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Milí čtenáři,
je to již několik týdnů, co v naší zemi proběhly volby prezidenta republiky. Původně
jsem neměla v úmyslu už toto téma otevírat, většina z nás je ráda, že je toto emocionálně dramatické období za námi. Volba proběhla, karty jsou rozdány. Ale posléze
jsem změnila názor.
Proč? Domnívám se, že jsou za námi sice volby jako takové, nicméně vlastnosti
lidí a skutečnosti, které se na platformě voleb odkryly, jsou stále přítomny. Nikam
nezmizely. Například ono tolikrát přetřásané rozdělení naší republiky na venkov a tzv.
pražskou kavárnu. Toto rozdělení je tady pořád, a je úplně jedno, kdo volby vyhrál.
Neseme si ho v sobě. Obyčejní venkovští lidé se cítí být v jiné skupině než městští
intelektuálové. Panuje tady jakási zášť, vzájemné pohrdání. Být inženýrem, nebo
mít titul, to už je dnes skoro nadávka. Proč? Vždyť je to úplně postavené na hlavu.
Vzdělání bylo vždy prestižní věcí a nemělo by se jím pohrdat. Přitom je samozřejmé, že samo vzdělání nezaručuje moudrost, stejně jako ne každý „obyčejný“ člověk
v sobě nese automaticky onu lidovou moudrost, o kterou by se rád opíral. A právě
ona propast mezi intelektuály a venkovským lidem má k moudrosti a nadhledu na
hony daleko.
Tolik se bojíme uprchlíků, bojíme se, že s jejich invazí hrozí zánik naší civilizace
a naší kultury. Přitom jsme to my sami, kdo podřezává větev naší kultuře, našemu
národu. Rozdělujeme se kvůli zjevným hloupostem, což nám neskutečně ubírá sílu
a stáváme se slabými. Vydáváme se tak dobrovolně všanc a to nemůže žádná vláda
ani žádný prezident ovlivnit. Nebezpečí přichází zevnitř, nikoliv zvenčí. Nejsme
jednotní, nejsme pevní. Nevážíme si tady jeden druhého, nevážíme si našich evropských hodnot, vytváříme umělé problémy.
Už jenom ta podivná „válka“ mezi Prahou a zbytkem republiky. Co to je? „Vždyť
je to jen blbý Pražák,“ to je běžný argument venkovských lidí o někom, koho třeba
v životě neviděli a vůbec nic o dotyčném člověku neví. V Praze žijí skvělí lidé stejně
jako kdekoliv jinde. A žijí tam stejní hlupáci jako kdekoliv jinde. Vytváření předsudků
je zlem, které nám opět bere sílu. Pokud nedokážeme udělat posun ve svém vlastním myšlení každý jeden z nás, nikdo nás nezachrání.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 12. 2017
RO projednala a rozhodla:
• a souhlasí s oplocením pozemku parc.č. 196/1 v k.ú. Chvalčova Lhota, který je
v majetku p. Aleny Kovářové.
• a zamítá uzavření Smlouvy s firmou EPOSALARM s.r.o., která provádí revize
zabezpečovacích systémů, (u nás v KD) po dobu dokončení opravy celého kulturního domu.
• a požádá o převod radiostanice MATRA DIG od Hasičského záchranného sboru
ZK na obec Chvalčov.
• a požádá dopravního inženýra o zhotovení projektu na umístění zákazové
dopravní značky do ul. U Hřiště.
• a zamítá nabídku na Mobilní rozhlas firmy Neogenia s.r.o. Brno.
• a zamítá služby firmy Pojištění právní ochrany pro obec Chvalčov.
• a zamítá nabízené služby f. ENVIPARTNER s.r.o. Brno, Štýřice.
• a prozatím zamítá deratizaci kanalizační sítě v obci Chvalčov.
• souhlasí s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o právu stavby s Arcibiskupstvím
olomouckým, kdy přes jejich pozemek bude sjezd pro stavbu Záchytného parkoviště.
• a souhlasí s vedením kanalizace z bytových domů firmy MAGNA residence s.r.o.,
které jsou na k. ú. Bystřice pod Hostýnem.
• a souhlasí s dodavatelem elektrické energie pro r. 2018 a 2019 od firmy Amper
Market a.s. Praha., kterého vysoutěžila Energetická agentura Zlín.
• a schvaluje Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě z 01. 06. 2016 s firmou R. Hlavica
s.r.o. Brno na nákup dřeva.
• provedení práva stavby do obecního pozemku parc.č.371/15 v k .ú. Chvalčova
Lhota pro manžele Jaroslava a Libuši Dohnalovy, pro zbudování vodovodní a
kanalizační přípojky pro RD č. p. 504.
• o provedení revize elektroinstalace ve stánku č. 8 na Sv. Hostýně, který je
v majetku obce.
• a schvaluje aktualizaci Směrnice č. 13 o poskytování cestovních náhrad, dle platné legislativy.
• a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě s Českou poštou, s. p. o zajištění služeb.
• a doporučuje navýšit částku na činnost pro Záchrannou stanici v Bartošovicích
pro r. 2018 na 3 000,--Kč.
• a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem zaplocených částí pozemků
parc. č. 1163 a 1163/17 v k. ú. Chvalčov manželům JUDr. Bohumilovi a Libuši
Zavadilovým.
• a ukládá účetní obce sestavit dílčí inventarizační komise pro inventarizaci majetků
a závazků obce za r. 2017, včetně termínů zahájení a odevzdání výsledků fyzické
inventarizace.
• a) RO doporučuje ZO schválit rozpočet pro příspěvkovou organizaci pro r. 2018
ve výši 1 650 000,--Kč
b) RO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020, v předložené verzi.
c) nemá výhrady, že případné úspory u jednoho druhu nákladů může ZŠ a MŠ
použít na krytí jiného druhu nákladů.
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RO bere na vědomí:
usnesení z minulého jednání bez připomínek.
odvolání týkající se dopravního značení na mostě přes Bystřičku pod „Lhotkou“
na k. ú. B.p.H.
vyjádření Povodí Moravy k převodu správcovství na obec Chvalčov - náhonu
IDVT 10187559, které odbočuje z VVT Bystřička do Moštěnky (přední potok).
stanovisko k návrhu Rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Změny č .1 Územního plánu Chvalčov.
informaci o příznivém hospodaření Skládky Bystřice s.r.o. a vzhledem k tomu
bude obci Chvalčov vyplacena sleva ve výši 66 178,75 Kč.
informaci o probíhajících pracích na přípojkách a oplocení k domu č.p. 3, vše dle
smlouvy.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov, ze dne 8. prosince 2017
Zastupitelstvo obce projednalo
• a schvaluje program jednání.
• a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
• a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 21.11.2017 do 08.12. 2017.
• a schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2018 se závazným ukazatelem: objem
příjmů ve výši 24 271 000,00 Kč a výdajů ve výši 32 271 000,00 Kč, financování
8 000 000,00 Kč. Zároveň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích, poskytnutí dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2018
v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové
části tohoto materiálu
• a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 s příjmovou částkou 24 000 tis. Kč a výdajovou částkou rovněž 24 000 tis. Kč.
• I. konstatuje ověření: ve smyslu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, že
návrh změny č. 1 Územního plánu Chvalčov není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
II.vydává: ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust.§ 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy č. 1/2017, změnu č. 1 Územního plánu Chvalčov,
tak jak je jeho text uveden v příloze.
• projednalo a rozhodlo o odprodeji částí obecních pozemků p. Ing. Lucii Zlámalové.
Obec odprodá části pozemků parc.č. 185, 1126 ostatní plocha a parc.č. 881/1
lesní pozemek o celkové výměře cca 107 m2, v k.ú. Chvalčov. Obec odkoupí od
Ing. Zlámalové část pozemku parc.č. st. 148 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Chvalčov.
Na odprodeje a odkupy musí být vypracován GP. Cena za m2 je 200,00 Kč.
Všechny náklady hradí účastníci na polovinu.
o odprodeji části obecního pozemku parc.č.620/130 o výměře cca 58
• rozhodlo
m2, ostatní plocha, v k.ú. Chvalčova Lhota p. Aleně Marconi, za cenu 200,00 Kč
za m2. Musí být vypracován GP. Náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
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a rozhodlo o odprodeji obecního pozemku parc.č. 67/4 zahrada o výměře
30 m2 a části obecního pozemku parc.č. 620/78 ostatní plocha o výměře cca 1m2,
oba v k.ú. Chvalčova Lhota. Kupující Ing. Mozola Jaroslav 1/4, Kouřilová Jana
¼, Mozolová Augusta ½. Obec odkoupí část pozemku parc.č. 620/114 ostatní
plocha o výměře cca 16 m2 rovněž v k.ú. Chvalčova Lhota, který je ve vlastnictví
Ing. Mozola Jaroslav, Kouřilová Jana, Mozolová Augusta. Cena prodeje i nákupu
je 200,00 Kč za m2. Na dělené pozemky bude vypracován GP. Náklady převodu
budou hradit obě strany rovným dílem.
části obecního pozemku parc.č. 620/1 ostatní plocha
• a rozhodlo o odprodej
o výměře cca 19 m2 v k.ú. Chvalčova Lhota Ing. Jaroslavu Mozolovi a odkoupení
od jmenovaného části pozemku parc.č. 620/138, ostatní plocha o výměře cca
15 m2, rovněž v k.ú. Chvalčova Lhota. Na dělené pozemky bude vypracován
GP. Cena prodeje i koupě je 200,00 Kč za m2. Náklady převodu budou hrazeny
oběma stranami na polovinu.
plocha
• a schvaluje2 odprodej části obecního pozemku parc,č. 273/14 ostatní
cca 194 m a část pozemku parc.č. 282/5, ostatní plocha cca 64 m2, oba v k.ú.
Chvalčova Lhota, paní Jarmile Chytilové, odprodej části obecního pozemku
parc.č. 282/5 ostatní plocha cca 14 m2 v k.ú. Chvalčova Lhota, manželům
Vrhelovým. Dále schvaluje odkoupení do majetku obce pozemek parc.č. 207/3
o výměře 67 m2, orná půda a pozemek parc.č.208/5 o výměře 106 m, orná půda.
Oba pozemky jsou v majetku J. Chytilové, v k.ú. Chvalčova Lhota. Dále obec
odkoupí do svého majetku od Jiřího a Pavlíny Chytilových cca 35 m2 z pozemku
parc.č. 273/7, trvalý travní porost. Od Roberta Chytila odkoupí z parc.č. 698,
ostatní plocha, a z parc. čísla.č. 273/9, louka, cca 168 m2. Všechny pozemky jsou
v k.ú. Chvalčova Lhota. Nutno vyhotovit GP. Cena všech pozemků je 200,00 Kč
za m2. Všechny náklady vkladů budou hrazeny stejným dílem účastníků.
a
• schvaluje odprodej částí obecního pozemku parc.č. 371/1,2ostatní plocha, ze
kterých dle GP vznikly pozemky parc.č.371/45 o výměře 45 m , 371/46 o výměře
15 m2, oba ostatní plocha a st. 538 o výměře 7 m2, zastavěná plocha, paní Terézii
Dočekalové. Všechny jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Obec odkoupí od žadatelky
části pozemků parc.č. st. 62/1 a st. 62/2, jejichž oddělením v GP vznikl pozemek
parc.č. 700 ostatní plocha o výměře 5 m2. Cena odkoupených i odprodaných
pozemků je 200,00 Kč za m2. Náklady vkladu bude hradit žadatelka.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 v projednaném znění.
• pověřuje radu obce k provedení možného rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2017 v tomto rozsahu:
- zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o přijatou dotaci úřadu práce na VPP
- přesun prostředků v rámci jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu v objemu
do 500 tis. Kč z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění
rozpočtu.
- zapojení zůstatku na bankovním účtu do schváleného rozpočtu 2017

