtoky jiným způsobem. Dotační žádost podaná na
Zlínský kraj nebyla úspěšná, projekt je však zařazen mezi náhradní, jakási naděje
tedy zůstává. Práce budou trvat cca 10 dnů, komunikace bude neprůjezdná pouze
při pokládce nového povrchu, veřejnost bude včas informovaná o přesném termínu.
Obyvatele ulice Dědina žádáme o trpělivost.
Na opravu povrchu komunikace v ulici Paseky bude výběrové řízení teprve vypsáno. Opravena bude i spojovací ulička mezi hlavní cestou v ulici Obřanské a ulicí Na
Chaloupkách. V případě výjezdu z ulice Nové a prostranství u Chalupy zahrádkářů
probíhá stavební řízení.
Do kulturního domu bylo zakoupeno 320 kusů nových židlí, poprvé budou použité
při šmigrustové výstavě. Nové stoly jsou ve výrobě. Zájemci mohou odkoupit staré
židle za 5,00 Kč kus a stoly za 10,00 Kč kus do vyprodání stanoveného množství.
Uspokojivě probíhají výkupy, prodeje a směny pozemků pod obecními komunikacemi.
Venkovní tělocvična bude doplněna herními prvky pro děti, lanovou dráhou pro
nejmenší a posilovací sestavou. Projekt je veřejností přijímán pozitivně, lze očekávat
hojné využití, proto jsou zahájeny kroky ke zřízení základního sociálního zázemí, se
kterým se původně nepočítalo.
Pracovníci Vodovodů a kanalizací provádějí revizi kanalizace v ulici Lázně a Pod
Lomem. Po prověření doporučí obci řešení neuspokojivého stavu.
Bylo zadáno zpracování projektů na druhou etapu opravy kulturního domu a na
projekt Cyklopoint v prostoru bývalé pily Na Říce. Obě zakázky zpracovává Studio
97A s.r.o. Zlín. Rovněž je připravovaná studie na kryté posezení v areálu za obecním
úřadem a na rozšíření zázemí na fotbalovém hřišti.
V budově základní a mateřské školy bude letos kotelna vybavena novými kotly
a v rámci krizových opatření bude instalován nezávislý zdroj elektrické energie.
Havarijní sklad je dnes vybaven rozkládacími lehátky v počtu 50 ks a stejně tolika
spacími pytli z armádních přebytků.
Dosud se nepřihlásili zájemci o provedení pozemkových úprav. Významným
výstupem této akce by bylo zpřístupnění všech zemědělských pozemků v nezastavěném území obce. Pro zahájení je nutná žádost vlastníků nadpoloviční výměry
pozemků v každém katastrálním území zvlášť. Bylo by škoda nevyužít šance, zvlášť
když vše bude na náklady státu. V okolních obcích úpravy probíhají, připravuje je
i město Bystřice pod Hostýnem. Pro příjem žádostí stanovila rada obce termín do
konce června letošního roku.
V termínu 19.-21. dubna je možno uplatnit žádost o tzv. kotlíkové dotace.
Všeobecné informace, popř. pomoc s podáním žádosti zabezpečí zaměstnanci
obecního úřadu.
Přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků a radost z nadcházejícího jara.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Maxmilián PLIŠŤÁK
Albert ZAPLETAL
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život…

Řady chvalčovských občanů opustili:
Marta ŠŤASTOVÁ
Marie ZICHÁČKOVÁ
František STELLA
Emilie MATVEJOVÁ

73
76
83
78

let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vítání občánků
V sobotu 11. března 2017 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již
28. vítání nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavily 3 rodiny se svými
nejmenšími. Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Vanesku
JELÍNKOVOU, Anetku KOLYPKOVOU a Rozálku DVOŘÁKOVOU. 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

Vaneska Jelínková

Anetka Kolypková
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Rozálie Dvořáková

Okénko nejen do školy
BERUŠKY A SLUNÍČKA - to je naše školička
V naší mateřské škole se pořád dějí nové věci. V únoru se uskutečnilo maňáskové divadlo „Jak Karlík zachránil babičku“. Potom si děti užily školkový karneval, na
kterém bylo mnoho zajímavých masek – pohádkové bytosti, policajti, zvířátka… Pro
děti byly připravené soutěže, hry a tanec.
Na začátku března jsme se všichni začali těšit na příchod jara. Paní učitelky společně s dětmi připravily jarní výzdobu do školky. Začátkem měsíce začala „Školička
pro předškoláky“ – to je příprava předškoláků na zápis a vstup do 1. třídy. Kurz
vede speciální pedagog Mgr. Leona Chlápková a paní učitelka ZŠ Mgr. Martina
Chvatíková.
Na konci měsíce dětem končí předplavecký kurz v Přerově, na kterém děti překonávaly strach z vody a získávaly zkušenosti, jak se ve vodě chovat.
V nejbližší době nás v MŠ čeká Velikonoční tvořeníčko s rodiči, maňásková divadla a Velikonoční výstava v KD, na kterou se připravujeme již během celého měsíce
března.
Přejeme krásné a slunečné jaro a pohodové Velikonoce.

Školkový karneval
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Kolektiv učitelek MŠ

Školkový karneval

Škola
Je tu jaro
Sýkorky, cácorky
nelétají na dvorky.
Havrani krákani,
nejsou vidět na stráni.

Sněhuláci kabrňáci
kam se poděli?
Je tu přece jaro,
zimní časy zmizely.

