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Plánovaná stavba přístřešku za OÚ
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Milí čtenáři,
před časem jsem zhlédla český film režiséra Jana Svěráka „Po strništi bos.“ Děj
filmu se odehrává během složité doby protektorátu, kdy rodina Součkových byla nucena
vystěhovat se z krásného bytu v Praze na venkov. Když jsem děj filmu převyprávěla
své 14 leté dceři, s jistou nostalgií jsem zavzpomínala na své dětství. Film mi evokoval
vzpomínky, ve kterých bylo sice všechno jednodušší a klidnější, ale z dnešního pohledu
a stylu života krajně nepohodlné. Co všechno bylo potřeba fyzicky odpracovat, aby měl
člověk teplo, vodu, světlo... Nepředstavitelné! Dcera na mě koukala jak zjara, že i já
jsem jako dítě chodila s vědry pro vodu. Nejbližší pumpa stála sice jen asi 50 metrů od
mého rodného domku, nicméně v létě, v zimě, v dešti bylo nutné několikrát denně tuto
cestu prošlapat. Ať už jsme se chtěli napít, nedej bože vykoupat, či vyprat prádlo! Když
byla potřeba teplá voda, muselo se napřed nanosit dříví, zatopit, vodu ohřát. Nějaké
plýtvání si každý rozmyslel už pro tu práci, kterou každý hrnek vody obnášel. Pro dnešní
generaci absolutní sci-fi realita. Ale jen do chvíle, kdy vám v panelovém domě přeruší
dodávku vody. Nejdříve jsme byly zmateny, vyvedeny z míry. Člověk otočil kohoutkem
s vodou a NIC! Co budeme dělat?
Najednou všichni řešili vodu! Žádné zásoby, jen konvička naplněná vodou na zalévání. Naštěstí byly během několika hodin před panelák přistaveny cisterny s pitnou
vodou. Přišlo nám vtipné a absurdní, že jen pár hodin po našem povídání o nošení
vody jsme byly nuceny vytáhnout veškeré myslitelné nádoby a vodu si nanosit. Havárie
vodovodního potrubí trvala pouhé dva dny. Nicméně i během této krátké doby si mohl
člověk uvědomit onu NESAMOZŘEJMOST pohodlí, které ve svých životech plnými
doušky užíváme. Jak mnoho věcí se dá z jednoho kýblu vody očistit. Dá se v ní umýt
obličej, pak vlasy, pak vyprat a nakonec spláchnout záchod. V běžném životě o takových „drobnostech“ vůbec nepřemýšlíme. Máme přece na starosti důležitější věci!
Máme vůbec pořád mnoho starostí, kdo by řešil nějaký ten litr vody! Zbyde nám voda
ve varné konvici, tak ji vylejeme, sprcha teče plným proudem, nádobí se několikrát
oplachuje, záchod neustále splachuje... Voda sem, voda tam. Jsme zvyklí brát živou
a životodárnou vodu jako obyčejnou věc. Věc, která nám má sloužit, a která se prostě
odněkud sama bere. Nemusíme pro její existenci dělat vůbec nic. Je pro nás míň než
třeba moderní mobil, na který musíme šetřit. Zašli jsme v rámci konzumu tak daleko,
že už si ani neuvědomujeme, na čem jsme skutečně závislí a bez čeho se náš život
neobejde. Náš smysl pro hodnoty je otočený úplně naruby. Když dítěti upadne mobil,
tak ho napomeneme, ať si dává pozor, že mobil je drahá věc. Když dítě vyleje vodu,
koho z nás napadne ho upozornit, že voda je ta nejdražší věc, kterou ke svému životu
potřebujeme. Je to zvláštní. Utvořil se v nás pocit, že to, co si vyrobíme jako lidé sami,
elektronika, auta, letadla, počítačové systémy, jsou nedílnou součástí našeho života a
za jejich užívání jsme ochotni draze platit. A to, co nám dává příroda, entity, jakými jsou
voda, vzduch, slunce, kyslík, lesy, bereme halabala, vždyť jsou přece skoro zadarmo!
Nic pro ně nemusíme dělat. A příroda je opravdu štědrá a nezištná. Dává nám vše.
Otázkou je, jak dlouho to bude takto možné.
Když se semele nějaká katastrofa, vichřice, sucho, povodeň, na chvíli si uvědomíme
sílu přírody, chodíme a bědujeme, jaká je to hrůza! Ale jen co aktuální ohrožení pomine,
jdeme a znovu děláme tytéž věci. Plýtváme vodou, o zbytečném odpadu ani nemluvím.
Nejsem o nic lepší, opravdu se mi ulevilo, když nám vodu znovu připojili a žiju normálně
dál. Nicméně zůstala ve mně jakási stopa. Kdykoliv držím hrníček, konvičku, sprchu,
kohoutek s vodou, nepustím ji automaticky do kanálu, zastavím se a dám sobě i vodě
nějaký čas a šanci. Ano, dejme vodě a přírodě čas a šanci, a zkusme to dříve, než se
to stane absolutní nutností.
Hezké jaro všem.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 2. 2018
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RO projednala a rozhodla:
a schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN
č. 12345259 s firmou E-ON Distribuce, a.s. o pro Relaxační tělocvičnu za cenu
12 500,--Kč.
a nesouhlasí s navyšováním ceny za spalování směsného komunálního odpadu
od r. 2024 s plánovanou cenou až 2 000,--Kč za osobu a kalendářní rok. RO bude
informovat rovněž zastupitelstvo obce.
a nesouhlasí s vydáním pozemku (dle zákona 428/2012 Sb.) parc.č. 1191 v k.ú.
Chvalčov o výměře 860 m2, který obklopuje bytový dům č. 256 v ul. Na Říce.
a souhlasí se Smlouvou s VaK Kroměříž a.s. na odvádění odpadních vod z nemovitosti č.p. 122, která je v majetku obce. Smlouva je na dobu neurčitou.
a schvaluje doporučené rozhodnutí výběrové komise z 05.02.2018 na nejvýhodnější nabídku stavby „Stavební úprava zpevněné plochy před restaurací U Králů
v obci Chvalčov“. Pořadí firem:
1.) PDS geo s.r.o., Přerovská 426, 768 61 Bystřice p.H. s cenou 722 621,22 Kč.
2.) MG Construction s.r.o., Palackého 697, Bystřice p.H. s cenou 741 792,67 Kč.
3.) Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o., Palackého 804, Bystřice p.H. s cenou
750 005,70 Kč.
RO ukládá starostovi podepsat s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo.
a doporučuje ZO odkoupit pozemky par.č. 315,322,323,324,275,175/1 a 427,
všechny v k.ú. Chvalčov.
zamítá příspěvek na brožuru “Anetka potřebuje pomoc….“.
zamítá prezentaci obce na panelu „Plánuj výlety“.
a souhlasí s nabízenou cenou, která zabezpečí počítačovou síť obce správcem
sítě KEO za cenu 50 000,--Kč v rámci GDPR před 24.05.2018.