•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 20/2017 ze zasedání ZO Chvalčov dne 21.11.2017.
informace k připravované inventarizaci majetku a závazků Obce Chvalčov za rok
2017.
schválení Návrhu rozpočtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady pro r. 2018 ve
výši příjmů 1 000,00, Kč výdaje 4 901 000,00 Kč, financování 4 900 000,00 Kč.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 03.01.2018
RO projednala a rozhodla:
• že nebude využívat nabízenou službu od KVB Pardubice na ochranu osobních
údajů.
• o řešení situace v lokalitě Paseky u rekreačních nemovitostí, kde si majitelé stěžují na vzrostlé stromy, které je ohrožují.
• o ořezu přerostené vrby v Lázních.
• a opakovaně zamítá úhradu smluvní pokuty a ušlého zisku pro firmu Energie Pro.
• o Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování „Vodovodu v obci Chvalčov“ na
dobu určitou a to do 31.12.2018.
• o předsezónních prohlídkách strojů a všech zařízení ve sběrném místě.
• o zapojení elektroměru v domě č.p. 798 ve volném bytě.
• a souhlasí s výstavbou NN v B.p.H. Pod Lomem na připojení dvou odběrných míst
na parc.č. 1715/4 a 1715/3 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem.
o
• účasti na Dnu malých obcí v Prostějově 27.02.2018.
• a souhlasí s konáním schůzky na našem úřadě s Ředitelstvím silnic ZK, která
bude řešit provoz na komunikaci 437 během oprav v r. 2018.
• o zbourání plotu kolem „výletiště“ pod Kozincem. Tvárnice i cihly budou uloženy
na palety a uskladněny.
• o instalaci elektroměru pro relaxační tělocvičnu s jističem 25 A.
• zamítá i další nabídku a zajištění pověřeného pracovníka na ochranu osobních
údajů, vyčkáme na dohodu přes Svaz měst a obcí.
• a jmenuje výběrovou komisi pro dodavatele prací pro opravu KD ve složení: Milan
Martínek, Ing. Jan Chlápek, Jan Kurfürst, Jiřina Hurtová a Ing. Josef Koplík.
• o podání dotačních žádostí na opravu povrchu hřiště za školou a rekonstrukci MK
v ul. Pod Hostýnem, Pod Matúškem a v ul. Chrástka.
• o zařazení do seznamu uchazečů o byt p. Jaroslava Lovečka.
částí pozemků parc.č. 1163/3 a 1163/17 v k.ú. Chvalčov o výměře
• a) o pronájmu
297 m2, manželům JUDr. Bohumilu a Libuši Zavadilovým za cenu 297,--Kč za
kalendářní rok. Pronájem je na dobu 10 let.
b) o pronájmu části pozemku parc.č. 67/3 o výměře 90 m2 a parc.č. 620/157
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 23 m2, za cenu 1,--Kč za m2 na dobu 10 let, Ing.
Jaroslavu Mozolovi, Augustě Mozolové a Janě Kouřilové.
• o snížení ceny za pronájem klubovny KD Chvalčov Ing. Lence Kalužové na kurzy
zdravého vaření, které zde budou 1x nebo 2x měsíčně.
• a jmenuje výběrovou komisi pro stavbu „Stavební úprava zpevněné plochy před
restaurací u Králů v obci Chvalčov“ ve složení: Milan Martínek, Ing. Jan Chlápek,
Jiřina Hurtová, Ing. Vítězslav Študent a Mgr. Jitka Dostálová. Komise bude zasedat 05.02.2018 v 10.00 hodin.
Osloveny byly firmy: MG Construction s.r.o. Vyšehradská 134/2, Praha 2, PDS
geo s.r.o. Přerovská 426, Bystřice pod Hostýnem, Pavel Ulrych, Stavitel s.r.o.
Palackého, Bystřice pod Hostýnem.
• o objednání knih „Region Kroměřížska z nebe“, zhotovený firmou CBS
Nakladatelství s.r.o. Zlín.

•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání bez připomínek.
všechny závady uvedené ředitelem školy na majetku obce v areálu ZŠ a MŠ.
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informaci o využití sportovního areálu, včetně tělocvičny. V r. 2017 došlo k malému poklesu.
informaci o zahájení provozu Pošty partner.
informaci o připravených projektech na opravy v ZŠ a MŠ, v KD a rekonstrukci
fotbalového hřiště.
předložený doklad na likvidaci azbestu z nemovitosti č.p. 504.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
záměry obce pro letošní rok se odvíjejí od schváleného plánu investic a údržeb
v návaznosti na možnosti obecního rozpočtu. Schválený rozpočet počítá s výdaji ve
výši 32.271.000 Kč včetně využití zůstatku na běžném účtu obce ve výši 8.000.000
Kč. Nejvíce prostředků je plánováno na opravu kulturního domu II. etapa, kdy bude
celkově opraven sál, jeviště, zázemí, elektroinstalace, sklepní prostory a parket,
případně fasáda. Druhou chystanou akcí je rozsáhlejší oprava interiérů v budově
školy, zejména sociální zázemí, elektroinstalace a chodby. Rozsah opravy bude
přizpůsoben krátkému termínu, době dvou prázdninových měsíců. Dále je v plánu
oprava povrchu vozovky v ulicích Pod Hostýnem, Pod Matůškem a Chrástka. V areálu venkovní relaxační tělocvičny bude nové sociální zázemí. Jako první proběhnou
odložené stavby z loňského roku, ostrůvek z ulice Nové a plocha před chalupou
zahrádkářů. V plánu je také nový povrch víceúčelového hřiště v areálu školy. Další
plánované stavby budou připraveny projekčně (přístřešek na dvoře za obecním
úřadem bude dopracován do stadia stavebního povolení) pro realizaci v dalším
rozpočtovém období. Zahájeny budou práce na přípravě stavby kanalizace v ulici
Lázně a Pod Lomem. Stále budou probíhat výkupy a prodeje pozemků kvůli pořádku
v majetkové držbě. Na všechny stavby proběhnou výběrová či nabídková řízení, ze
kterých vzejdou skutečné ceny. Na některé stavby obec již podala dotační žádosti k různým poskytovatelům. Celkem na opravy, údržby a investice je plánováno
16,5 milionu Kč. Bilanci mohou příznivě ovlivnit získané dotace nebo rozpočtové
příjmy nad rámec předpokladu. Finančně jsou pokryty i nároky na další opravy a
údržby obecního majetku, na provoz úřadu, kulturu, opatrovnictví, lesní hospodářství,
zásahovou jednotku požární ochrany, provoz Základní a Mateřské školy, odpadového centra, kulturního domu a podobně.
Na neočekávané události typu větších havárií nebo kalamit je v rozpočtu obce
vyčleněná rezerva.
Během roku může dojít k úpravám priorit nebo vynuceným změnám záměrů, vše
by se mělo odehrávat v rámci schváleného rozpočtu.
I když členové zastupitelstva obce jsou dostatečně zkušení, neobejde se obec bez
inspirativních nápadů a názorů občanů i společenských organizací, které významně
ovlivňují směřování života obce i její rozvoj ve všech oblastech, nejen v té budovatelské.
   Přeji všem obyvatelům obce zdraví a optimismus v těchto nevlídných zimních
měsících.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Anna ODVRŠOVÁ
Lucie KUBANÍKOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život…

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jitka MRÁZKOVÁ 86 let
Božena KOZINOVÁ 82 let
František ZAPLETAL 81 let
Libuše SLAVÍKOVÁ 68 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Přáníčko
První týden v lednu jsme mohli oslavit krásné životní jubileum s paní
Augustou Mozolovou.
Připojujeme se k přání hodně zdraví.
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Co bychom měli vědět
Zpráva okrskové volební komise o výsledcích VOLBY PREZIDENTA,
která se konala ve dnech 12. a 13. 1. 2018, druhé kolo volby ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Okrsková volební komise ve Chvalčově pro volbu prezidenta republiky pracovala
v celkovém počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
-

zapisovatelka:
předseda:
místopředseda:
členové:

Andrea ZÁBRANSKÁ
Mgr. Josef MATELA
Mgr. Jitka DOSTÁLOVÁ
Ludmila ČERVENKOVÁ (delegována ANO 2011)
Michaela JURÁŠKOVÁ
Danuše KUŽELOVÁ (delegována KSČM)
Ing. Andrea MAREČKOVÁ (delegována ČPS)
Lenka MIKALOVÁ (delegována TOP 09)
Marek SEDLAŘÍK (delegován SPD)
Viera SEDLAŘÍKOVÁ
Ing. Hana SVOBODNÍKOVÁ a
Jarmila TRŇÁKOVÁ (delegována ČSSD)

Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali funkci v souladu s ustanovením § 18, odst. 5), zákona č. 275/2012 Sb.,(zákon o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů).

Volební komise

10

Voliči

Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky ve volebním okrsku Chvalčov:
Celkový počet osob
zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných platných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:

1377
844
844
841

K volbám prezidenta republiky v I. kole se dostavilo 61,29 % voličů
Pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu platných hlasů v prvním kole volby
umístění
kandidáta
v okrsku

jméno a příjmení
kandidáta

počet odevzdaných
platných hlasů
celkem

vylosované číslo
kandidáta

1.

Miloš ZEMAN

413

7

2.

Jiří DRAHOŠ

176

9

3.

Marek HILŠER

73

8

4.

Pavel FISCHER

64

3

5.

Michal HORÁČEK

60

2

6.

Mirek TOPOLÁNEK

41

1

7.

Jiří HYNEK

7

4

8.

Vratislav KULHÁNEK

4

6

9.

Petr HANNIG

3

5

841

---

Celkem
11

Voliči

Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky ve volebním okrsku Chvalčov
Celkový počet osob
zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných platných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:

1.387
906
906
906

K volbám prezidenta republiky ve II. kole se dostavilo 65,32 % voličů
Pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu platných hlasů ve druhém kole volby
umístění
kandidáta
v okrsku

jméno a příjmení
kandidáta

počet odevzdaných
platných hlasů
celkem

vylosované číslo
kandidáta

1.