• Veselé jarní dny už tak trochu předzna-

menal tradiční
Dětský karneval, pořádaný Klubem rodičů Základní školy a Mateřské školy ve
Chvalčově.
V sobotu  25.2.2017  jsme strávili krásné
odpoledne ve chvalčovském kulturním
domě, a to ve společnosti dětí, jejich
rodičů, babiček, dědečků, dalších příbuzných i známých. Sál letos zase praskal
ve švech.
Děti se na karneval náležitě naparádily
a málem se ani nedaly rozpoznat. I to
miminko v maminčině náruči vypadalo
jako opravdový plyšový tygřík. Nejlepší
masky byly odměněny medailemi.
Malí cvičenci zacvičili pod vedením paní
R.Trňákové a mažoretky z tanečního
souboru Stars Bystřice pod Hostýnem
předvedly svá skvělá vystoupení.  
Trpaslíci a Sněhurka- tedy tým pořadate12

Jiří Kocvrlich, 3.třída

Dětský karneval
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Dětský karneval

lů- se starali o zábavu v sále (soutěže, hudbu, moderování). A další, nekostýmovaní,
zajišťovali občerstvení, prodej vstupenek a tomboly, šatnu. Velké poděkování patří
také všem, kteří se podíleli na přípravě karnevalu nebo zajišťování tomboly. Cen
v tombole bylo letos opravdu mnoho, a tak doufáme, že nikdo z dětí nebyl zklamán.
Sponzorům za finanční nebo věcné dary ještě jednou děkujeme.  
Fotografie z karnevalu najdete na stránkách ZŠ:  www.zschvalcov.cz

•

K jarnímu úklidu v domácnostech jistě přispěl
Sběr papíru
Před pár dny proběhl jarní sběr papíru, odvezeny byly dva kontejnery, ve kterých bylo
přes 4 300 kg papíru.
Nejlepší třída a nejlepší jednotlivci budou brzy odměněni drobnými věcnými cenami.
Poděkování patří samozřejmě i všem dospělým.
Matematický klokan
Jako každý rok   se žáci 2.-5. třídy zapojili do soutěže Matematický klokan.
Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek
(4. - 5. třída ZŠ)
V kategorii Cvrček byl nejlepším řešitelem Matěj Dvorský ze III. ročníku a v kategorii
Klokánek Daniel Motyka, žák V. ročníku.

•

Vzděláváme se i mimo Chvalčov
Muzeum Kroměřížska
Žáci 1.- 3. ročníku navštívili Muzeum Kroměřížska, a to výstavu:
Když jsem já sloužil to první léto...- o životě na statku a chovu domácích zvířat
s řadou interaktivních prvků.
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A Od pučálky k beránkovi- Velikonoční program, který byl zaměřený na jednotlivé
neděle, které předcházejí velikonočním svátkům, s názornými ukázkami známých
i zapomenutých lidových zvyků.
Filharmonie Zlín
Žáci 3.- 5.ročníku navštívili výchovný koncert s videoprojekcí
Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů s názvem UFO.

•

A přesto, že je jaro 2017, už musíme myslet na nový školní rok.
Budeme školáci
Někteří budoucí žáci 1.třídy, teď ještě navštěvující MŠ se přihlásili a již několikrát
vyzkoušeli se svými rodiči kroužek Budeme školáci. Jeho cílem je připravit děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které jsou důležité
pro úspěšné zvládnutí školní výuky.
Pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Leony Chlápkové a paní učitelky Mgr.
Martiny Chvatíkové to zvládají velmi dobře.

Zápis do 1.třídy
Zápis do 1. ročníku na Základní škole a Mateřské škole Chvalčov se koná v úterý
11. dubna 2017, od 14:00 do 16:00 hodin, v 1.patře budovy školy.
Podle školského zákona může rodič zvolit pro dítě také jinou školu, než spádovou.
Pokud jste si vybrali naši školu, jste srdečně vítáni a očekáváme Vás a Vaše dítě
u zápisu.
K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 1. září 2010 do 31. srpna 2011
a dále děti, které obdržely v roce 2016 odklad a dodatečný odklad školní docházky
(odklad mohl být udělen i na jiné škole).
Rodič může k povinné školní docházce zapsat i dítě narozené od 1. září 2011 do
30. června 2012 – na tuto skutečnost upozorněte při registraci u zápisu a informujte
se o podmínkách přijetí mladších dětí.
K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte, váš občanský průkaz a vyplněný tiskopis
Žádost o přijetí. Tento tiskopis si můžete stáhnout na stránkách školy -  "http://www.
zschvalcov.cz/download/zadost-o-prijeti-zs/?wpdmdl=2009" Žádost o přijetí.
Den matek
V květnu určitě oslavíme Den matek. Tak jako každý rok programem v kulturním
domě, na němž vystoupí žáci mateřské i základní školy.
Čtenářské kluby a doučování
Díky projektu Šablony 2016 budeme moci v příštím školním roce 2017/2018 zahájit
činnost dvou čtenářských klubů a kroužků doučování. Již v těchto dnech probíhají
přípravy, např. nákupy nových knih, úpravy třídy.
Škola se blíží „důchodovému“ věku, a proto modernizujeme
Dosloužily interiérové dveře. Při jejich výměně jsme také instalovali nový orientační
systém pro návštěvníky školy.
Děti se dočkají na jaře nových pískovišť se zastíněním.
Zahájili jsme výměnu nábytku ve školní jídelně. Dokončení předpokládáme v příštím
roce.
Na prázdniny máme naplánovánu výměnu podlah v šatně mateřské školy, ve třídě
školy a v kabinetech.
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Před školou se brzy objeví vitrína s aktuálními informacemi pro rodiče, školáky i
ostatní veřejnost.
Před schválením (snad) je i rozsáhlá investice zřizovatele do výměny plynových kotlů
a především celkové rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách. Termín realizace plánujeme na letošní (či příští) letní prázdniny.
A plánů je více – odstranění prosklených ploch na chodbách, oprava zábradlí, nové
sokly na chodbách, odstranění prahů dveří, nový kabát budovy školní jídelny, rekonstrukce místností školní kuchyně, rozšíření hracích prvků dětského hřiště,…
Děkujeme tímto zřizovateli školy za neutuchající vstřícnost při schvalování
provozních rozpočtů školy.
Mimo provoz bude celá škola :
ve čtvrtek 12.4. (velikonoční prázdniny)
od pondělí 17.7. do pátku 1.9. (letní prázdniny), začínáme v pondělí 4.9.
Volné místo
Nabízíme uvolněné místo učitele/učitelky 1.stupně základní školy na částečný úvazek ( předpoklad 0,7 úvazku ), vzdělání  nejlépe VŠ pedagogického směru zaměřená
na první stupeň ZŠ, nástup 28.8.2017. Zájemci se mohou hlásit osobně u ředitele
školy nebo na 777 204 903 nebo na hnila@zschvalcov.cz
Alena Martínková, Zdeněk Hnila