a požádá ÚP Kroměříž o jedno pracovní místo pro muže na dobu 7 měsíců.
o nákupu 5 ks přímotopů pro havarijní situace za cenu 2 000,--Kč za kus.
o termínu zasedání ZO a to 12.03.2018 v 17.00 hodin. Program vyplyne z došlé
pošty a projednání v RO.
a schvaluje Dodatek č.4 k licenční smlouvě 435/2011 na používání počítačového
vybavení a dat od firmy GEPRO spol.s.r.o. Praha 5, pobočka v Opavě. Cena za
kalendářní rok je 7 744,--Kč za upgrade IS MISYS.
o zadání výběrového řízení na dodavatele stavby “Komunitní centrum ve
Chvalčově“, (KD) Ing. Josefu Koplíkovi z Kroměříže.
o drobných opravách terénu fotbalového hřiště ve Chvalčově, dle předloženého
návrhu.
o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě paní Anežce Oravcové o 1 rok.
o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě paní Magdaleně Tenčíkové
o 1 rok.
o úpravě vstupních prostor v „Domovince“ ve Chvalčově na základě žádosti
Oblastní charity z Bystřice pod Hostýnem, včetně projektové dokumentace.
Financovat bude vše žadatel.
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o zveřejnění záměru manželů Pastyříkových, kteří žádají o odprodej části obecního pozemku parc.č. 80/3, cca 196 m2 v k.ú. Chvalčova Lhota.
a zamítá nabídku na prezentaci obce na webových stránkách firmou INFORM.cz.
a zamítá příspěvek pro soc. služby města Kroměříže ve výši 3 110,--Kč.
zveřejnit záměr na základě doporučení geodeta na odprodej obec. pozemku parc.č. 620/130 dle GP 679-225/2017 o výměře 243 m2 paní Ladislavě Koblihové a
Radovanu Kuželovi.
v 5 pokladničkách Tříkrálové sbírky ve Chvalčově byla částka 32 686,--Kč, je to
o 793,--Kč více jak v r. 2017.
a schvaluje Rozpočet sociálního fondu Obce Chvalčov pro r. 2018 ve výši
114 246,86 Kč.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
kácení stromů v přírodní rezervaci na Pasekách, dle rozhodnutí KÚ ZK.
o provedení metodické kontroly na úseku Dopravně správního úřadu, výkon přenesené působnosti č. 1/2018. Nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky, jen
administrativní drobnosti.
vyhlášenou výzvu MAS Podhostýnska z.s. s Programovým rámcem Ministerstva
zemědělství č.4 a přijímáním žádostí od 07.03.2018 do 23.03.2018.
informaci o tom, že v rámci předprojektové přípravy stavby Kanalizace v Lázních,
je nutné navštívit všechny majitele nemovitostí od č. p. 700 po celé délce až
k hlavní silnici směr Hostýn.
novou podobu nabízené služby Právní poradny pro obce, firmou KVB Pardubice,
kterou financuje Svaz měst a obcí.
informaci o nabízeném semináři ve Zlíně, který bude řešit nákup elektromobilů pro
obce s možností dotace 100 000,--Kč.
Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž, oznámil obci Chvalčov, že byly k.ú.
Chvalčova Lhota a k.ú. Chvalčov zařazeny do plánu rozpracování pozemkových
úprav pro r. 2018.
RO ukládá:
starostovi informovat Úřad pro zastupování státu o nesouhlasu k vydání pozemku
parc.č. 1191 v k.ú. Chvalčov o výměře 860 m2.
starostovi v rámci obnovení operátu, zajistit způsob vytyčení hranic mezi
Loukovem a Chvalčovem.
starostovi podepsat smlouvu s firmou PDS geo s.r.o. Přerovská, 768 61 Bystřice
p.H. na stavbu „Stavební úprava zpevněné plochy před restaurací U Králů v obci
Chvalčov“.
starostovi zaslat Krajské hygienické stanici Zlínského kraje seznam veřejných
pískovišť v obci do 15.03.2018.
starostovi podepsat smlouvu s Ing. Vítězslavem Študentem „Mandátní a Příkazní
smlouvu na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci u stavby“ Stavební úprava zpevněné plochy před restaurací
U Králů v obci Chvalčov“.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 3. 2018
RO projednala a rozhodla:
• o opravě 3 ks poklopů a jedné kanalizační mříži v ul. Pod Hostýnem, firmou WOXI
think different s.r.o. Vsetín. Sjednaná cena 48 000,--Kč.
• prozatím zamítá zbudování EkoEnergoCentra v obci Chvalčov.
• o doplnění výběrové komise pro stavbu“Oprava KD ve Chvalčově“ ve složení:
Jan Kurfürst, Ing. Vítězslav Študent, Ing. Koplík, Ing. Chlápek, Jiřina Hurtová.
Náhradníkem pro všechny členy je Ing. Lenka Koplíková. Termín zasedání komise je plánován 04.04.2018.
• o podpisu smlouvy s f. VaK, a.s. KM na odvádění odpadních vod s nemovitosti
č.p. 474.
• v rámci zabezpečení úřadu pro splnění podmínek GDPR zhotovit v celém objektu
elektronické zabezpečení.
• o příspěvku ve výši 15 000,--Kč pro publikaci „Hrady Zlínského kraje“.
• o objednávce a dodávce sevruDELL PowerEdge T 330s OV vč. zálohy a instalace
od firmy RAAB Computer s.r.o. za cenu 123 150,--Kč.
• o řešení situace u chaty č.4 v ul. Paseky, pro stížnost jejich obyvatel.
• o příspěvku na činnost v r. 2018 pro IZAP Slunečnici z.ú. Zlín ve výši 2 500,--Kč.
• o příspěvku pro Centrum zdravotně postižených ve Zlínském kraji ve výši 1 500,-Kč, pro činnost v r. 2018.
• a doporučuje ZO odprodej části obecního pozemku parc.č. 80/3 v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře cca 200 m2 za cenu 200,--Kč za m2, manželům Pastyříkovým.
Všechny náklady budou hradit kupující.
• a doporučuje odprodej pozemku parc.č. 620/130 v k.ú. Chvlčova Lhota o výměře
243 m2, dle GP paní Ladislavě Koblihové a Radovanu Kuželovi. Náklady spojené
s odprodejem hradí kupující.
• a doporučuje odprodej pozemku parc.č. 476/1 o výměře 1243 m2 v k.ú. Chvalčova
Lhota p. Ing. Navrátilovi za cenu 528 275,--Kč.
• zadat výrobu 7 ks cedulí na opravu Masarykovy stezky panu Jiřímu Kovaříkovi.
• a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě “Stavební úpravy prostranství před restaurací U Králů v obci Chvalčov“ s dodavatelem stavby PDS geo s.r.o. Bystřice pod
Hostýnem.
• s podpisem Smlouvy o dílo č.1/2018 s firmou Tritius Solitions a.s. , Vodní Brno,
která zabezpečuje zapisování knižního fondu. Udržovací roční poplatek je ve výši
1 815,--Kč.