Miloš ZEMAN

556

7

2.

Jiří DRAHOŠ

350

9

Celkem

906

---

Stavba „Silnice II/437: Chvalčov-křižovatka s MK Rajnochovice“
V letošním roce bude pokračovat oprava krajské komunikace v úseku ChvalčovRajnochovice, křižovatka pod Trojákem, kde investorem je Zlínský kraj, respektive
Ředitelství silnic Zlínského kraje. Kvůli technickým problémům se termín dokončení
stavby posune do konce prvního pololetí 2019. V letošním roce budou práce zahájeny nejdříve 19. března a přerušeny budou koncem listopadu v návaznosti na klimatické podmínky. Oprava bude probíhat v maximálně pěti úsecích řízených semafory. Na
celé trase bude zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 t. Výjimkou bude autobusová doprava
a vozidla pro obsluhu lesního hospodářství Acibiskupských lesů a svoz odpadů.
Oprava mostu u líhně a jedné propusti pod Tesákem bude řešena dopravním provizoriem. Dopravní situace bude složitější kvůli zpracovávání a odvozu kalamitního
dříví. Autobusové spoje budou dosahovat značných zpoždění. Celkově bude dopravní situace komplikovaná, stavba však bude průjezdná. Investor i zhotovitel vyzývají
12

k maximální opatrnosti, zejména cyklistům může hrozit zvýšené nebezpečí. Zároveň
žádají cestující veřejnost o pochopení a trpělivost. Uvedené informace platí k dnešnímu dni, není vyloučeno jejich pozdější upřesnění.
Ing. Antonín Stodůlka

Svatý Hostýn se stal národní kulturní památkou
Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny
Marie je mezi devatenácti stavbami v Česku, které vláda 31. ledna 2018 zařadila
mezi národní kulturní památky. Hostýn je po Velehradu druhým nejnavštěvovanějším
poutním místem na Moravě, ročně tam přijede na půl milionu lidí.
Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země,
vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem
více.
Podobně jako u kulturních památek i u národních kulturních památek zákon upravuje jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a také prodej.
Přijedou turisté ze zahraničí
„Věřící nepotřebují žádné vyznamenání, na Hostýn chodí bez ohledu na to, jestli
jde o národní kulturní památku, nebo ne. Zařazení na jejich seznam by ale mohlo
zvýšit příliv zahraničních turistů," uvedl Lubomír Vývoda, předseda Matice svatohostýnské.
Aktuálně jsou na Hostýně plánovány dvě velké investiční akce. Připravuje se
osvětlení vnitřních prostor baziliky LED technologií a rekonstrukce kaplí Panny Marie
plačící a svatého Jana Sarkandra. Práce mají spočívat v odvětrání základů vnějšího
pláště, vytápění pomocí podlahového topení a zateplení stropů.

Hostýn při úplňku. Foto: Tomáš Bubík

13

Osm památek na Zlínsku
Zmínky o poutích na Svatém Hostýně se datují od 16. století. Původní starý kostelík byl v první polovině 18. století nahrazen barokní stavbou, která však od roku 1787
po zákazu zdejších poutí postupně chátrala. K velkému stavebnímu rozvoji Hostýna
došlo zejména v 1. polovině 20. století. Nejzajímavější stavbou je nová křížová cesta
podle projektu Dušana Jurkoviče.
Seznam národních kulturních památek (NKP) rozšíří celkem 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi třeba poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na
Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Mariánská Týnice na
Plzeňsku, Svatý kopeček u Mikulova nebo Svatý Kopeček u Olomouce.
Na Zlínsku je nyní osm národních kulturních památek. Jde například o zámek
v Kroměříži, rožnovské Valašské muzeum nebo zámky v Buchlovicích a Vizovicích.

Zprávy ze stacionáře
Přelom roku v Denním stacionáři pro seniory Chvalčov
Prosinec a adventní doba má být čas rozjímání a odpočinku. Jak se nám to povedlo, posuďte sami.
Adventní dobu jsme zahájili povídáním o betlémech. Mgr. Pavel Malének se s
námi podělil o své poznatky. Promítl fotky pořízené v okolních kostelích, které doprovodil výkladem o historii, ale i současné podobě tohoto zobrazení scény narození
Ježíše Krista. Moc děkujeme.

Besídka
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Besídka

A protože se Vánoce blížily, našli jsme si chvilku ve stresu příprav a nechali se
inspirovat. Díky nápadům z nejrůznějších časopisů a internetových stránek jsme
podle svých možností a dovedností vymysleli, jak nazdobit byt. Postačila nám obyčejná větvička z jehličnatého stromu a námi vytvořené hvězdičky, které s trochou
šikovnosti dohromady utvořily girlandu.
19. prosince se konalo tradiční vánoční posezení u stromečku. Hodně jsme se
těšili.
Už v pondělí klienti stacionáře spolu s pečovatelkami nazdobili stromeček a připravili pohoštění. Dopoledne se vydařilo. Vystoupily děti ze ZŠ Chvalčov pod vedením p. učitelky Aleny Konečné, popřát všechno dobré do nového roku přišel starosta
obce Chvalčov Ing. Antonín Stodůlka a místostarostka obce Jiřina Hurtová. U kávy
jsme si společně zazpívali koledy a nezapomněli ani na vyhlášení výsledků přehlídky
„O nej – linecké cukroví“. Všechny vzorky jsme odborně posoudili pohledem i ochutnávkou a spravedlivě společně ohodnotili.
Moje přání pro nás všechny je, aby tato sváteční atmosféra vydržela co nejdéle.
Nový rok jsme začali zvesela. Na programu dopolední kavárničky jsme měli
Šibřinky. Tuto akci nemohu komentovat, protože nemám dostatečnou slovní zásobu.
Oblékli jsme masky, zatančili si a písničky si broukali až do odpoledne – kdo nezažil…
30. ledna proběhlo ve stacionáři vystoupení žáků ZUŠ Bystřice pod Hostýnem
pod vedením MgA. Magdy Čáslavové. Na jejich návštěvy se vždy velmi těšíme a
opět nás nezklamali. Podle klientů „pohlazení na duši“, „příjemné dopoledne“, „moc
šikovné děti…“ – co víc dodat. Opět mohu jen poděkovat všem, kteří přispívají do
našeho programu, a tím přináší do života druhých radost.
Za pracovníky Denního stacionáře pro seniory Chvalčov
Vladimíra Procházková
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Denní stacionář pro seniory Chvalčov

program „AKTIVIT“
Setkáváme se každé úterý
od 9:00 hod. do 11:00 hod.

ÚNOR
20.2.
Výtvarný ateliér - vlastnoručně vyrobený diář
27.2.

„Jak aktivně prožít stáří“
- zábavné dopoledne s paní Marií Pospíšilovou

BŘEZEN
  6.3.
cestování Prstem po mapě
13.3.

Dopolední kavárnička
- procvičení těla zábavnou formou

20.3.

Výtvarný ateliér
- jarní výzdoba ze živých květů

27.3.

Velikonoce – zvyky
Vystoupení dětí z Malé Rusavy

DUBEN
3.4.
cestování Prstem po mapě
10.4.

Studená kuchyně
- inspirace na jarní saláty

17.4.

Výtvarný ateliér
- výroba zdobených svíček s jarním motivem

24.4.

Dopolední kavárnička
- procvičení paměti při pohádkovém kvízu
16

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Přípravy na Vánoce i čekání na Ježíška se staly minulostí. Starý rok se s námi
rozloučil, nový jsme přivítali.
Máme za sebou:
Čertovské vystoupení v kulturním domě s mikulášskou nadílkou
Návštěvu planetária v tělocvičně školy
Začátek plaveckého výcviku
v Přerově, který absolvuje celkem 14 dětí
• Besedu s Ing. Lenkou Kalužovou
o tom, jak ovlivnit vývoj dítěte
stravou
• Hrátky na sněhu před budovou
školy
• Sněhuláčkový den
• Karneval ve školce
• Besedu pro rodiče budoucích
školáků se speciálním pedagoHrátky na sněhu
gem Mgr. Leonou Chlápkovou

•
•
•

Sněhuláčkový den
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Sněhuláčkový den

A co nás čeká??
Sportovní den na Matúšku
•
Návštěva ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
•
Beseda s paní Ivou Řehůřkovou o komunikaci jako nástroji dobrých vztahů
•
Maňáskové divadlo
•
Výstava výtvarných prací dětí v KD „Chvalčovský šmigrust“
•
Závěrem si společně s dětmi přejeme, aby už zima nebyla skoupá na sníh a mohli
jsme si ho všichni pořádně užít…
Veronika Miškayová

Základní škola
Vánoce…čas, kdy si
lidem pohrávají na rtech
tajemné úsměvy, kdy
dětem svítí v očích jiskřičky štěstí a očekávání.
Čas, kdy se pečou voňavé perníčky a kdy zdobíme své příbytky nejlépe,
jak umíme. Avšak nejen
ve městech, obchodech,
nebo v našich domovech
vládne slavnostní atmosféra, i my v naší škole
jsme se snažili vytvořit příjemné místo na učení, ale
i oddech a zábavu.
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Dětský karneval
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Házená

Hned u vstupních dveří nás vítal krásný betlém, dva nazdobené stromečky a
z chodeb na nás dýchala paní Zima. Každá třída se na Vánoce chystala podle
svých představ, všude zněly vánoční koledy, povídali jsme si o vánočních tradicích
a vytvářeli si seznam nekonečných přání a dárečků, které bychom chtěli najít pod
stromečkem.
Našim prvním předvánočním dárečkem byl úspěšný Mikulášský turnaj v miniházené, který proběhl ve sportovní hale v Bystřici pod Hostýnem pod vedením zkušeného trenéra pana Marka Lišky. V kategorii žáků 5. ročníků (s dopomocí 4. ročníku)
vybojovali chlapci 2. místo ze sedmi družstev, v kategorii žáků 5. ročníků (s dopomocí
4. ročníku) vybojovaly dívky 3. místo ze sedmi družstev a v kategorii žáků 2. ročníků
(s dopomocí 1. ročníku) vybojovali chlapci 2. místo ze sedmi družstev. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
V předvánočním týdnu již tradičně zazpíval náš pěvecký sbor v Domovince.
Babičky a dědečkové se s radostí zapojili a zazpívali si koledy společně s dětmi.
Odměnou pro účinkující byl velký
potlesk a k tomu něco na zub.
S blížícími se svátky jsme si zpříjemnili vánoční atmosféru návštěvou
Planetária. Jenže tentokrát Planetárium
přijelo k nám. V tělocvičně se najednou
objevila velká nafukovací bublina, ve
které se schovávalo tajemství našeho
vesmíru. Průvodcem dětí byla zvířátka,
která je vesmírem provedla a ukázala
jim planety naší sluneční soustavy.
Páťáci se seznámili i s historií vzniku
Planetárium
vesmíru.
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Dalším předvánočním dárečkem bylo přespání ve škole, na které se děti moc těšily. Byl to večer plný her, zábavy, pohádek a bříška jsme si naplnili cukrovím od našich
maminek a babiček. Pak jsme se schovali do spacáku a ještě než všem klesla víčka,
vyslechli si děti od paní učitelek slíbenou pohádku na dobrou noc.
Po vánočních svátcích jsme se odpočinutí vrátili do školních lavic. Na začátku
nového roku nás navštívila spisovatelka knih nejen pro děti, Markéta Pilátová. Milá,
usměvavá žena, která nám představila svou nejnovější knihu Papírový Pepíno.
Přečetla ukázky z knihy, ale také nás naučila skládat papírového koníka. Origami
je totiž jejím velkým koníčkem. Paní spisovatelka nejen píše knihy, ale také pořádá
kurzy češtiny v Brazílii pro potomky německo–českých emigrantů.
Zpříjemněním prvních dní nového roku byla i návštěva hasičů z HZS Holešov. Žáci
1. a 2. třídy se zatajeným dechem poslouchali jejich vyprávění a jistě se dozvěděli
hodně důležitých informací.
To, že nám hudba a tanec není cizí, bylo evidentní na koncertě cimbálové skupiny
Réva. Děti si poslechly a zazpívaly kromě známých lidových písniček taky písničku
pohádkovou, ovocnou, zvířecí i strašidelnou. Na závěr se povedla i rocková písnička,
a jako všechny zahraná na cimbál, housle, kontrabas, klarinet a flétnu.
Jako každý rok žáci 3. a 4. třídy od ledna do dubna absolvují plavecký výcvik
v Přerově.