Zprávičky z KCR DOMINO
V Komunitním centru Domino probíhají celý školní rok pravidelné kroužky a aktivity. I v tomto roce přichází mnoho rodičů s dětmi a dětí do těchto aktivit: KLUBÍČKO
- motorická cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let.
ŠIKULKA - společně strávený čas rodičů s dětmi od 2 do 5 let. Hodina je rozdělena na dvě části. V první cvičíme, hrajeme pohybové hry a v druhé polovině hodiny
malujeme a tvoříme.
TVOŘÍNEK – výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let. Malujeme, tvoříme a zkoušíme
různé výtvarné techniky.
VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – dopoledne plné her, cvičení, zpívání, povídání,
malování a mnoha dalších činností pro děti od 1,5 do 3 let bez rodičů.
Mimo tyto pravidelné aktivity jsme měli několik akcí:
- pohádka - O veliké řepě s tvořeníčkem
- odpoledne plné her a tvoření
- jarní tvořivá herna
- přednáška o zdravém stravování, aneb jak se orientovat v módních trendech
zdravého stravování
A co nás čeká?
6.4. Začíná nové Klubíčko pro rodiče s dětmi od 1 roku
19.4. Jarní focení dětí a rodin
27.4. Přednáška – Jarní strava pro vitalitu a energii nás i našich dětí
17.5. Besídka pro maminky
16

To už se bude blížit konec školního roku a hlavně prázdniny. I tento rok budou probíhat PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY. Tyto prázdniny se vydáme na dobrodružnou cestu do
Emušákova objevovat svět emocí. Čekají nás příběhy žabáka Ferdy, jeho kamarádů
a poznáme i jeho mouchy emoce – radost, hněv, žárlivost, strach, důvěru, osamocení, smutek, empatii, odvahu apod. Tábory jsou určeny dětem od 5 do 11 let. Tábory
budou v těchto termínech:
17.7.-21.7.           24.7 -28.7.            7.8.-11.8.           14.8.-18.8.           21.8.-25.8.
Přihlášky a bližší informace na www.idomino.eu, nebo na tel. 604 305 055.
Krásné jarní dny přeje všem
Elen Egerová

Zprávy ze stacionáře
Dobrý den, dovoluji si vás seznámit s výsledkem našich činností únorového a
březnového programu klubu Aktivity.
Únor jsme zahájili povídáními na téma stolování, kterou jsme si zpestřili i praktickou zkouškou postupné konzumace několikachodového  menu.
Dne 21. února nás v programu AKTIVIT navštívila paní Marie Pospíšilová se
svojí sbírkou bubínků, orientálních a netradičních nástrojů. Posezení jsme zahájili
námi vyrobenými štěrchadly z papírových trubek a luštěnin, kterými jsme podle
druhu náplně sestavili téměř celou stupnici. Kapelu jsme nazvali Babulenky a
repertoár byl jasný – pochodové písně. Poté nám paní Pospíšilová představila svoje nástroje podle kategorií, způsobu nebo místa použití. Hrou na ně jsme
se mohli přenést do atmosféry dešťových pralesů, himalájského kláštera nebo
šamanských rituálů. Na závěr se přednášející přesvědčila soutěžními otázkami
o naší pozornosti, která byla odměněna relaxačními míčky domácí výroby.
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V úterý před Popeleční středou nemohlo
chybět vaření, tedy smažení. Tentokrát jsme
vyzkoušeli recept na donuty (koblihy s dírou)
a podle nálady si je patřičně nazdobili.
Měsíc březen jsme zahájili výtvarným ateliérem, ve kterém měl každý možnost si vlastnoručně uvázat kytičku z živých i vyrobených
papírových květin a čokoládových pralinek.
Jen tak pro radost a k připomenutí svátku
MDŽ.
Další týden jsme si upravili pravidla televizního A-Z kvízu našim podmínkám a pod
písmenka zařadili názvy částí těla. Ty potom
dvě soupeřící družstva spolu s odborným
návodem procvičila – nikdy bych nevěřila, co člověk dokáže kvůli vítězství…
Březen je už více jak 60 let spojován s Měsícem knihy. V dopolední kavárničce
jsme si společně připomenuli, jak tomu bylo dříve a srovnali literaturu a její podoby
s možnostmi dnes. Pro pozorné posluchače jsem ráda přečetla úryvky z několika
vybraných knih.
A protože už začalo jaro, musíme se věnovat i jarní výzdobě. Každý rok je však
inspirace jiná. Letos jsme se zaměřili na živé květiny, rozvinuli fantazii a výsledky
pak stojí za to.
Vladimíra Procházková

Aktivity:
květen 2017
  2.5.

  9.5.
16.5.
23.5.
30.5.