•
•
•
•

RO bere na vědomí:
usnesení z minulého jednání bez připomínek.
oznámení, že Podhostýnský mikroregion bude zaměstnávat od 01.04.2018
osobu, která bude pověřencem pro agendu GDPR, pro všechny členy PMR na
dobu 1,5 roku s dotací od Svazu měst a obcí.
změnu přeladění analogové sítě pro JPO Chvalčov.
RO ukládá:
a ukládá starostovi obeslat 3 firmy, které by měly zájem o opravu ZŠ a MŠ, která
proběhne v měsíci červenci a srpnu t. r. Udělat výběrové řízení a stanovit si
s dodavatelem plán prací.
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•

informaci Katastrálního pracoviště Holešov o tom, že byl úřadu zaslán požadavek
na zápis Zástavního práva na obecní pozemky parc.č. 502/10, 502/11, 484 a 673
v k.ú. Chvalčova Lhota. RO ani ZO takový záměr neprojednalo, proto se zápisem
nesouhlasí. Ukládá místostarostce takto písemně informovat KÚ ZK.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 12. 3. 2018

•
•
•
•

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 08.12.2017 do 12.03.2018.
a schvaluje nákup pozemků do majetku obce. Všechny jsou v k.ú. Chvalčov.
Parc.č. 315, výměra 3 956 m2,travní porost, parc.č. 322, výměra 2 101 m2, travní
porost, parc.č. 323, výměra 776 m2,ostatní plocha, parc.č. 324, výměra 2 903
m2, travní porost, parc.č. 427, výměra 921 m2, travní porost, parc.č. 275, výměra
6 816 m2, travní porost, parc.č. 175/1,výměra 11 286 m2, travní porost, parc.č.
173, výměra 423 m2, travní porost
Výměra všech pozemků k odkupu celkem: 29 182 m2. Cena doporučená znalcem
21,00 Kč za m2. Cena celkem: 612 822,00 Kč.
• informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství bez kompetentního projednání a vyčíslení
dopadů.
• a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 80/3 v k.ú. Chvalčova Lhota
cca 197 m2, manželům Ing. Jaroslavu a Ing.,Bc. Olze Pastyříkovým. Cena za
m2 je 200,00Kč, všechny náklady hradí kupující, včetně GP, který je podmínkou
prodeje.
• a schvaluje prodej pozemku parc.č. 620/130 v k.ú. Chvalčova Lhota, dle GPL č.
679-225/2017 o výměře 243 m2 paní Ladislavě Koblihové a Radovanu Kuželovi
za cenu 200,00 Kč za m2. Náklady budou hradit kupující.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 v projednaném znění.