Školní družina
V měsíci lednu proběhla ve školní družině soutěž „ O zlatou vařečku“. Děti soutěžily ve zdobení chlebíčků a jejich výtvory byly opravdu úžasné. Rozhodování bylo
velmi těžké. Zlatou vařečku získal Jiří Kocvrlich, na druhém místě byl Jakub Kaluža
a na třetím Filip Burša. Také jsme připravovali dobroty z jablíček, například pečená
s čokoládou, smažená i strouhaná s mrkví a citrónem.
Mgr. Helena Janovská

Klub rodičů, z.s.
Zima je období, kdy má Klub rodičů plné ruce práce. Po napečení perníků a
nachystání mikulášských balíčků pro všechny děti pilně pracuje i na organizaci dalšího plesu. Letošní ples se opět nesl v duchu filmových hitů. V podání DJ Vojkise a
DJ Blonda zazněly k tanci i poslechu snad všechny filmové a seriálové hity české
i zahraniční produkce. Příjemným zpestřením bylo hraní písniček na přání.
Kulturní dům se zaplnil také v sobotu 10. února odpoledne. A bylo pořádně veselo.
Odstartoval totiž další dětský karneval. Letos poprvé pod taktovkou profesionální
agentury BIANCA. Klauni pro děti připravili program plný her, soutěží pro děti i rodiče
a modelování balónků. Děti si, kromě balónkových zvířátek a mečů, odnesly domů
i spoustu cen z bohaté tomboly.
Výtěžek letošního plesu a karnevalu, stejně jako v letech minulých, bude tvořit
největší část příjmu Klubu rodičů a opět bude věnován místní základní a mateřské
škole na podporu nadstandartních činností a materiálního vybavení.
Touto cestou chceme také poděkovat všem sponzorům, příznivcům a hlavně rodičům, kteří si našli čas a přispěli svou pomocí k hladkému průběhu plesu i dětského
karnevalu. Více fotografií najdete na stránkách školy – www.zschvalcov.cz.
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Různé
Výzva
Při příležitosti letošního výročí vzniku České republiky a znovuotevření chodníku
T.G. Masaryka se chystáme natočit dokumentární film o T. G. Masarykovi. Prosíme,
máte-li doma jakékoliv materiály (fotografie, články, ústřižky), z doby, kdy se mladý
Masaryk pohyboval v našem kraji a okolí, ozvěte se paní Jitce Dostálové nebo paní
Nadi Sedlářové, popřípadě na obecním úřadě ve Chvalčově. Přivítáme i jakýkoliv typ
či nápad. Pokud je mezi vámi někdo, kdo znal pamětníka té doby a byl by ochoten
mluvit na kameru, neváhejte a ozvěte se také. Děkujeme za spolupráci.
AKCE Chvalčov
23. a 24. března se uskuteční v Kulturním domě Chvalčov tradiční předvelikonoční
jarmark „Chvalčovský šmigrust“. Jste srdečně zváni na akci plnou dobrých nápadů, kulturního vyžití a společného setkání. Je pro Vás zajištěno občerstvení, pro děti
tvořeníčko. Přijďte s námi přivítat jaro.
a okolí
Vážení a milí příznivci dobrého filmu,
letošní filmová přehlídka BYSTŘICKÉ FILMOVÉ JARO s Víťou Tichým se uskuteční ve dnech 6. - 8. DUBNA (pro ty z Vás, kteří jste s V. Tichým před nedávnem
mluvili a registrujete termín 13. - 15. dubna, jde o změnu termínu). Hlavním hostem,
jemuž se bude přehlídka tematicky věnovat, bude letos JAN KAČER a pozvání předběžně přijal a účast přislíbil také VLADIMÍR PUCHOLT.
Bližší podrobnosti zveřejníme na začátku března na internetových stránkách
města Bystřice pod Hostýnem (www.bystriceph.cz). Termín je vzhledem k časovým
možnostem Vladimíra Pucholta konečný. Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se
na Vaši návštěvu.
„Anastasia“ Léčivého divadla Gabriely Filippi jako inspirace lásky, moudrosti
i humoru poprvé v Bystřici pod Hostýnem
„Ti, kteří dokáží pochopit
své předurčení a podstatu
nekonečnosti,
začnou žít šťastně, věčně
se převtělujíce,
neboť svými myšlenkami
sami vytvoří
svou šťastnou nekonečnost".
Anastasia
Také si stále častěji dáváte otázku, zda máme jako lidstvo šanci na šťastnou
budoucnost bez toho, aniž bychom se naučili více a bezelstně milovat, přistupovali
k životu a přírodě s pokorou a jeden k druhému s upřímným soucitem? Přijměte
následující řádky jako pozvání na večer Léčivého divadla Gabriely Filippi, které
poprvé zavítá do Bystřice pod Hostýnem 12. dubna s muzikálovým činoherním
představením ANASTASIA. Objevte fenomén nevšedního příběhu lásky, ve kterém
se setkávají lidé dvou světů. Úspěšný městský podnikatel a žena, která žije uprostřed
přírody. Ze setkání těchto tvou lidí se narodí nejenom syn, ale také hluboké a čisté
poselství odvěké moudrosti pro šťastný život na Zemi.
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Anastasia

Představení vzniklo na motivy stejnojmenného světově proslulého knižního bestselleru autora Vladimíra Megreho. Ten napsal již 10 knih souboru Zvonící cedry
Ruska přeložených do přibližně dvaceti jazyků.
Sám Vladimír Megre o Anastasii říká: „ … a mně nejednou říkali, abych se vzdal
Anastasie, abych řekl, že neexistuje. A byl bych nejgeniálnějším spisovatelem, jelikož
obraz stvořený v knihách ukazuje lidem cestu… Jsem vděčný osudu, že mě před
tímto ochránil. Proto stále říkám, že Anastasia – překrásná poustevnice z tajgy –
existuje. A má úloha tady není velká. Vše, čeho jsem dosáhl, je díky Anastasii.“
Anastasia si je jistá, že „..i ten nejdokonalejší počítač je jako primitivní protéza
lidského mozku“. Proč jsme tedy dosud nenalezli lék na každou chorobu, univerzální návod na štěstí? Možná je to proto, že jsme podhodnotili, či dávno zapomněli
na stará moudra, sdělená přírodou, matkou Zemí, odklonili se od tradic na těchto
poznáních postavených. Skoro zůstává záhadou, proč je stále pro mnohé z nás tak
těžké přijmout jednoduché pravidlo příčiny a následku. Někdy funguje téměř okamžitě, jindy se musí spojit více okolností, abychom následek vůbec zaregistrovali,
natož ho pochopili. A také dokázali znovu přijmout zodpovědnost za naše rozhodnutí,
skutky, slova. Bohužel současná společnost má stále více tendenci zapomínat a
naopak vytvářet nesmyslné argumenty pro obhajobu materiální orientace a vlastní
lhostejnosti.
Zeptali jsme se tedy přímo herečky Gabriely Filippi, autorky projektu Léčivého
divadla, na její setkání s Anastasií:
„Anastasia si mě přivolala v ten pravý čas. Četla jsem s velkou radostí knihy
o ní a vnímala jsem, že můj život se stává radostnějším, více vědomým. Sdílela jsem
prožitky a příběhy z Anastasie spolu s mým mužem, až jsme si museli pořídit každý
své knihy, abychom mohli číst najednou. Od počátku jsem viděla příběh autora a
Anastasie na jevišti. Když jsem ji četla, rovnou jsem si představovala, jak a z kterých
kapitol budu psát scénář. A přesně před rokem v tomto čase jsme divadelní hru
s mým hereckým kolegou Mario Kubecem začali zkoušet. Byla to krásná tvorba,
modlitbu Anastasie jsem také představila televizním divákům při Vánočním koncertu
ze senátu. Tehdy Vladimír Megre zareagoval s nadšením nad osvíceností naší země
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a také mou neuvěřitelnou podobou s Anastasií. A já jsem odměněna nádherným
časem na jevišti i nesmírnou energií, kterou během tohoto představení vysílají diváci
a já jim za to z celého srdce děkuji“.
Křeslo pro hosta
Jevištním partnerem se v představení Anastasia v první polovině večera stal
herecký partner Mário Kubec. Druhou polovinu rozvibruje jedinečnými hlasovými improvizacemi hlasový mág Patrik Kee. Do křesla pro hosta tentokrát usedne  
Taunia Atiriamin Christová. Žena se Sluncem nejen nad hlavou, v duši a srdci, ale se
Sluncem jako učitelem cesty ke zdraví. Sama k tématu cesty za pochopením říká:
„Doba, ve které nyní žijeme, je úžasné dobrodružství, i když je někdy strastiplná a
z našeho pohledu její výjimečnost mnohdy těžce ocenitelná. Každým dnem, krůček
po krůčku, zakoušíme na naší společné cestě nové výzvy, nová odhalení, stále nové
a nové prožitky, abychom je mohli aplikovat, předávat a sdílet s ostatními na naší
cestě za pochopením - cestě uvědomění.“
Ve společnosti Gabriely a jejich hostů navíc zjistíte, že objevovat a moudřet se dá
především se smyslem pro humor.
Nezbývá než přijít…
Text: Lenka Horylová
Foto: Tomáš ´Gnosis´ Snop