Dopolední kavárnička - cestovní hra
- připomeneme si oblíbená místa, pobavíme se i poučíme
výlet – Kroměříž, Květná zahrada
Dopolední kavárnička – vaříme zdravě
- vyzkoušíme recepty, ochutnáme méně známé potraviny…
vystoupení žáků ZUŠ Bystřice pod Hostýnem
pod vedením MgA Magdy Čáslavové
Prospěšpouť
- návštěva poutníků při cestě na Sv.Hostýn

červen 2017
  6.6.
13.6.
20.6.
27.6.

Dopolední kavárnička – filmový kvíz
- procvičení paměti zábavnou formou
Hostýn – křížová cesta
- poučné a zajímavé povídání Mgr. Pavla Malénka
cvičení
- shrneme všechny naše dovednosti
kotlíkový guláš
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Různé
Výzva:
Kulturní komise naší obce plánuje uspořádat v rámci Cyrilometodějských hodů
výstavu na téma: „Okénko do školy“. Výstava se bude soustřeďovat na fotografie
ze školních lavic, na společné školní fotografie, fotografie z výletů a školních akcí
z kterékoliv doby! Současné i archivní. Jelikož se nám před pár lety osvědčilo vyzvat
touto cestou ochotné občany, kteří poskytli materiály na tehdejší výstavu „Chvalčov
v čase“, rádi bychom i nyní požádali naše spoluobčany o pomoc. Máte-li doma jakékoliv fotografie, které se týkají naší chvalčovské školy i školky, přineste je prosím
k zapůjčení, nejlépe podepsané tužkou na zadní straně, při větším počtu v obálce
se jménem, na obecní úřad, nebo paní Jitce Dostálové, či paní Nadě Sedlářové.
Předem děkujeme za spolupráci.
Vážení spoluobčané,
opakuje se v naší obci nešvar, na který jste již byli upozorněni. Veškerý tříděný
odpad, papír, plast, sklo, elektro i kovy, který je veřejně přístupný na 10 místech
v obci, je po vhození do nádoby o b e c n í.
Není tedy možné tento odpad přebírat a používat k dalšímu soukromému využití.
Tento skutek je nejen špatným příkladem pro naše děti, které si toho všímají,
ale občané tak porušují i obecně závaznou vyhlášku.
Nemocnice Kroměříž má doléčovací oddělení
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 byl slavnostně otevřen v Kroměřížské nemocnici pavilon
nové ošetřovatelské péče, který doposud v nemocnici chyběl.
Toto oddělení je určeno pro pacienty, kteří zvládli akutní zdravotní problém a
potřebují doléčení, rehabilitaci a nebo nějakou dobu pobýt pod odborným dohledem,
než se vrátí do domácího prostředí.

Ing. Josef Drda na chvalčovském lůžku
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Oddělení je určeno především starším nemocným, ale mohou tady být umístěni i
jiní nemocní. Během zkušební doby, od 1.2. 2017 byla stále všechna lůžka obsazena.
Při vstupu na oddělení zaujme tabulka sponzorů, kteří se podíleli hlavně na nákupu polohovacích postelí, které jsou pro nemocné pohodlné a přináší jim „komfort“ při
jejich pobytu.
Je ctí obce Chvalčov, že se podílela na tomto projektu a přispěla na dobrou věc.
O to příjemnější překvapení mě čekalo, když jsem zjistila, že je zde hospitalizován
chvalčovský občan Ing. Josef Drda st. Nemohl si vynachválit komfort, který ho obklopoval a vstřícnost všeho personálu.
Přeji nejen panu Ing. Drdovi zlepšení zdravotního stavu a brzký návrat do
Chvalčova, ale i všem, kteří budou i v budoucnu na tomto odd. umístěni.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce

Akce ve Chvalčově:
18.4. v 19 hod. Toulky s filmem – beseda o filmu s panem V.Tichým v klubovně
kulturního domu. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
20. 4. v 16 hod. Posezení pro seniory ve velkém sále Kulturního domu. K poslechu, tanci a zpěvu bude zpívat Jindra a Mirek. Občerstvení připraveno. Soutěže o slosovatelné ceny. Vstupné dobrovolné.
23. 4. v 18 hod. Divadelní komedie „Mafie & city“ ve velkém sále Kulturního
domu. Představení divadelní společnosti Vajanova ze Vsetína trvá
cca 80 min. Občerstvení není zajištěno. Vstupné 50 kč, nevhodné
pro děti do 12 let.
30. 4.
Filipojakubská noc pod Kozincem. Sraz všech čarodějnic a čarodějů v 17.00 hod. před budovou školy. Průvod půjde přes Kroužky,
okolo Obecního úřadu, dále pak na výletiště Pod Kozincem. Tady
se občerstvíme, opečeme špekáčky, zatancujeme a zazpíváme se
skupinou HOGO FOGO.
10. 6.
LIBERTACUP - tradiční sraz veteránů a všech příznivců starých
pojízdných kol za Obecním úřadem, kde proběhne registrace
závodníků. Čas a trasa bude upřesněna, sledujte aktuálně plakáty.

Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu

Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí
prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo
udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad
50 let a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do
projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice.
A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství,
cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a
mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený
zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
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Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních
znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost
uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají
kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne
veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže
Vám s registrací.
Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková
+420 778 439 737,   michaela.prochazkova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo
facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací
Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kulturní rubrika
V kostele Sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem byl v neděli 26. 2. 2017 ve 13:30
hod. na závěr 30. Sbormistrovského kurzu v Sola gratii krásný koncert duchovní
hudby. Zazněly skladby mnoha známých autorů (Melchior Franck, Johann Sebastian
Bach, Henning Frederichs, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Friedemann Gottschick,
H.Frederichs, M.Gowatzki, L.Moravetz). Za doprovodu klavíru a varhan zpívali
účastníci kurzu v Sola Gratii a sbor Semináře církevní hudby Evangelické akade-

Chvalčšovský zájezd v ostravském národním divadle.
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mie. Lektorem kurzu byla KMD Ruth Forsbach, církevní hudebnice z Remscheidu,
varhanice, klavíristka, dirigentka a pedagožka. Kurz vedl Ladislav Moravetz, velkou
oporou mu byla jeho manželka a ve sboru zpíval poprvé i jejich malý syn.
V sobotu 26. března se v 17 hodin bystřickém kostele sv. Jiljí se uskutečnilo
divadelní představení nastudované podle středověkého rukopisu ORÁČ A SMRT.
Mluvené slovo (tzn. jednotlivé divadelní role) v podání Jitky Molavcové, Alfreda
Strejčka a Davida Burdy doplnila hudba Jiřího Pavlici, na klarinet hral David Burda
(Hradišťan), na bicí a varhany Josef Fojta.
Obě kulturní akce v našem kostele umožnil uspořádat Páter Jan Hrudík.
2. dubna 2017 odjel z Chvalčova do ostravského Národního divadla A.Dvořáka
autobusový zájezd na operu Bedřicha Smetany Braniboři v Čechách. Hlavní ženskou roli zpívala Kristýna Vylíčilová. Všem se její vystoupení a celá opera líbila a
podle hodnocení člena opery Jiřího Halamy náš zájezd přispěl k dobré atmosféře
představení. Poděkování patří Aničce Adámkové, hlavní organizátorce zájezdu a
vedení naší obce za mimořádnou přízeň a podporu.

Takový koncert tu ještě nebyl
To bych vás trochu šidila. Přerovský soubor Add Gospel k nám přijel už podruhé. Mnohé návštěvníky nadchlo první vystoupení souboru na Adventních inspiracích
2016. Add Gospel měl okamžitě své fanoušky. 11. března 2017 jsme přišli i se svými
známými do kulturního domu na jejich první samostatný koncert.
Na pódium nastoupilo asi 30 zpěvaček a zpěváků převážně v bílém. Sál byl plný
očekávání. Vedoucí souboru paní Soňa Přecechtělová nám prozradila, jak soubor
vznikl.   Spolu s manželem jezdili do Brna k Janě Peřtové na hodiny zpěvu. Ta je
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tehdy pozvala na první gospelovou bohoslužbu, která je zasáhla jako blesk. Na
druhé schůzce jim Jana nabídla, aby si zapívali spolu s brněnským souborem Add
Gospel. Začali jezdit do Brna na zkoušky a vystoupení. Po třech letech se paní Soňa
rozhodla přivést gospel do Přerova. V roce 2009 založila spolu se svým manželem
Karlem přerovský Add Gospel. Od té doby je soubor přijímán s nadšením všude, kde
vystoupí.
Do souboru přicházejí stále noví členové a odcházejí jen ze závažných důvodů. Do souboru si přicházejí odpočinout a nabít se energií. Přesvědčili jsme se od
prvního gospelu, že nabíjejí energií i posluchače. Zazněly známé melodie z filmů
Sestra v akci, Já padouch, Schrek a skladby paní Jany Peřtové. Sál zaplnily rytmy,
radost a spontánnost. Členové souboru i sólisté krásně zpívali a svým nefalšovaným
nadšením strhli i nás. Postupně jsme byli vtaženi do atmosféry černošských gospelů
a tleskali jsme v rytmu a tiše „pomáhali zpívat“ sboru.   Rychle nám přestalo vadit
chladno v sále a jen neradi jsme se s Přerováky loučili.
Naďa Sedlářová nám představila žánr, který na Chvalčově ještě nebyl, a patří jí
poděkování. Rádi se s Add Gospelem z Přerova opět setkáme.
Eva Bubílková
Na základě informace s pozváním od paní Jarky Procházkové jsme se rozhodli
zase jednou vyrazit za kulturou. Navíc jsme nemuseli jet nikam daleko, protože přímo
ve chvalčovském kulturním domě se nabízela možnost využít nabídku na zajímavou
kulturní akci v podobě Jarního koncertu sboru ADD Gospel z Přerova.
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Už samotná nabídka gospelových písní, navíc od interpretů z Přerova, odkud
sami pocházíme, pro nás byla velikým lákadlem. Takže jsme se v sobotní podvečer
dne 11.3.2017 dali s manželkou a našimi pěti dětmi do gala a v doprovodu ještě dalších dvou, dnes již slečen z řad dětí z SOS dětské vesničky, jsme rozechvěle vyrazili
vstříc duchovní kultuře. A protože sborový zpěv a rytmická gospelová hudba jsou tím,
co určitě můžem, moc jsme se těšili.
A musím říci, že jsme neodešli po zhruba jeden a půl hodině zklamáni. Sborové
těleso, o jehož existenci jsme ani jako "krajané" ze stejného města neměli doposud
tušení, nás zahrnulo poutavou směsicí duchovních i populárních skladeb ze svého
repertoáru.
Není proto divu, že se naše malé i větší děti, společně s řadou dalších posluchačů
v sále, nechaly spontánně strhnout a v rytmu písní přerovského sboru se nadšeně
vrtěly na parketu v zadní části hlediště.
Po skončení programu, který nás strhl a utekl tak rychle jako voda, jsme se ještě
v eufórii a povznesené náladě, dané jen prožitím nevšedního kulturního zážitku,
vrátili s pocitem uspokojení do svých domovů.
Chtěli bychom tímto poděkovat jak interpretům z ADD Gospel sboru, tak pořadatelům z Chvalčova, za tento příjemný kulturní prožitek, který se u nás všech setkal
s jednomyslným nadšením. Takže děkujeme, bylo to moc a moc fajn a zase brzy
nashledanou!
Za zúčastněné malé i velké děti z SOS vesničky na Chvalčově děkují a zdraví
manželé Polanští
24