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 21/2017 ze zasedání ZO Chvalčov dne 08.12.2017.
zprávu o plánovaných investičních akcích v roce 2018.
zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Obec
Chvalčov za rok 2017.
schválení Návrhu rozpočtu PMR pro r. 2018 ve výši příjmů 1 607 764,00 Kč,
výdajů 1 919 500,00 Kč, financování 311 736,00 Kč.
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Propagační jízda historické hasičské techniky
v naší obci
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Zlínského
kraje pořádá tradiční, již X. propagační jízdu historické hasičské techniky jako
propagaci SH ČMS nyní u příležitosti oslav stého výročí české státnosti. Do
Chvalčova kolona dorazí v pátek 27. dubna 2018 v 15.00 hod. Před budovou
Obecního úřadu proběhne slavnostní předání stuhy starostou obce za účasti
slavnostně nastoupených členů SDH Chvalčov. Jízdu budou doprovázet představitelé okresních a krajských struktur SH ČMS a pravděpodobně i představitelé
Zlínského kraje. Při slavnosti bude vyhrávat kapela Moravská veselka Sušice
v historických hasičských uniformách. Následovat bude posezení za obecním
úřadem, kde bude k dispozici občerstvení v režii našich hasičů. Pro naši obec
je ctí, že byla vybrána k zastávce této jízdy. Zveme chvalčovskou veřejnost na
slavnostní shromáždění i na posezení při hudbě.
Ing. A. Stodůlka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na plánovanou stavbu přístřešku na dvoře za obecním úřadem je zpracovaná
studie, která je prodiskutovaná v radě obce a se Sborem dobrovolných hasičů.
Dříve, než předáme studii k projekčnímu zpracování pro stavební řízení, rád bych
tento návrh předložil k veřejnému představení. Název zamýšleného projektu zní
„Přístřešek pro konání kulturních akcí ve Chvalčově“. V loňském roce obec získala
do vlastnictví rodinný domek č. p. 122 včetně pozemku, který přiléhá k zadnímu
dvoru za budovou obecního úřadu. Nabízí se možnost lepšího využití takto spojených prostor pro kulturní a společenské události. Plánovaná stavba nahradí lehkou
stanovou konstrukci a zajistí možnosti víceúčelového využití (kryté posezení, úložné prostory, pořádání výstav, kryté zázemí pro činnost malých hasičů nebo nácvik
programových vystoupení, případně pořádání nových akcí, jarmarků a podobně).
Jedním z důležitých účinků stavby bude odhlučnění případných hudebních produkcí.
Přístřešek je navržen s půdorysnými rozměry 17,6 x 7,8 m, z východní strany je
navržen průjezd pro hasičské auto, které zde může i parkovat. Kromě tohoto stání
je všude proveden podhled z dřevěných latí se světlou výškou 3m. Celý přístřešek je
navržen jako dřevostavba. Výchozí ideou návrhu bylo vytvořit objekt, který obrysem
8

připomíná klasickou zástavbu vesnického charakteru, ale zároveň nepůsobí těžkopádně a příliš tradičně. Ze strany do dvora směrem k parketu a kapele je stavba
otevřená, ze strany od cesty je obvod stěn opatřen svislým laťováním i před okenní
otvory s výplní z neprůhledného materiálu. Podlaha je navržena z hlazené betonové
mazaniny s napojením na zámkovou dlažbu. Jako hlavní vstup slouží branka mezi
přístřeškem a obecním úřadem. Tento vstup je zastřešen lehkou pultovou konstrukcí
ze skla a oceli. Dalším vstupem jsou vrata pro průjezd nejen hasičského vozu a případně obslužná branka na východní straně. Nosné sloupy konstrukce jsou v osové
vzdálenosti 3,5 m, sedlová střecha je vynesena sbíjenými vazníky, provětrání je zajištěno uzavíratelnými otvory ve štítech, střešní konstrukce je skryta nad podhledem.
Celková výška hřebene je 5,6 m. Na obálce zpravodaje je zobrazen návrh z pohledu
ode dvora.
Budeme se těšit na jakoukoliv odezvu na obecním e-mailu nebo přímo v kanceláři
OÚ, kde je k dispozici architektonická studie.
Ing. A. Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Magdaléna KOVAŘÍKOVÁ
Viktorie JARMAROVÁ
Jasmína JAKUBCOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život …

Řady chvalčovských občanů opustili:
Augustin HUSLÍK
Věra KREJČOVÁ
Jaroslav PRÁZDNÝ
Josef RŮŽIČKA
Miroslav GREGOR
Vlasta BAROTOVÁ