Tříkrálová sbírka na Bystřicku
V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků. Některé děti chodily postupně i ve dvou
skupinkách. Letos nám mimořádně přálo slunečné a teplé počasí. Do zapečetěných
pokladniček přispěli štědří dárci opět více než v předchozích letech, a to celkem
rekordních 386.685,- Kč.
Menší část výtěžku sbírky zůstane k dispozici pro projekty Charity Česká republika
a Arcidiecézní charity Olomouc. Zbylá, větší část výtěžku, se vrátí do Oblastní charity
Bystřice pod Hostýnem, kde ji využijeme pro podporu našich služeb v regionu. V roce
2018 plánujeme použít část prostředků na modernizaci vybavení střediska zdravotní
péče - Charitní ošetřovatelské služby, formou pořízení novějšího vozidla. Nahradí
jedno z dosavadních aut, které slouží k přepravě našich sestřiček k pacientům již 16.
rokem. Další část výnosu sbírky použijeme na modernizaci prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově.
Za všechny potřebné lidi u nás i v zahraničí, kterým budou prostředky ze sbírky sloužit, chci především poděkovat všem koledníkům, kteří obětovali svůj čas.
S nadšením zpívali známou koledu a umožnili svým spoluobčanům přispět. Zvláštní
poděkování patří koledníkům ze sdružení StonoŠka a ÚSP Javorník, kteří nám i letos
velmi pomohli.
Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice a Blazice za spolupráci při organizaci koledování. Velké poděkování farnosti Bystřice p. H. a P. Janu
Hrudíkovi za poskytnutí zázemí pro bystřické koledníky na faře v Bystřici. Děkujeme
také zaměstnancům městského a všech obecních úřadů a také pracovnicím České
spořitelny za spolupráci při počítání výnosu sbírky.
Závěrem děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto největší dobročinnou sbírku
a podpořili tím naše úsilí pomáhat potřebným.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
24

Tři králové

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem děkuje všem občanům, kteří přispěli na charitativní Tříkrálovou sbírku 2018 a oznamuje, že se v jednotlivých obcích v působnosti
Oblastní charity vybralo 386.685,- Kč.
Bystřice pod Hostýnem

                    Kč 127.451,-

Chvalčov

                    Kč   32.686,-

Rychlov

                    Kč   25.365,-

Loukov

                    Kč   22.228,-

Rusava

                    Kč   20.659,-

Slavkov pod Hostýnem

                    Kč   17.710,-

Podhradní Lhota

                    Kč   15.659,-

Vítonice

                    Kč   15.005,-

Osíčko

                    Kč   14.288,-

Komárno

                    Kč   13.733,-

Brusné

                    Kč   13.023,-

Chomýž

                    Kč   12.124,-

Rajnochovice

                    Kč   11.640,-

Hlinsko pod Hostýnem

                    Kč     9.860,-

Libosváry

                    Kč     9.196,25

Mrlínek

                    Kč     6.607,-

Blazice

                    Kč     6.586,-

Sovadina

                    Kč     6.540,-

Bílavsko

                    Kč     6.325,-

Kulturní rubrika

Valašský betlém a pražské jezulátko
Na Moravě žijí skvělí lidé! Jezdila
jsem sem vždycky ráda, počínaje mou
první zmatenou cestou pod Hostýn
v roce 2008. Už když vlak zastavoval
v Olomouci na nádraží a já slyšela první
hanácké „šak“, začala jsem se blaženě
usmívat jako jeliman. Netrvalo mi ovšem
dlouho zjistit, že v obecné rovině se
tento vztah mezi Moraváky a obyvateli
české metropole rozhodně nedá nazvat
láskou vzájemnou. Takže bych chtěla
hned na úvod začít varováním, že tento
text napsal nepřítel každého poctivého
Moraváka, náfuka s věčným „hele“ a „viď“
na rtu – totiž Pražák.
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Před čtyřmi lety mi přistálo ve schránce vánoční přání s fotografií živého betléma
na Chvalčově. Byla to fotka tak pěkná a sálalo z ní něco tak dojemného, slavnostně vánočního i přátelsky neformálního zároveň, že jsem ji měla na stole opřenou
o kalendář ještě na podzim. Bylo mi milé dívat se na tváře lidí, z nichž některé
jsem osobně znala. To by u nás nikdo neudělal, vzdychala jsem závistivě i později,
vždycky když jsem na fotografii při uklízení stolu znovu narazila. A představovala si,
jak pěkná předvánoční akce to musí být. V té době už jsem pracovala na kulturním
oddělení úřadu jedné z pražských městských částí a pořádání podobných akcí jsem
začala mít v popisu práce. To znamenalo prakticky tolik, že jsem především před
Vánoci každý večer cestou z práce v metru přemítala, jestli se půjdu oběsit, nebo to
nezvládnu, protože omdlím už na eskalátoru stresem a vyčerpáním. Ani nápad, že
bych se snad mohla urvat, přijet těsně před Vánoci a být jednou při tom.
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Minulý rok se ovšem stal pro mne
malý zázrak: na Valašsku se nedostávalo věkově přiměřených Ježíšků – a já
odešla z práce na mateřskou s neplánovaným pátým miminkem. Má drahá
přítelkyně Jitka, se kterou se kamarádíme už 25 let, mi učinila nabídku,
která se neodmítá. A nakonec i rodina
mě s lezoucím a kramařícím kojencem
celkem ráda „propustila“ v předvánočním shonu pryč – a tak jsme spolu
s desetiměsíční Viktorkou měly nezaslouženou čest zpodobnit Pannu Marii
s Jezulátkem v úžasném chvalčovském
betlémě.
Ano, úžasném. Není to žádné podkuřování: myslím, že se jedná o akci,
která se skromně nechválí, ale přitom
přičiněním všech zúčastněných vzniká
něco krásně venkovského a tradicionalistického, a přitom je to pořád živé, není
to skanzen! Vlastně mně přišlo báječně
betlémské, jak každý dal, co měl a mohl
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už při samotné přípravě akce: jeden přivezl ovečky, druhý zapůjčil poníky, hasiči
pódium, kulturní komise kostýmy… stánky s čajem a hrníčkem zdarma je taky fenomén mimo předvolební dobu vzácný, za což lze nejspíš děkovat místnímu obecnímu
úřadu a jeho vedení, které poskytlo akci zázemí. Opravdu to není běžné, ani samozřejmé. A zvlášť bych podtrhla fakt, že na tom všichni dotyční dělali ve svém volném
čase a zadarmo (včetně takových věcí jako vymýšlení elektroinstalace k vánoční
hvězdě). Kdybychom něco takového chtěli pořádat v Praze, najali bychom si na to
vzhledem k mimořádné organizační náročnosti agenturu a zaplatili jí položku v řádu
desítek tisíc korun. A výsledek by byl nepochybně nekonečně sterilnější a méně
dojemný, než živý betlém na Chvalčově.
Byla to pro mě radost a pocta být tam s vámi všemi! Děkuju!
Veronika Bendová
Gospel
Při procházce večerní Bystřicí mě upoutal plakát na koncert ADD Gospel Přerov,
který se konal v kulturním domě ve Chvalčově. A protože si ráda poslechnu hudbu
i zpěv v jakékoliv podobě, rozhodla jsem se, že tento koncert určitě navštívím, a
dobře jsem udělala! Skladby, které zněly sálem, byly úžasné. Známější i méně
známé, svižné i pomalé... A ty nádherné barvy hlasů sólových zpěváků i celého sboru
zářily jako duha.
V jednu chvíli jsem zavřela oči a měla pocit, že na pódiu stojí „sestra v akci“
s typicky černošským, výrazným hlasem. Zpěvačka uhranula celé publikum, které do
rytmu tleskalo, houpalo se a podupávalo. Atmosféra v sále byla veselá a mám pocit,
že jsme měli všichni dobrou náladu.
Pro mě to byl nádherný zážitek a určitě se příštího vystoupení opět ráda zúčastním. Děkuji.
Alžběta Malinová
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Limonádový Joe aneb Koňská opera
Divadelní spolek Slavkov pod Hostýnem uvedl hudební komedii na motivy knihy
Jiřího Brdečky Limonádový Joe aneb Koňská opera. Představení pod vedením paní
Hany Révajové mělo tak obrovský úspěch, že  několikrát naplnilo sál slavkovského
kulturního domu. Měla jsem tu možnost zhlédnut asi čtvrtou reprízu na vlastní oči.
Bylo to úžasné. Z hereckých výkonů čišelo ryzí nadšení, za doprovodu živé hudby
„Hogo fogo“, v nádherných kostýmech se podařilo slavkovskému spolku vytvořit
nevšední zážitek. Před jejich výkonem upřímně smekám. Umím si představit tu
spoustu práce, zkoušek, nacvičování, spoustu volného času, energie. Je   velké
umění dát dohromady partu tolika lidí, motivovat je a udržet dlouhodobě v nadšení.
Držím palce a přeji hodně úspěchů do další práce.
Jitka Dostálová
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Vaše příspěvky