Vodnářský zvon aneb Koncert tónů z „onoho světa“
Musím se přiznat, že jsem až do letošního roku neměla tušení, že něco takového jako vodnářský zvon existuje a co že to je za nástroj. Ze zvědavosti jsem tedy
počátkem března navštívila koncert pana Tomáše Pfeiffera (český filozof a biotronik)
v bystřickém kinosále. A zážitek to byl tedy unikátní. Alikvótní zvuky, které zvon
vydával, mě okamžitě „vtáhnuly“ do sebe, takže se mi před vnitřním zrakem začaly
promítat zajímavé obrazy a souvislosti z mého života. Zvuk zvonu prostoupil doslova
celým tělem a rozvibroval buňky a fyzické orgány. Po konci koncertu byl těžký zvon
přenesen před jeviště, aby si ho zájemci mohli zblízka prohlédnout, popřípadě osahat. Síla zvonu je tak obrovská, že mi při doteku projel proud celým ramenem a ruka
mi vibrovala ještě hodinu po té. Zajímavá věcička. S kamarádkou jsme si během
cesty domů sdělovaly vzájemně pocity, a obě jsme se shodly, že to byl transcendentální zážitek. Možná už proto, že
jako všechny zvony, i ten vodnářský nese v sobě duchovní poselství. Zážitek byl umocněný navíc
vizuálním zpracováním skladeb
promítaným na speciální parabolickou scénu s 3D efektem. Pro
zajímavost uvádím pár informací
o tomto netradičním hudebním
nástroji.
Vodnářský zvon je ulit ze sedmi
kovů, každý z nich má význam pro
kvalitu hry a je nenahraditelný

Tomáš Pfeiffer
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jiným materiálem. Dříve v minulosti byly jednotlivé kovy zároveň symboly uspořádání
vesmíru podle tehdejších představ. Nástroj vypadá skutečně jako obrácený zvon,
který je po bocích opatřen dvěma úchyty – madly, na které se hraje. Uvnitř nástroje
je voda, která citlivě reaguje na jednotlivé tóny. Samotný hráč je potom tím, kdo
spolu s diváky a umístěním zvonu v prostoru určují vzájemné souznění a celkovou
kvalitu hry, takže není stejného koncertu. Vodnářský zvon překvapil i mnohé hudební
odborníky, kteří konstatovali, že rozsah alikvótních tónů je hodně široký a jeho škála
je velmi barevná.
Písemné zmínky o tomto nástroji jsou tak 500 let staré a pocházejí z čínské
dynastie Ming a podle těch, co vidí přes hranice běžných dní, je ale mnohem starší.
Používali ho tibetští lámové ve svých chrámech, zvon sloužil lidem a pomáhal jim
na jejich cestě životem.
Jitka Dostálová

Otevírání studánek
Již jsme si zvykli každým rokem o první jarní neděli setkávat se na Říce u studánky Sklenářka, abychom zde přivítali jaro a vzdali hold vodě. Teče voda, no a
co? Mnoho lidí bere vodu jako samozřejmost, mnozí začínají chápat, jaká vzácnost
obyčejná voda je. Je to jeden ze základních elementů, který dává naší planetě, a tím
i každému z nás život. Je k podivu, jak si lidé dokáží vážit věcí, které k životu ani
nepotřebují, oprašují svá auta, zbožňují elektroniku. Přitom přežít se dá téměř bez
všech věcí, které denně používáme, kromě vody, vzduchu, tepla a potravy. Všechno
ostatní je „navíc“.
Přiznám se upřímně, že se mi do
letošních studánek z mnoha různých
důvodů moc nechtělo. Jenomže pak
jsem si uvědomila, jak je důležité
alespoň v této symbolické podobě
vyjádřit vodě vděk. Takže jsme se
opět sešli a jsem za to ráda. Bylo to
hezké setkání. Takové jednoduché
a čisté jako voda sama. Studánku
otevřela nová víla, malá Lucka
Jurášková, která svou roztomilostí každého očarovala. Pan Sklenář
pronesl několik úvodních slov, paní
Marta Šindlerová napsala básničku,
kterou jsem přečetla. A už proto, že
mi nebylo kvůli provozu na silnici
úplně rozumět, můžete si básničku
přečíst níže. Aby nám bylo veseleji,
o to se zasloužil náš dvorní harmonikář Mira Šváb, o zpěv se postarala Eva Konopková. A letos přišlo
i překvapení. Z lesa za námi přišly
další bytosti, které jsme nečekali.
Medvěd a vodník. Jejich přítomnost
byla velkým oživením celé akce.
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Všem zúčastněným děkuji, včetně
zázemí, kterou poskytli zaměstanci technických služeb, paní Martě
Šindlerové a paní Martě Válkové.
Děkujeme také panu starostovi panu
Stodůlkovi, že je každým rokem při
otevírání studánek s námi.
Jitka Dostálová
Studánková
Opět se rok s rokem sešel,
jaro klepe na dveře.
Naše studánka již čeká,
až ji praděda Sklenář otevře.
Celou zimu pod sněhem,
zavanutá byla.
Nyní začne zase proudit,
by nás osvěžila.
Voda z ní nám zdraví dává,
osvěžuje pocestné i místní,
proto ji dnes přivítejme
s radostí a písní.
Ať nám ještě dlouho proudí,
pro zdraví a pro radost,
ať nám nikdy nevyschne,
ať má vždycky vody dost.
Kdo ji pije, ať je zdravý,
ať ho život i ve stáří baví.
A když nám dopřeje osud a čas,
ať se za rok sejdeme zas.
(autorka básně Marta Šindlerová)
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Chvalčovští hasiči
Branný závod v Trávníku u Kroměříže
V sobotu 4. března jsme se za slunečného počasí zúčastnili netradičního branného závodu. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech. Nám se podařilo poskládat dvě
družstva. Netradiční byl v tom, že kromě základních disciplín (střelba ze vzduchovky,
zdravověda, topografie, uzlování a překonání lana) se děti musely poprat i s jinými
úkoly. Po trati dlouhé 2 kilometry odpovídaly na různé otázky, házely granátem,
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poznávaly zvířata, rostliny a kulturní památky v kraji. Měly toho opravdu hodně a
všechno bylo na čas. Konkurence byla veliká, ale i tak se nám podařilo dobře umístit. Důležité je, že jsme si to všichni užili! Na závěr byly děti odměněny. Při zpáteční
cestě jsme se zastavili na Dopravním hřišti v Kroměříži, kde jsme měli i oběd. Všem
moc děkuji za účast a pomoc.
Anna Adámková
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Chvalčovští zahrádkáři
"Pole jakkoli úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže."