84
94
83
83
66
81

let
let
let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Co bychom měli vědět
Pohotovostní lékařská služba na náklady města
Ordinaci pohotovostní lékařské služby pro osoby starší 14 let najdeme v Bystřici
pod Hostýnem na adrese 6. května čp. 1071, v budově bývalých jeslí, v někdejších
místnostech úřadu práce. Sousedí s ordinacemi praktických lékařů. K dispozici je
o víkendech a svátcích, vždy od 8 do 13 hodin.
Město usiluje o to, aby tato služba mohla být občanům Bystřice pod Hostýnem a
turistům nadále poskytována.
„Lékařská pohotovost v Bystřici pod Hostýnem původně sídlila v prostorách soukromé firmy ve zdravotnickém středisku v ulici 6. května, kde byl poměrně vysoký
nájem,“ říká starosta města Zdeněk Pánek. „Vyhověli jsme dlouhodobým prosbám
ředitele Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje o přemístění a pro pohotovost připravili prostory v nedalekém městském objektu čp. 1071. Kancelářské
místnosti uvolněné úřadem práce město v roce 2017 na vlastní náklady speciálně
upravilo a rekolaudovalo. Situaci však brzy na to zkomplikovalo rozhodnutí kraje
neposkytovat dále finanční prostředky na provoz lékařské pohotovostní služby
v Bystřici pod Hostýnem. Jednání byla neúspěšná. Zlínský kraj hradil výdaje za provoz lékařské pohotovostní služby u nás jen do ledna 2018, od února tohoto roku už
nájem i provoz LPS plně financuje město.“
Mimo nízký nájem vydá město za tuto službu 36.000 Kč měsíčně. Finanční
částkou 80.000 Kč podpoří do konce tohoto roku provoz pohotovosti v Bystřici
i Podhostýnský mikroregion.
„Rozhodně chceme tuto službu pro občany udržet,“ říká starosta města Zdeněk
Pánek. „Víme, že není trvale a hromadně využívána, na druhou stranu je to služba
pro celý region, a zejména v době dovolených a letních prázdnin bude k dispozici
i četným návštěvníkům města a Hostýnských vrchů. Občané jistě ocení operativní
lékařskou pomoc o víkendech a svátcích, kdy je nedostupná péče obvodních lékařů
a bez pohotovosti by bylo nutné hledat ošetření v ambulancích poměrně vzdálených
nemocnic. Vyzkoušíme rok provozu lékařské pohotovosti ve vlastní režii a pak se
rozhodneme, jak postupovat dál.“
MÚ B. p. H.
Odbor cestovního ruchu a kultury

Zprávičky z KCR DOMINO
V Dominu jsme prožili krásné období zimy. Pravidelně se setkáváme v mnoha
kroužcích. V únoru začalo nové cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku – Klubíčko.
S paní Lenku Kalužovou proběhla čtyři setkání na téma zdravá strava. První dvě
setkání byla věnována zimě a jak se stravovat v tomto období. Začátkem března
jsme se již chystali na jaro a povídali o tom, jak nejlépe předcházet jarní únavě a
posílit organismus.
Pro děti jsme měly několik tvořivých dílniček, aby nám ty dlouhé zimní večery
rychleji uběhly.
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Výrobky našich dětí

A co nás čeká v následujících měsících:
18. 4.
16. 5.
23. 5.
6. 6.

jarní tvořeníčko
besídka ke svátku matek
beseda s paní Lenkou Kalužovou na téma Letní stravování
hravé odpoledne v přírodě, aneb šipkovaná

Už se připravujeme na prázdniny.
Příměstské tábory budou v těchto termínech:
16.7.
23.7.
30.7.
13.8.
20.8.

-

20.7.
27.7.
3.8.
17.8.
24.8.

Cesta za pokladem – týden plný rozmanitých úkolů
Cesta za pokladem – týden plný rozmanitých úkolů
Výtvarné hrátky – dny plné tvoření, malování a různého vyrábění
Z pohádky do pohádky – čas na pohádkové hry i tvořeníčko
Z pohádky do pohádky – čas na pohádkové hry i tvořeníčko

Tábory jsou určeny dětem od 5 do 12 let. Ráno můžete děti přivádět mezi 7:00 a
8:00 hod. Během dne nás čeká spousta her, malování, tvoření, pobyt venku a různé
pohybové i jiné aktivity podle zaměření tábora. Odpoledne si můžete vyzvednout děti
od 15:00 do 16:00 hod. V ceně tábora 1200,- Kč jsou obědy, odpolední svačina, pitný
režim, pojištění a materiál na tvoření. Bližší informace a přihlášky v KCR Domino,
www.idomino.eu., nebo na tel. 604 305 055.
S přáním krásných jarních dnů
Elen Egerová
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V Aktivitách

Zprávy ze stacionáře

Mrazivý konec zimy jsme
se snažili si zpříjemnit. Úterní
dopoledne tentokrát obohatilo
promítání fotek z dovolených
a povídání o plavbě na jachtě
kolem italského ostrova Elba.
Nebo již tradiční cestování
s Mgr. Pavlem Malénkem po
Jordánsku, které je mimochodem čím dál poutavější…
Také při společném vaření a
hlavně ochutnávání postních
pokrmů z luštěnin a obilovin.
Dále jsme si vyrobili závěsný
diář „zapomínáček“, aby nám
byl vždy při ruce k poznačení
nákupu a telefonního čísla. Nezapomněli jsme ani na jarní výzdobu a letos si vyrobili
pro potěšení zajíčka z obyčejného dřevěného polínka.
Opravdu inspirující byla beseda s paní Marií Pospíšilovou nazvaná Jak aktivně
prožít stáří. Ale věřte, že spoustu mladých by mohlo závidět. Seznámila nás s projektem Postcrossing. Tento propracovaný způsob komunikace umožňuje vyměňovat
si pohlednice s náhodnými uživateli z celého
světa. Zaujala nás různorodost sběratelských témat na pohlednicích i cenné známky. Ale hlavně nadšení, s jakým se Marie
Pospíšilová do tohoto projektu pustila. Nutí
se denně procvičovat potřebnou angličtinu
a vše s pečlivostí zaznamenává. Radost
z příchozí pošty i z druhé strany světa prý
stojí za to. Průběžně celý život trvá další
záliba – sbírání podpisů známých osobností.
Aby nám mohla sbírku představit, musela ji
uspořádat. Tak tři týdny každý večer třídila a
doplňovala fotografie a plakáty o potřebné
údaje i pikantnosti. Při prohlížení se rozpoutala diskuze plná vzpomínek i hodnocení
současného kulturního života. Není divu,
že čas našeho posezení uběhl rychleji, než
jsme potřebovali. Nestihli jsme probrat ještě
čtyři další témata. Přivítali jsme tedy návrh
na další návštěvu p. Pospíšilové v červnu
s tématem „Jak se cítit mladá“ i v pokročilém
věku. Těšíme se a moc děkujeme.
Za kolektiv DSS Vladimíra Procházková

Jarní výzdoba
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Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama.
Hu hu hu, jaro už je tu!