Mistrovství světa v rallye aneb splněný sen

Patřím mezi ty šílence, jež celý život provází touha po vůni benzínu, spálené gumy
a řevu motorů. Již ve svých čtyřech letech jsem propadl kouzlu automobilových soutěží zvaných rallye. V tomto útlém věku mě otec poprvé vzal na Barum rallye, která
se tehdy jezdila v okolí Zlína a Otrokovic. Vůbec netuším, zda je odtud i má první
vzpomínka nebo zda je o několik let pozdější, ale doslova mi učaroval řev neskutečně rychle jedoucího auta, které na svých dveřích vezlo jakési číslo.
Později jak jsem rostl, začal jsem se o rallye zajímat ve všech souvislostech a
nevynechal jediný ročník Barum rallye, která mezitím pronikla až mezi elitní soutěže
Mistrovství Evropy. Jediné dva ročníky, kterých jsem se nemohl zúčastnit, byly ty, kdy
jsem trávil dva roky základní vojenské služby. Nicméně po návratu jsem se opět každoročně vypravil na několikadenní putování mezi jednotlivými rychlostními zkouškami a stále jsem snil o tom, že jednou bych chtěl na vlastní oči spatřit ty nejlepší piloty
na světě v rámci soutěže Mistrovství světa. Doslova jsem hltal všechny informace
a fandil Michele Mouton, kterážto dokončila v roce 1982 celý světový šampionát na
skvělém druhém místě. Ale samozřejmě i další piloty, kteří předváděli neskutečné
kousky se svými vozy v plných rychlostech na uzoučkých silnicích mezi skalisky či
na šotolinových cestách necestách.
Největší pozornost jsem věnoval mistrovství světa v době, kdy Roman Kresta,
rodák z Trnavy u Slušovic, byl jezdcem továrního týmu Škoda Motorsport a Fordu
M-sport. Bylo to neskutečné, když český pilot opět proháněl všechny ty mistry světa.
Následoval jej Martin Prokop v soukromém týmu s Fordem, který se v roce 2009
stal juniorským mistrem světa a pak úspěšně vstoupil i do kategorie WRC, což je to
nejlepší, co může v rallyovém sportu být. Takže máme šikovné závodníky, kteří jsou
ve skromných poměrech často schopni konkurence.
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V posledních letech je v kategorii
WRC 2, což jsou vozy specifikace R5
jednoznačnou jedničkou značka Škoda,
která tak navazuje na úspěchy z let osmdesátých, kdy se v kolotoči rallye, a to
i na světové scéně, objevilo tzv. Porsche
východu - legendární Škoda 130 RS, se
kterou dokázal Václav Blahna navigovaný Lubislavem Hlávkou v roce 1977
vyhrát třídu na nejstarší soutěži mistrovství světa Rallye Monte Carlo. To
byl nesmírný úspěch, navíc podtržený
druhým místem další mladoboleslavské
posádky Miloslav Zapadlo a Jiří Motal. A právě Rallye Monte Carlo bylo mým dětským i dospěláckým snem a jelikož sny se mají plnit, tak letos v rámci již 86. ročníku
mi bylo dopřáno si tento sen splnit.
Spolu s dalšími dvěma rallyovými nadšenci jsme se v úterý 23. ledna tohoto roku
vydali směr Monako a okolí, kde probíhala celá soutěž. Dle rad zkušenějších jsem si
nabalil potřebné oblečení v rozsahu jarní, letní až po vyloženě zimní. Tato soutěž se
stala legendární právě pro svůj měnící se charakter rychlostních zkoušek, které se
jedou na suchém asfaltu, za mokra, na sněhu a také ledu. S sebou jsem přibalil také
vlajku, aby bylo patrno, odkud že to jsme a komu fandíme. Po 15 hodinách jízdy jsme
dorazili do městečka Gap na úpatí jihofrancouzských Alp, kde bylo centrum rallye, a
odtud postupně vyjížděli k jednotlivým rychlostním zkouškám. Mohu říci, a ti, jenž na
rallye světové úrovně byli, jistě tuto skutečnost potvrdí, že je to nesrovnatelné s naší
nejlepší soutěží, kterou je již vzpomínaná Barum rallye.
Množství diváků z celé Evropy doslova oblepuje tratě rychlostek a atmosféra, když
se přiblíží první vůz a je slyšet ten neuvěřitelný řev závodního stroje v plné rychlosti,
popírající fyzikální zákony, elektrizuje všechny zúčastněné. Můžu konstatovat, že
nic famóznějšího jsem v této oblasti dosud nezažil a stál jsem tam jako opařený a
nevěřil, že to prožívám. Prostě sen se stal skutečností, ale skutečností, kterou jsem
si dlouho nemohl uvědomit. Ponořil jsem se do fantastického světa rallye se vším
všudy. Profesionální týmy, ti nejlepší jezdci a spolujezdci, jejich zázemí v servisní
zóně, nádherné rychlostní zkoušky, davy diváků kolem tratí na skalách, stromech,
úbočích, prostě všude, a já jsem u toho.
Fanouškům doporučuji tento pocit prožít a všem, kteří se snad obávají o bezpečnost a rallye odsuzují, mohu s čistým svědomím říci, pokud se rally pořádá tak
jako ve světě, není se čeho bát. Je to sice sport na první pohled nebezpečný jak pro
jezdce a spolujezdce, tak i pro diváky, ale který jiný není? A navíc, pokud se dodržují
pravidla a lidé nestojí tam, kde je to nebezpečné a neselže technika nebo pilot neudělá fatální chybu, tak je to naopak sport, alespoň pro mě, jeden z nejkrásnějších.
A abych ještě uvedl nějaká fakta, tak první letošní soutěž Mistrovství světa Rallye
Monte Carlo vyhrál v kategorii WRC několikanásobný mistr světa Sebastian Ogier.
V kategorii WRC 2 zvítězila jednoznačně naše posádka Jan Kopecký s Pavlem
Dreslerem závodící se Škodou Fabia R5 a vlastně tak navázala na dobu slávy, kdy
se po tratích kolem Monaka proháněly jiné škodovky - již vzpomínané stotřicítky RS.
Sezóna nám tímto začíná a u nás pokračuje 23. – 24. března Valašskou rallye v okolí
Valašského Meziříčí, Kopřivnice a Oder.
Jaroslav Maniš
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Předškoláci, školáci i poškoláci
V čase, kdy začínají nebo končí prázdniny, nebo když děti nosí vysvědčení, vzpomínám si i já na svá školní léta. I když je to už několik desetiletí, protože do 1. třídy
jsem šla na Chvalčově v roce 1972, vzpomínky radostné i neradostné zůstaly.
Do školky jsem chodila jen několik měsíců, protože nás doma hlídali prarodiče.
Celkem jsem se tam i těšila, protože všechny děti z okolí už do školky chodily, tak
jsem dopoledne trávila s dědou a chodili jsme spolu na besedy k jeho příbuzným.
Ve školce jsem byla zpočátku jako ztracená. Někoho jsem znala, někoho ne, hlavně
jsem se pořádně styděla. Bylo nás ve starším oddělení jenom pár, takže jsme se brzy
spřátelili a došlo i na alotria. Nejvíce proti mysli nám byl odpolední spánek. V pyžámkách jsme zalehli na proutěná lehátka v první místnosti. Ve druhé spali malošci,
nad námi seděla a dohlížela paní učitelka. Ale kdo by vydržel zticha! Z jedné strany
spával Franta, z druhé měl lehátko Zdeněk a všem nám bylo pořád něco k smíchu.
Ať jsem se otočila ne jednu či druhou stranu, všude se někdo culil, popřípadě dělal
blbiny a ksichty. Párkrát nás napomenuli, což nebylo k ničemu, pak následoval trest:
když všichni už vstávali ke svačince, my jsme museli zůstat ležet. Tak si ostatní
v pohodě skládali z papíru lodičky a kalíšky, my tři jsme svorně leželi v pyžamech.
Ale stejně jsme se nepolepšili. Zpětně je zajímavé, jak jsme vzájemně znali svoje
rodiče a příbuzné. Dnes bych nevěděla, kdo ke komu patří. Vždycky byl jeden z nás
vybrán, aby si stoupnul na židličku k oknu a hlásil, kdo jde do školy, čí je to maminka
a kdo se má tedy jít už chystat a oblékat. Největším hrdinou byl pro nás kamarád
Pavel, který mohl po obědě chodit SÁM domů. Jak se najedl, šel říct paní učitelce,
že už půjde, zatímco my jsme museli do pyžam. Někdy na nás při spaní dávali pozor
páťáci, ale nebylo to často. Dotyčný tam seděl na lavičce v rozpacích, zatímco my
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jsme ho sledovali zpod duchýnek. Sama jsem si to později vyzkoušela, fakt to nebylo
nic moc. Nevím, proč mi do oka od začátku nepadla jedna malá holčička. Jak jsem
mohla, tak jsem ji štípala do ruky. Určitě ji to bolelo, ale nežalovala. Jednou mi po
vydatném štípnutí povídá:“ Proč mě pořád štípeš, jsme přece rodina!“ Opravdu mě
to zarazilo a doma jsem se zeptala, kdo to je. A opravdu, byly jsme spolu dokonce tři
sestřenky stejného stáří ve třídě. Od té doby jsem jí už nikdy neubližovala a tímto se
jí dodatečně upřímně omlouvám. Mnohokrát jsem si na to s lítostí vzpomněla.
Do první třídy jsme se většinou těšili. Nastoupilo nás jen 16 dětí, všichni jsme se
znali a dopředu se domlouvali, s kým a kam si sedneme. Já jsem si sedla s Fanošem
do první lavice ke dveřím. Stejně nás brzy rozesadili, protože jsme se – stejně jako
ve školce – bavili a smáli se. V první třídě nás učil pan ředitel Langer. To byl PAN
UČITEL. Trpělivý, vlídný, usměvavý. Měli jsme ho všichni moc rádi, stejně jako generace před námi. Kdo byl v hodině brzy hotový s úkolem, mohl za odměnu pomáhat
panu učiteli kompletovat Zpravodaj. Ten byl rozložený na hromádkách na stolku,
skládal se na sebe v určeném pořadí a pan učitel ho sponkoval sešívačkou. Taky se
mi párkrát dostalo té cti, pamatuji se, že měl větší rozměr, asi jako velký sešit, a na
předním listě byla kresba budovy Národního výboru a typickou věžičkou. Tehdy se
v 1.třídě začínalo psát tužkou, pak namáčecím perem, pak ti zdatní mohli mít plnicí
pero. Asi až ve třetí třídě jsme mohli mít čínské pero. Na lavici vpředu byl zapuštěný
zadělávací kalamář, kam pan učitel průběžně podle potřeby dolíval inkoust. Sem tam
se nám proto v sešitě povedla i kaňka, to byla ostuda! Dnes mi to přijde divné, tehdy
ani ne, že jako prvňáček jsem někdy vodila domů kamaráda z ulice Jirku. Prostě jsem
přišla po obědě do školky, řekla paní učitelce, že má poslat Jirku domů, a bylo to.
Někdy jsme se domluvili a šli jsme, i když o tom rodiče ani babička nevěděli. Prostě
počkal u nás a bylo to.