(Cicero)

Dvacátý pátý březen byl kdysi také pokládán za datum stvoření světa.
Konečně je to tu… jedno z nejkrásnějších období roku! Sluneční paprsky ozařují
první cibuloviny, které se zvědavě derou na jarní sluníčko, zatímco ostatní rostlinky
jakoby vyčkávaly. Ve vzduchu se vznáší vůně prvních kvetoucích keřů. Zahrádkářům
nastává nejvyšší čas pustit se do práce – zahradní sezóna právě začíná!
Ze skalky jsme už jistě odstranili zimní přikrývku, spadané listí i jiné nečistoty,
abychom uvolnili místo pro první cibuloviny a skalničky. Dosypeme substrát na místa,
kde chybí, upevníme uvolněné kameny, někde dosypeme suť, na prázdná místa
můžeme vysadit nové rostlinky. Na skalce i v předzahrádce vyniká s bílými, růžovými
či fialovými zvonkovitými květy vřesovec.
Trávník jsme zbavili mechu a nečistot, přihnojili a očima vyhledáváme podzimní
výsadbu krokusů či modřenců a jiných jarních cibulovin. Se sekáním počkáme,
dokud květiny neodkvetou a jejich listy nezežloutnou.
Kvetoucí tulipány a narcisy (hlavně žlutá barva) prý zahánějí stres, uklidňují a
jejich vůně pomáhá regenerovat náš vyčerpaný organismus. Přineseme-li si ji ze
zahrádky, nezapomeneme přisypat výživu pro řezané květiny, dát vázu na chladnější
místo a pravidelně vodu vyměňovat.

30

Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
31.1. CH.Z. „Dobrodruhem za polárním kruhem“ aneb ze skandinávského deníku
Mgr. R. Kejíka . Povídání o Norsku s promítáním fotografií bylo pěkné, poučné, zajímavé. Spokojeni jsme odcházeli domů.
10.2. Jsme zakoupili krbová kamna do sušárny. Po instalaci jsme provedli zkoušku
topení, která byla úspěšná a jsme velmi spokojeni.
17.2. CH.Z. Další promítání, tentokrát: „Francií s Jar. Jarošem“ . Poznali jsme
např. katedrály v Remeši a v Rems, vyloďovací pláže, Bretaň, Mont Saint Michael,
Lurdy, Provance, Carcassone, Avignon, Verdun, významné chrámy, boje na pobřeží
za II. světové války, kaňony, život občanů.
25.2. CH.Z. se konala „Výroční členská schůze-VČS“ Základní Organizace
Českého Zahrádkářského Svazu Chvalčov - ZO ČZS. Účast byla 71%. Letos slaví
naše ZO 50 let od svého vzniku a při této příležitosti byla členům ZO předána
„Čestná uznání republikové rady“ za práci, kterou pro ZO vykonali.
28.2. CH.Z. „ČÍNA OČIMA Ing. Dušana Macešky z Holešova“ byl to pohled nejen
očima historie, ale i současnosti. Je vidět její velmi rychlý rozvoj. Údajně kdyby u nás
stavěli dálnici, tak bude během 1až 2 roků postavena. Beseda byla velmi živá, následovalo mnoho dotazů. Někteří odcházeli domů s myšlenkou, že se do Číny podívají.
3.3. CH.Z. Proběhla přednáška př. Jiřího Martiše z Janišova-Vsetína, „HRUŠKY
od A do Z“. Pan Martiš dovezl rouby, namnožené materiály přednášky pro posluchače. Přednáška byla vynikající, bohužel s malou účastí.
4.3. Jsme absolvovali cestu do Brna na přednášku Bc. Tomáše Jana „Novinky a
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trendy v odrůdách peckovin a ve skořápkatém ovoci“. Bylo to velmi zajímavé , hlavně
co se týče novinek ze světa.
7.3. CH.Z. Jsme oslavili „MDŽ“. Proběhla beseda s občerstvením, účastnice
dostaly růžičky, protože jsou to naše kytičky.
10.3. CH.Z. A opět beseda s promítáním, tentokrát na téma:„Řez ovocných dřevin“. Zde byla převaha žen, a jim patří dík za jejich zájem o tuto tematiku.
17.3. CH.Z. „Řez ovocných dřevin“- následovala praktická část v sadu. I přes
chladné počasí a později nepřízeň počasí se řez uskutečnil. Byla možnost praktického vyzkoušení. Děkujeme majitelům za domácí slivovici, která přišla velmi vhod a
neuškodila, protože má blahodárné účinky.
Výstavy a příbuzné akce:
Duben
20.-23.4. FLORA OLOMOUC HOTIFARM, JARNÍ ZAHR. TRHY
21.4. 8h. Okresní kolo Mladých zahrádkářů Holešov - zámek
28.4. 18h. CH.Z. „Děláme si vaječinu v kotlíku“
28.4.-1.5. FLORIA Kroměříž, OK 6.r. „Floristická soutěž seniorů“
Květen
5.-8.5. FLORIA Kroměříž, OK 6.r. „Floristická soutěž žáků, juniorů“
20.5. 17h. CH.Z. „Kutí kos, Pokládání máje“
Červen
9.6. 17h. CH.Z. „Hrajeme petang“
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Pár pranostik
Na svatého Izidora oráče i ptáče si radostí zaskáče.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
Zahrádkáři přejí klidné prožití velikonočních svátků, mír v duši a lásku
v srdci, úsměv na tváři a dobré přátele kolem sebe.
Že se říká „modré“ pondělí,
jaká toho as je příčina?
Inu, při pitkách se udělí
velmi snadno ňáká modřina.
První máj má kouzelnou moc,
a co teprv prvomájová noc.
Láska pod hvězdami kvete,
tak ať si to užijete...