Máme za sebou:
• Rekonstrukci malé herny ve třídě Berušek – položení nového koberce a instalaci
nového nábytku

Malá herna před a po rekonstrukci

Výstava výtvarných prací dětí
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Návštěva dětí ze školní družiny

•
•
•
•
•
•
•

Návštěvu hudebního pořadu „Přišlo jaro, to se ví“ v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
Velikonoční tvoření s rodiči
Pedagogickou praxi studentky 2. ročníku SPgŠ školy Kostka ve Vsetíně Petry
Pecháčkové
Ukončení plaveckého výcviku v Přerově
Výstavu výtvarných prací dětí ze třídy Berušek i Sluníček v KD „Chvalčovský
šmigrust“
Beseda s paní Ivou Řehůřkovou o komunikaci jako nástroji dobrých vztahů
Divadelní pohádku „O Pračlovíčkovi“ v Kině Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem

Návštěva ZUŠ
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A co nás čeká?
• Beseda pro rodiče dětí s panem Davidem Románkem ze záchranné služby
o prevenci dětských úrazů a první pomoci
• Čarodějnický den
• Maňáskové divadlo
• Zápis do MŠ (2. května 2018 od 14,30 do 16,00 hodin)
• Koncert v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
• Beseda s dětskou zdravotní sestřičkou Šárkou Icelovou o dětských nemocech a
jejich prevenci
Veronika Miškayová

Základní škola
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.
Už aby to bylo! I když letošní zima si se svým nástupem dala na čas, přece jen na
konci března už bychom rádi vyrazili na kolo, na vycházky či na hřiště.
-

Máme za sebou jarní prázdniny, které byly jarní jen svým názvem, ve skutečnosti
si děti mohly do sytosti užít zimních radovánek.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili okrskového turnaje ve vybíjené, kde vybojovali
7. místo.
Čtyři zpěvačky se zúčastnily soutěže ve zpěvu valašských lidových písní
Hostýnská píšťalička. Emilka Kubaníková ze 4. třídy získala ve své kategorii 3.
místo a Hortensie Horáková z 1. třídy zvláštní uznání za valašský projev.
Jako každý rok jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan, při
níž všichni žáci 2. – 5. ročníku řeší úlohy, při kterých je důležitá hlavně představivost a logické myšlení. Nejlépe si vedl Matěj Dvorský ze 4. třídy, který získal 97
bodů z možných 120.

Pro ilustraci uvádím jednu z úloh pro 2. a 3. ročník:
Pirát Morgan má 2 truhly. V levé má 10 mincí a pravá je prázdná. Od zítřka uloží
každý den do levé truhly 1 minci a do pravé 2 mince. Za kolik dní bude mít v obou
truhlách stejný počet mincí?
A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) nikdy
… a jednu z úloh pro 4. a 5. ročník:
Matyáš zabil draka tím, že mu uťal všechny hlavy a drakovi už nemohly dorůst
další. Během souboje mu totiž za každé 3 uťaté hlavy ihned vyrostla jedna nová.
Matyáš uťal celkem 13 hlav. Kolik hlav měl drak na začátku souboje?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
-

I letos jsme se podíleli na prodejní výstavě Chvalčovský šmigrust, kterou zahájil
pěvecký sbor svým vystoupením, tentokrát v oslabení způsobeném chřipkovou
epidemií, ostatní děti přispěly výtvarnými dílky k jarní výzdobě kulturního domu.
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Práce dětí ZŠ

Co nás v nejbližší době čeká:
- ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku
- zápis do 1. ročníku
- vystoupení sokolníků
- dopravní výchova a zkoušky k získání průkazu cyklisty žáků 4. ročníku
- jarní muzicírování
- vyrábění dárečků ke Dni matek, letos bohužel bez besídky, z důvodu rekonstrukce kulturního domu
Alena Konečná

Informace ředitele školy:
•

Chránit osobní a citlivé údaje je v dnešní době velmi důležité. Od 25. 5. 2018
vstoupí v platnost směrnice EU o ochraně osobních dat s již známou zkratkou
GDPR (General Data Protection Regulation). Také naše škola musí doplnit některé své vnitřní směrnice, smlouvy s externími uživateli údajů (správci sítě, školní
matrika, apod.) nebo souhlasy se zpracováním údajů dětí, rodičů a zaměstnanců.
Snahou je vše provést tak, aby se minimalizoval nezbytný nárůst byrokracie. I tak
bude nutné, aby zákonní zástupci dětí či zaměstnanci potvrdili svůj souhlas např.
s prezentací fotografií na webu školy, s užíváním osobních údajů pro potřeby
školy či klubu rodičů (jména, příjmení, adresy apod.). Ze strany školy plánujeme
vše řešit tak, aby byla ochráněna všechna osobní a citlivá data bez zbytečného
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zatěžování rodičů. Na nejbližších třídních schůzkách a na webu školy budeme
informovat podrobněji.
A perlička: na fotografii školního karnevalu je zachycena skupinka dětí s maminkami, babičkami a třeba kolemjdoucím organizátorem. Před vyvěšením na školní
web by měla mít škola souhlas od všech zobrazených osob. Stačí jeden nesouhlas a fotografie by neměla být zveřejněna nebo dotyčná osoba by měla být
„začerněna“… Ach jo !
•

V průběhu letních prázdnin budeme provádět první etapu modernizace interiérů školy. Je to pro zřizovatele nákladná záležitost, a proto bude rozdělena do
několika let. Postupně budou nová sociální zařízení, podhledy stropů, zábradlí,
sokly na chodbách, renovovaná jídelna, šatna ZŠ, vstup do školy a další úpravy.
O přerušení provozu mateřské školy, školní jídelny a mateřské školy dáme vědět.