Kulturní vystoupení
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Jinak jsme školou proplouvali dobře. Jenom jeden spolužák nás občas pleskal a
pošťuchoval, byl větší, ale nikdy jsme nežalovali. Raději jsme se mu snažili vyhýbat.
Nebylo výjimkou, že jsme za trest zůstávali po škole. Samozřejmě, že se nám to
nelíbilo, taky proto, že se to doma provalilo a dostali jsme ještě přidáno. V průběhu
let jsme se zúčastnili nácviku spartakiády, se sborem jsme jako „kulturní vložka“ zpívali a vystupovali na schůzích. Tento sboreček vedla paní učitelka Švehlová. Chodila
jsem tam moc ráda a zpívání mě bavilo. Někdy jsme vystupovali na Říce, někdy na
kulturáku, pokaždé jsme byli odměněni sodovkou a tatrankou. To se nám líbilo, ale už
se nám tak moc nelíbila cesta potmě pěšky z Říky až do Lhotky. Ten pocit úspěchu
za to však stál. Učitelka Švehlová byla moc přísná a spravedlivá. Učila pátou třídu,
říkalo se …aby děcka připravila na přechod do Bystřice… Vedla taky jazzbalet. Tam
chodila děvčata hlavně z 2. stupně, ze školy na Chvalčově jsme chodily jenom dvě.
Secvičovaly jsme vystoupení ráno před vyučováním, pamatuji si, jak mi bývalo líto
těch starších. Ty musely brzy vstávat, trénovat a pak jít na autobus do školy. Měly
jsme ušité krásné kostýmy: bílé a fialové a černo-bílé. Myslím, že po pár letech jsme
se rozpadli, protože děvčata vyšla z 9. třídy. Paní Švehlová s námi měla velikou trpělivost a spoustu práce. S touto paní učitelkou jsem se setkala po mnoha letech, když
jako supl učila mého syna v Bystřici. Všem přišla neskutečně přísná, na rodičáku
byla spousta zděšených rodičů, jak jim doma děti vyprávěly o paní učitelce. Jenom
my, kteří jsme paní učitelku zažili na vlastní kůži, jsme se spokojeně a vědoucně
uculovali. Věděli jsme své – už to nebylo to pravé, jako za našich let. Takže nás nic
nepřekvapilo. Asi ve 4. třídě se mi podařil i úraz. Po zvonění jsem spěchala do šatny
pro cvičky, skočila z několika schodů a za rohem vyšel spolužák. Srazili jsme se a
odnesla to moje noha. Naštípla jsem si kost v nártu. Naložili mě na vozíček i s aktovkou a přivezli k babičce. Druhý den následoval RTG a na 6 týdnů sádra. Dlouho jsem
pak škádlila spolužáka, že mi dupl na nohu a zlomil mi ji.
Škola na Chvalčově měla tehdy dvě zvláštnosti. Ta první byly dopolední svačinky pro všechny děti. Chodili jsme do jídelny, tam slupli chleba s nějakou dobrou
pomazánkou a čaj a zase se šli učit. Ta druhá bylo zvonění na přestávky i na hodinu
železným zvoncem. Ten stál v 5. třídě na okně u stolku, paní učitelka poslala na
konci i na začátku hodiny žáka nebo žákyni se zvonkem zvonit. Žáček přešel chodbu
v 1. patře tam i zpět za vydatného zvonění. Jasný a pronikavý cinkot se nedal přeslechnout. Z naší třídy chodila zvonit většinou Janička. Byla nejmenší a seděla přímo
před stolkem. Tuto výsadu jsme jí velice záviděli.
Ve škole tehdy bylo pevné vedení – dost příkazů a zákazů. Nesměli jsme na
houpačky vedle školy, ty byly oplocené a jen pro školku. Dnes to chápu, aby se
někdo nezranil, tehdy se nám to nelíbilo. Nesměli jsme lozit na třešeň, která stála
vedle vchodu vlevo. Kdo vylezl na strom, byl potrestán, kdo sbíral třešně na zemi,
tomu bylo přísně domluveno. Taky se nechodilo přes trávník, jenom po cestičce.
Prostřední kulatý záhonek se obcházel „holčičí“ a „klučičí“ stranou. Kdo se spletl,
sklidil posměch. Po letech jsem tamtudy šla a zase jen tou správnou stranou. Po
vyučování se nesmělo potloukat po škole, ani po šatnách. Paní uklízečka měla veliký
respekt, jen se ukázala a už jsme mazali.
Za těch pět let ve škole jsem potkala spoustu učitelů. Ať už „stálice“, jako pan učitel Langer, paní Švehlová, paní Olejníková, paní Salvetová (ta si na začátku jednoho
roku nechala ostříhat princeznovské dlouhé vlasy a tím nás holky velice zklamala),
tak i suplující učitele, paní Skočková, paní Mlčáková, paní Kostruhová – ta krásně
malovala do památníků. Taky učitel Odstrčilík, který nám z Hulína vozil pohlednice panenek v kroji, které jsme sbírali. Ve školce nás učila paní Miškayová, paní
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Wachtarzová (s tou jsme si popovídaly v Bystřici, kde učila ve školce mého syna),
paní Ševčíkovou potkávám dosud v Bystřici. Našla jsem doma bratrovo vysvědčení
za školky, kde je podepsaná ještě jako Halenčáková, a dala jsem mu ho zarámované
na padesátiny. V družině se o nás starala paní Stejskalová a Kocfeldová, v jídelně
velela paní Loupancová, vařila paní Skýpalová a paní Kubaníková. Ještě si vzpomínám na paní ředitelku Doleželovou, která bojovala s vážnou nemocí a měla bezvládnou jednu ruku. Ta nás na besídku na rozloučenou se školou na Chvalčově naučila
písničku: „ Poslední zvonění, se školou loučení. Pak ji teprve rádi máme, dlouho na
ni vzpomínáme, škoda, že už není“.
Tímto bych skončila taky. Se školou na Chvalčově jsme se rozloučili a vydali se
lapat vědomosti do Bystřice, na vyšší stupeň.
Mnoho štěstí všem školákům a nejen jim přeje
Irena Hudcová

Vzpomínky na válku
(Předkládáme 5. poslední díl vzpomínek pana Mirka Čejky, profesora Masarykovy
univerzity, filozofa, lingvisty, našeho bývalého občana.)
Když začal jezdit vlak do Kroměříže, bylo to až někdy kolem 20. května, maminka
a já jsme se hned vypravili za tetou Maří, abychom se přesvědčili, jak přežila konec
války a boje rumunských jednotek o Kroměříž. V Hulíně bylo nutno z vlaku vystoupit
a přejít po provizorní lávce říčku Rusavu, protože železniční most byl při přechodu
fronty zničen. Na druhém břehu Rusavy stála na trati druhá vlaková souprava, do ní
jsme nasedli a museli jsme hodně dlouho čekat, než se jelo dále. Bylo nádherné jarní
dopoledne, kolem břehů Rusavy byly tehdy ještě samé louky a zelené vrbiny, všude
plno kvítí. Nedaleko od železničního náspu odpočívala v trávě dvojice lidí. Postarší
pán v šedém obleku a s kloboukem, paní v květovaných šatech, v těch dnech nic
neobvyklého, co by poutalo zvláštní pozornost. Mimoděk jsem si všiml, že paní něco
hledala v kabelce. Pak se oba pohodlně natáhli do trávy, a jak se nám zdálo, trochu
si zdřímli. Vlak stále nejel, cestující se procházeli kolem trati, a pak někdo zašel až
k té spící dvojici. Potom tam přicházeli další a další, ale spící se nehýbali. Někdo je
začal prohledávat. Najednou nám bylo zřejmé, že to, co paní hledala v kabelce, byla
ampulka s jedem. Smrt šla zase kolem nás a my jsme ji neviděli. Mezitím vlakvedoucí
zapískal, cestující se vrátili do vagónů a vlak se dal pomalu do pohybu směrem na
Kroměříž. Někdo v kupé pak vykládal, že ti dva byli prchající Němci a pán že byl
ředitelem Vítkovických železáren. Nevím, dál jsme už o nich neslyšeli.
Zato jsme ale brzy slyšeli o masakru karpatských Němců ze Slovenska na
Švédských šancích u Přerova. Tento malý vršek s lesíkem nahoře je vidět zcela
zřetelně z oken našeho domu na Podlesí. Zde 18. června 1945 bylo postříleno 265
nevinných a bezbranných mužů, žen a dětí včetně kojenců na rozkaz a za spoluúčasti poručíka Karla Pazúra, velitele jednoho oddílu 1. československého armádního
sboru, který tehdy projížděl Přerovem. Už tehdy se lidé báli o této události veřejně
mluvit, což dobře charakterizuje politickou situaci u nás ihned po příchodu Rudé
armády do našich zemí. Stejně charakteristické je, že viníci tohoto válečného zločinu
nebyli nikdy potrestáni.
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Skoro symbolicky končí pro mne tento poslední válečný čas ve vzpomínkách nějakou manifestací na bystřickém náměstí. Stál jsem před trafikou pana Doláka a vnímal
tu jakousi novou radost, která začínala z lidí vyvěrat. Všude bylo plno vlajek, těch
i oněch, tribuna, po projevech lidé na náměstí zpívali poprvé po válce československou hymnu. Všichni zpívali, jen já ne, jen já ne... V důsledku válečné podvýživy jsem
měl opožděnou mutaci a zrovna tehdy jsem na několik dní téměř ztratil hlas. Shodou
okolností tedy ani radost z obnovené svobody nebyla pro mne úplná. A možná to
vlastně nebylo ani tím hlasem. Díval jsem se po očku na lidi kolem sebe, trochu jsem
se za sebe styděl, že se mi nechce zpívat, a vůbec mně nebylo příliš do zpěvu, ani
mi nebylo příliš jasno, kam jdeme a co bude dál. Cítil jsem ještě na sobě pořád tu
fyzickou slabost i tu strašnou a studenou tíhu války, smrti, nejistoty. Ale přesto: Pokud
žijeme, musíme se stále rozhodovat. Člověk vědomě i nevědomky pořád zvažuje své
možnosti, kudy se vydat dále. Nebylo jich ještě mnoho. Necítil jsem tehdy ještě žádný
jasný závan naděje. Jediné, co mne těšilo, že se mi otevírala možnost jít studovat.
Pan Mirek Čejka Doc.,PhDr. se narodil 31.8.1929 v Olomouci. Byl to nejen odborník - lingvista, bohemista, vysokoškolský pedagof, autor prací a překladů z oboru,
ale také významný pamětník. V loňském roce, 27.12.2017, pan Mirek Čejka zemřel.
Jeho rodině a pozůstalým přejeme upřímnou soustrast.

Mladí hasiči
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Mladí hasiči na holešovském zámeckém kluzišti.

Letos se asi zamrzlých Pasek nedočkáme, proto mladí hasiči vyrazili bruslit do
Holešova na zámecké kluziště. Všichni si to užili a byli spokojení. Podařilo se mi
získat pár dětských odpovědí na to, co se jim líbí a nelíbí v kroužku mladých hasičů.
Sofie:
„Líbí se mi, že se učíme nové věci, topografické značky. Nejvíce se mi líbí,
že jezdíme na výlety, na dopravní hřiště, bazén a bruslení. Není nic, co by
se mi nelíbilo.“
Karolína: „Líbí se mi tam, je vždy připravený dobrý program. Není nic, co by se mi
nelíbilo.“
Vilém:
„Chci umět hasit, líbí se mi výlety. Líbí se mi všechno.“
Adam:
„Nelíbí se mi vázání uzlů.“
Jirka:
„Baví mě vázání uzlů. Není nic, co by se mi nelíbilo.“
Anna Adámková