Výbor ZO ČZS Chvalčov

Fota z Chalupy zahrádkářů
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Než zavřete zpravodaj
Byl královský dvůr. Tomuto dvoru vládl král, který věděl vše. Měl spousty poddaných, kteří věděli méně, ještě méně, nejméně až téměř nic. Král měl kapelu složenou
z mnoha hudebníků. Každý hrál na jiný nástroj. Byly to kouzelné nástroje, které je
možné slyšet pouze, když se člověk naučí rozpoznávat jejich tóny. A to pouze tak, že
hudbu bude hledat. Že bude naslouchat zvukům života a rozpoznávat mezi nimi tóny,
které jsou jinak skryté a neslyšné. Hledání je pohybem kupředu, je pohybem života.
Ustrnutí je stagnací, nehybnost je smrt.
Někteří hudbu nehledali, protože nevěřili, že nástroje dokáží vyluzovat vůbec nějaké
tóny.
Někteří hudbu nehledali, protože věřili, že nástroje vyluzují zvuky, které budou tak
děsivé, že je nebudou moci snést.
Někteří hudbu nehledali, protože nevěřili, že vůbec nějaká hudba existuje.
Někteří hudbu nehledali, protože nikdy neviděli kapelu či krále.
Někteří hudbu nehledali, protože jim někdo napovídal, že hudba neexistuje.
Někteří hudbu hledali, protože zaslechli zlomek tónu či dokonce akordu.
Někteří hudbu hledali, protože věřili, že hudba existuje.
Někteří hudbu hledali, protože nevěřili, že kapela hraje na nástroje bez hlubšího
smyslu.
Někteří hudbu hledali, protože potřebovali věřit, že existuje něco tak krásného jako
královská hudba.
Někteří hudbu hledali, protože znali někoho, kdo ji slyšel.
Ten, kdo ji slyšel, tančil. Někdo slyšel pouze buben. A tak tančil podle rytmu bubnu.
Někdo slyšel harfu, a tak tančil podle tónů harfy. Někdo slyšel klavír. Někdo kytaru.
Nástrojů hrála spousta. Všechny druhy, co kdy existovaly, a ještě mnoho dalších,
které dosud nikdo nepoznal.
Někdo slyšel jeden tón. Někdo celý akord. Někdo slyšel jeden nástroj. Někdo jich
slyšel víc. Někdo slyšel jeden tón slaběji, a tak tančil opatrně, aby nenadělal příliš
mnoho hluku. Někdo slyšel jeden tón a hned si myslel, že zná celou hudbu, a tak tančil prostorově velmi náročně a nutil ostatní tančit podle sebe. Někteří na tento nátlak
přistoupili a tančili podle něj. Přestali však slyšet hudbu vlastníma ušima.
A byli tací, kteří rozpoznali jeden tón a s tím se spokojili na celý zbytek života.
A byli tací, kteří rozpoznali jeden tón a potřebovali slyšet další, potřebovali poznat
akordy a harmonie a této touze zasvětili celý život.
A ten, kdo už tančil, se rychle přibližoval možnosti uslyšet další tón, nový akord,
další nástroj.
Každý tančil jinak. Protože každý slyšel něco jiného. Někdo více, někdo méně.
Někdo neslyšel nic a tak netančil.
Ten, kdo netančil, si myslel, že ti, kdo tančí, jsou blázni. Nedokázal pochopit, proč
dělají to, co dělají. Unikal mu smysl. Posmíval se tančícím. Nevěřil, že mohou slyšet
něco, co on neslyší. Někdy jim i podrážel nohy a smál se jejich pádům.
Byly časy, kdy netančících bylo mnoho a tančící byli vytlačováni na okraj královského dvora. Sjednocující hudba jakoby neexistovala. Dvůr byl paralyzován, statický,
smutný, šedý… Ale aby král zachránil svůj dvůr před úpadkem, nařídil hudebníkům,
aby začali hrát hlasitěji.
A mnohem víc poddaných náhle začalo tančit.
A ti, kteří neslyšeli hudbu, si mysleli, že ti, kdo tančí, jsou blázni.
Ale král věděl, že hudba bude hrát tak dlouho, dokud nebude tančit celý dvůr.
Lencher Falprea
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Dětský karneval

Otvírání studánek
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Slovo na konec:
„Tak vám povím, být idiot není žádný med.“

Forrest Gump
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