•

Také ve školním roce 2018/2019 bychom rádi pokračovali v projektu, díky kterému máme ve škole chůvu, školní asistentku, čtenářské a doučovací kroužky.
Připravujeme podání žádosti o dotaci.
Přeji všem krásné jarní dny.
Zdeněk Hnila, ředitel školy

Různé

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019 se uskuteční

ve středu dne 2. května 2018 v době od 14.30–16.00 hodin

v budově Základní školy a Mateřské školy ve Chvalčově
(mateřská škola, přízemí vpravo – třída Sluníček)
Rodiče s sebou přinesou:
občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Tiskopisy si můžete vyzvednout v Mateřské škole Chvalčov nebo stáhnout na adrese: www.zschvalcov.cz

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ DO ŠKOLY
Zápis dětí, které nastoupí 1. září 2018 do 1. postupného ročníku základní školy,
se uskuteční

ve středu dne 25. dubna 2018 v době od 14.00 -16.00 hodin

v budově Základní školy a Mateřské školy ve Chvalčově (1. patro)
Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, které
bydlí v obvodu obce Chvalčov. K zápisu se dostaví i děti s odkladem školní docházky.
Rodiče, kteří přijdou s dětmi do školy, přinesou s sebou :
občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
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písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
písemnou žádost s vyjádřením dětského lékaře a PP poradny, pokud žádají o odklad
povinné školní docházky.
Tiskopisy si můžete vyzvednout v Mateřské škole Chvalčov nebo stáhnout na adrese
www.zschvalcov.cz
Doporučujeme zákonným zástupcům zúčastnit se zápisu osobně.
Výjimky přijetí do školy jsou možné jen v tomto případě:
Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce roku
kalendářního, může být výjimečně přijato do školy, požádají-li o to rodiče, zjistí-li se,
že dítě je tělesně i duševně vyspělé, a souhlasí-li s přijetím ředitel školy, ten také
rozhodne o odkladu školní docházky na základě řádně doložené žádosti.

VÝZVA
Kulturní komise připravuje v rámci letošních hodů výstavu na téma HOSTÝN.
Opět vyzýváme a prosíme občany, kteří mají jakékoliv materiály (fotografie, články, předměty), které s Hostýnem souvisí a které by byli ochotni zapůjčit, nechť
je přinesou na Obecní úřad paní Jitce Dostálové nebo paní Nadě Sedlářové.
(Zapůjčené materiály si prosím podepište). Děkujeme za spolupráci.
AKCE ve Chvalčově:
17. dubna v 19.00 Kulturní dům Chvalčov „TOULKY S FILMEM“
19. dubna v 19.00 Kulturní dům Chvalčov „CHVALČOV V ČASE“, již čtvrtá projekce
historických fotografií naší obce.
30. dubna – PÁLENÍ ČARODĚJNIC – sraz všech čarodějů a čarodějek v 17 hodin
před základní školou u dřevěné sochy čarodějnice. Průvod kostýmů vyjde od školy
a bude pokračovat přes Kroužky na výletiště Pod Kozincem. Tady nás budou čekat
hasiči s občerstvením, skupina HOGO FOGO, oheň a soutěže pro děti. I letos bude
ohňostroj. Za nepříznivého počasí se akce ruší.
AKCE na Sv. Hostýně:
28. dubna, So
25. pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15
1. května, Út
13. prvomájová pouť rodin
5. května, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
6. května, Ne
Valná hromada MSH, 11. pouť bohoslovců, Pouť Klubu křesťanských žen
8. května, Út
Pouť Mary's Meals, mše sv. v 11:15
13. května, Ne 16. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, pontifikální mše
sv. v 10:15
19.–20. května, 15. pouť včelařů, Ne pontifikální mše sv. v 10:15, Ne – Seslání
So–Ne
Ducha Svatého
21. května, Po Pondělí svatodušní, 18. pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv.
v 10:15
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2. června, So

5. června, Út
8. června, Pá
9. června, So
10. června, Ne
16. června, So

8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na
Svatý Hostýn (Boží Tělo), Společná pouť Sdružení žáků a žákyň
Dona Bosca, Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod
hlavním schodištěm)
Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Pouť členů Apoštolátu modlitby, hlavní
mše sv. v 10:15
8. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
Druhá krojová pouť
4. pouť schól, hlavní mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert,
5. pouť Klubů a přátel historických vozidel