Chvalčovští zahrádkáři
„Matka je domov, z něhož jsme vyšli, je příroda, půda, moře.“ (E. Fromm)
Teplá zima je strašák pro zahrádkáře, včelaře i rybáře. Hlavním problémem jsou
škůdci. Pokud teploty pořádně neklesnou pod bod mrazu, housenky, mšice i jiný
hmyz v klidu přezimuje a může na jaře způsobit škody. V podobných případech lze
bojovat chemickými prostředky, ale určitě ne každý je chce na své zahrádce používat. Pokud i vy patříte mezi ně, tak doporučujeme využít přírodní prostředky na bázi
oleje.
Další hrozbou je krátká doba vegetačního klidu. Řada rostlin potřebuje delší
chladné období, aby si mohla odpočinout a potom v pořádku vykvést. Příkladem
mohou být kanadské borůvky, kterým vyhovuje až tisíc hodin pod pěti stupni pod
nulou. Teplý prosinec a leden vyčerpá půdu, proto nezapomínejme na důkladné jarní
hnojení. To by mělo být bohaté na dusík, pokud jsme ho opomněli na podzim. V předtuše tuhé zimy jsme také zřejmě část květin a rostlin přikryli, ať už textilní fólií nebo
38

chvojím. Při teplejším průběhu zimy by nás mohlo napadnout tento kryt odstranit, aby
mohly rostliny dýchat. Byla by to ale chyba. Vždy nás může překvapit ranní a večerní
mrazík, který při slabé ochraně vegetace může způsobit pořádnou neplechu.
S lednovým číslem časopisu ZAHRÁDKÁŘ se dostáváme již do padesátého
ročníku, za tu dobu vám přinesl nepřeberné množství článků o zahradě a bude
v tom pokračovat i nadále. Kromě klasických návodů a rad mnohdy vybírá i různé
zajímavosti, např. seriál o řezu ovocných dřevin. Věnujeme se tradičně zajímavým
receptům, z nich doporučujeme především kváskový chleba s bylinkami, a až ho
upečete, tak si pro něj podle návodu rovnou upleťte proutěný košíček.
Únor bývá nejstudenějším měsícem roku, a tak nám zahrádka dovolí věnovat se
trochu přípravě na jaro. Hned v úvodu vás ZAHRÁDKÁŘ naláká na ibišky s obřími
květy - běžně i 25 cm, které se dají pěstovat i u nás na zahrádce. Pokud přemýšlíte,
co dáte letos na zahrádku, tak se přimlouváme - přidejte na seznam i jeden čmelím,
ono se to vám i sousedům opravdu vyplatí. Vybíráme nové odrůdy rajčat, paprik, pěstujeme moruše, zveme na návštěvu vinaře Jonáše, a přinášíme trochu jiný pohled
na ostřice a další.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
30.11. měl mít na Chalupě pan Mgr. R. Kejík besedu na téma „Na nejvyšší horu
severní Afriky, Maroko, Portugalsko.“ Přestože jsme se všichni sešli, přednáška se
bohužel neuskutečnila z důvodu výpadku elektrického proudu.
V sobotu 30.12. 2017 jsme vyrazili na procházku přírodou na ukončení roku 2017.
Krajina překrásná, sněhem zafoukané stromy, ploty, radost být venku a kochat se
zimní krajinou. Po absolvování příjemné trasy nás na chalupě zahrádkářů čekalo
teplo, svařáček, malé zakousnutí, nějaké písničky, medovina a jiné. Následně jsme
se v dobré pohodě rozcházeli domů a popřáli si na nový rok ten správný krok.
6.1.2018 se v Brně př. M. Symerský zúčastnil přednášky Mgr. Aleny Votavové
Ph.D. Téma „Chov čmeláků“ jej oslovilo natolik, že se rozhodl čmeláky pravděpodobně chovat.
6.1.2018 proběhla také přednáška v Olomouci. Na téma „Pěstování, odrůdy a
ukázková degustace brambor“ přednášel M. Muška z Třebíče. Pan Muška je hlavně
praktik, který vyzkoušel již přes 70 odrůd brambor. Sám pěstuje 26 let brambory
na jednom poli (na stejném místě), i když doporučení je na jednom místě pěstovat
brambory až za 4 roky.
20.1. taktéž v Olomouci jsme se zúčastnili přednášky ing. J. Roda, Csc. na téma
„Aktuální problematika ochrany rostlin.“ Bylo zde hodně posluchačů, prodejců,
rostlinářů, odborníků. Přednášky ing. Roda jsou vždy na vysoké úrovni. Jeho DVD
„Ochrana rostlin“ můžeme případným zájemcům zajistit za cenu 50,-Kč.
21.1. jsme v Zubří v Domě zahrádkářů JAVIS absolvovali přednášku místního
zahrádkáře J. Laciny na téma „Pěstování vinné révy pod Radhoštěm“. Téma bylo
velmi dobře zpracované, pan Lacina se omlouval za menší zkušenosti, jelikož hrozny
pěstuje teprve 15 let.
27.1. na Chalupě proběhl „XV. ročník Degustace jablek a košt slivovice“. Sešlo
se nás 18. U jablek jsme měli pouze 6 odrůd. První dvě místa obsadily sloupcovité
Red Spring, Gold Lane, Rubín byl třetí. Kde jsou ty doby, když se sloupcovité jabloně
nedaly jíst a cena za stromek byla 600,-Kč. Je vidět úsilí šlechtitelů o chutnější jablka.
Košt slivovice následoval po degustaci jablek. Každým rokem je pořadí vyrovnanější, neboli rozdíl v bodech minimální. Zvítězila trnkovice. Po koštu slivovice následovalo pohoštění domácí stravou. Jestli letos bude lepší úroda, neváhejte zúčastnit
se degustace i vy.
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Pár rad pro toto zimní období:
Vzcházející podzimní výsadby česneku ošetřujeme proti houbomilce česnekové. Lze to provést dvojím způsobem – mechanicky, kdy celý záhon pokryjeme již
v únoru bílou netkanou textilií, kterou odstraňujeme až v dubnu, anebo chemicky.
Chemickou ochranu je třeba provést již v době, kdy teplota vzduchu vystoupí nad
10°C. Ošetřujeme dvakrát po 14 dnech.
Nakonec uvádím, že v zimním období, nejpozději do konce února, můžeme introdukovat do sadu (vyvazováním textilních pásů na větve stromů a keřů) dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens-TP), což je kvalitní biologické opatření k likvidaci
roztočů a svilušek.
Nedočkavci by se rádi již pustili do řezu jádrovin a peckovin, ale pokud máte na
zahradě jen pár stromů, počkejte na březen - čím dříve řežeme vzrůstné odrůdy, tím
více pak přirůstají ve dřevě a šetří na plodnosti, zato pro řez rybízu a angreštu je ta
pravá chvíle.
Kdo vlastní na zahrádce nějaký keř vinné révy, začíná v únoru postupně řezat.
Při řezu se vychází ze zásady, že plodné réví je takové, které vyrůstá z dvouletého
dřeva. Proto se letorosty, které vyrůstají ze starého dřeva, odstraňují a jednoleté a
dvouleté dřevo se zakracuje.
Keřové růže je možné postupně za příznivého počasí odhrnovat, namrzlé části
odstřihnout a výhony zakrátit na tři až čtyři očka. Koncem měsíce je pro udržení
dobrého tvaru a plného kvetení vhodný termín k řezu plaménků a popínavých dřevin.
Do hlubších truhlíků nebo do květináčů zasázíme k narašení hlízy dosen, které po
třech týdnech narašení přeneseme do chladného skleníku či na chladnou chodbu,
kde je předpěstujeme do květnové doby výsadby.
Koncem února, nejpozději v březnu, těsně před rašením, uskutečníme první předjarní postřik všech stromů a keřů přípravky na bázi mědi.

Předsilvestrovský výšlap
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Předávání ceny

Březen je hlavním obdobím řezu růží, také se přesazují trvalky a prostokořenné
dřeviny - nejlépe těsně před rašením. Přesazují se fuchsie a pelargónie a k zesílení
se přenášejí na světlejší místa. Ještě stále můžeme vysévat petúnie, vysévají se
i letničky s delší vegetační dobou (hledíky, salvie, lobelky, nestařec). Pro výzdobu
balkonů se řízkují některé balkonovky - např. převislé hybridní petúnie. Pokojové
květiny se v tomto měsíci přihnojují roztokem plných hnojiv, okenní truhlíky se osazují
maceškami již na začátku měsíce. Přezimované hlízy begonií pro osázení okenních
truhlíků se koncem měsíce dávají do bedniček s 5 cm vysokou vrstvou vlhké rašeliny.
Pár pranostik:
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po Velikonocích.
Výstavní a příbuzné akce:
20.2.
Holešov Odborná přednáška - zahrádkářské téma (upřesní)
20.2.
15-8 h Vsetín „Škodlivé organizmy během sezony a šetrná ochrana ovocných stromů“ Ing. J. Růžička – Masarykova knihovna přednáškový sál 4p.
24.2.
8-12h Olomouc „Bezpečnost potravin-GMO, potraviny nového typu,kontaminanty v potravinách, pěstování konopí, THC, apod.“ Ing. Jitka Götzová
24.2.
17h CH.Z. VČS ZO ČZS
3.3.
9-11h Brno „Novinky v odrůdách jádrovin“ Ing. D. Nesrsta
11-13h „ „Novinky v drobném ovoci“ „
6. 3.
18h CH.Z. Výbor ZO ČZS
9. 3.
18h CH.Z. MDŽ Beseda pro ženy
23.-25.3. Floria Kroměříž „Myslivost a příroda“ 5.r.
23.-25.3. ČASTOLOVICE – svátky jara výstavní areál
24.3.
Republiková rada ČZS zasedání
24.-31.3. Hrušky XIII. Přehlídka vín a sýrů
29.3.
18h CH.Z. „Pleteme tatary-pomlázku“
Milé slečny, maminky, babičky.
Přejeme Vám ke Dni žen, ať splní se Vám každý sen,
který v své krásné hlavince máte, ať nejen dnes si báječně užíváte.
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K Velikonocům
Ušatého zajíčka, malovaná vajíčka,
přebohatou pomlázku, dosti času na lásku.
Také zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu
Vám na Velikonoce přejí zahrádkáři.
Do nového roku 2018 Vám přejeme životní pohodu, pevné zdraví a radost ze
zahrady.
Výbor ZO ČZS Chvalčov

Košt slivovice

Než zavřete zpravodaj
Jeden básník řekl svému věčně nespokojenému příteli, když si jednou opět stěžoval: „Prohlédni si dobře místnost, ve které jsme, a snaž se zapamatovat si všechny
věci hnědé barvy.“
Muž nevěděl, co má od této prosby očekávat, ale souhlasil. V místnosti bylo takových hnědých věcí dost, ale snadno si s tím poradil. O chvíli později mu básník říká:
„Tak a teď si zavři oči a řekni mi, jaké předměty modré barvy jsi viděl!“
Přítel se zase rozhněval a urazil: „Ničeho modrého jsem si nevšímal, vždyť jsi mi
řekl, ať si zapamatuji všechny hnědé věci!“
Na to mu básník odpověděl: „Tak jen otevři oči a podívej se, kolik modrých věcí
tady kolem nás je!“
A byla to naprostá pravda. Básník pokračoval: „Přesně tak je to i v životě. Hledáš-li
v místnosti jen hnědé věci a v životě jen ty špatné, budeš si všímat pouze takových
a uvidíš pouze ty. Uložíš si je do paměti a ony naplní tvůj život. Pamatuj si, že pokud
hledáš jen to špatné, určitě to najdeš, ale dobrého nenajdeš nic!“
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Živý 43
betlém

Slovo na konec:
„Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhý, pak
máš ,myslím, problém.
Richard Bach
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