AKCE v okolí:
- Středisko volného času Včelín srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na jarní
slavnost s probouzením broučků, které jsme na podzim uložili k zimnímu spánku.
Tato akce se uskuteční v úterý 17. dubna 2018. Sejdeme se v areálu SVČ Včelín
v 16.00 hod.
- Královská Oáza srdečně zve na přednášku VNITŘNÍ DÍTĚ + MEDITACE, která
se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 17.30 hodin v Královské Oáze
v Bystřici pod Hostýnem. Přednáškou provede Veronika Barkoci.
- Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na přednášku Dany
Šimkové MARIE TEREZIE. Přednáška proběhne v pátek 20. dubna 2018
v 17.00 hodin v městské knihovně. Vtipně a vážně povyprávěný příběh o královně v 18. století, jejích každodenních útrapách šlechtičny v podobě nepohodlné
módy, složité hygieny a domluvených sňatků, a samozřejmě také o jejím životě
vladařky a matky významných panovníků. Vstupné 50 Kč.
- Kino Klub Sušil zvou na promítání filmu BAJKEŘI, které proběhne v pátek
20. dubna 2018 od 19.00 hodin.
- Slavkovský divadelní spolek zve na divadelní představení LIMONÁDOVÝ JOE
ANEB KOŇSKÁ OPERA, které proběhne v sobotu 21. dubna 2018 od 18.00
hodin v Kině Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem
- Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s filmovým sběratelem Vítězslavem
Tichým srdečně zve na výstavu ČESKÝ FILM 60. LET, která bude probíhat
v zámku od 8. do 22. dubna 2018. K vidění budou plakáty k filmům Jana Kačera
a Vladimíra Pucholta a také plakáty československých filmů 60. let.
- Koncert dechové hudby HANAČKA k tanci a poslechu, který se uskuteční
v pátek 27. dubna 2018 od 18.00 hodin ve společenském sále v 1. patře SD
Sušil Bystřice pod Hostýnem.
- Promítání animovaného filmu AUTA 3, které proběhne v sobotu 28. dubna 2018
od 16.00 hodin v Kině Klub Sušil.
- Promítání filmu HMYZ, které proběhne v sobotu 28. dubna 2018 od 19.00 hodin
v Kině Klub Sušil.
- Hudební přehlídka JARNÍ ALTERNATIVA, která se uskuteční v pátek 18. května
2018 na nádvoří zámku (za deště SD Sušil) od 19.00 hodin. Vystoupí NAŠROT
(hardcore crossover Havlíčkův Brod), CATASTROFY (trash metal Bratislava),
PAZGŘIVEC (hip hop Holešov), MASSOLA (jazz grind Ostrava).
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Tradiční cyklus komorních koncertů špičkových českých i evropských interpretů. Festival bude slavnostně zahájen v neděli 3. června v 19.00 klavírním
koncertem Jitky Čechové. Ve středu 13. června se od 19.00 hodin v zámku
představí italská harfenistka Floraleda Sacchi. V neděli 17. června se můžete
těšit na koncert Petra Nouzovského (violoncello) a Miroslava Sekery (klavír).

Chvalčovský šmigrust

Kulturní rubrika

Už jsme si zvykli, že v naší obci vítáme jaro tím, že se otevře kulturní dům „dokořán“ a každý je zván. Chvalčovský šmigrust je spolu s adventními inspiracemi chloubou naší obce. Jejich úspěch tkví v souhře mnoha prvků, a právě tato souhra vytváří
atmosféru, pro kterou je jak vánoční, tak velikonoční jarmark vyhlášen a navštěvován
hojným počtem lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ani letos, kdy jsme se v kulturním
domě ve dnech 23. a 24. března sešli již po třinácté, tomu nebylo jinak. Prodejci svým
vesměs ručně vyráběným zbožím zaplnili sál, na jevišti se každou chvíli mihotaly
děti ve svých různorodých kostýmech. Měli jsme tak možnost vidět a hlavně slyšet
pěvecký soubor Mgr. Aleny Konečné z chvalčovské základní školy. Je úsměvné, jak
nám dětičky postupně odrůstají, z malých zpěváčků jsou dnes velké slečny či mladí
chlapci a mrňata, která se ještě nedávno batolila před pódiem, nastoupila na jejich
místa. Jen paní učitelka Konečná je stálice, která se nemění. Výstavu otevřela místostarostka paní Jiřina Hurtová. A moderování se ujal zábavný a originální Jaroslav
Maniš. Sobotní dopoledne již tradičně patřilo Radce Trňákové s malými cvičenci. Že
k tradici patří folklór, víme všichni. Proto nemohl chybět folklórní soubor nejmenších
dětí „Píšťaličky“, oblibu si získal také dechový soubor pod vedením Mgr. Vladimíra
Češka ze ZUŠ Bystřice pod Hostýnem. Taneční soubor STARS, Z.S. Bystřice pod
Hostýnem předvedl okolo čtyřiceti tanečnic. No a na závěr samozřejmě pohodové HOGO FOGO se svým country stylem. Výzdobu prostor kulturního domu opět
připravila SŠNO s podporou pedagogů Katky Valterové, Františka Juráska, Radka
Pluháčka a jejich studentů.

20

Chvalčovská mateřská a základní škola nazdobila nástěnky a představila tak
zručnost našich dětí. Připojilo se i Domino, abychom se mohli přesvědčit, jak i ty
nejmenší dětičky dokáží být šikovné. Tvořeníčka pro děti se letos opět ujala paní
Jitka Nováková a její pomocníci: Alice a Barunka Janečkovy, Naďa, Martina, Míša
Mlčákovy, Jana a Radka Dostálovy, Lenka a Martin Kocfeldovi, Olga a Hynek
Smejkalovi, Iva Kocvrlichová, Marie Králová, Lucie Nováková. Na přípravě materiálu
pro tvořeníčko se podíleli klienti chvalčovského stacionáře. Ráda bych poděkovala
všem, kteří svým dílem přispěli: paní Lidka Janečková, Daniela Ostatková a její
kluci, Eva Konopková, Johanka Dostálová, Klára Sedlářová, Lenka, Lenda a Josef
Janečkovi, Jiří Válek, Alice Charvátová, Jitka Dostálová, Mira Šváb, Pavel Pávek,
Božena Měchurová-Studená, manželé Juráškovi, technické služby Obce a Obecní
úřad Chvalčov. Celou akci zorganizovala a zkoordinovala paní Naďa Sedlářová, jako
hlavní lídr jak Adventních inspirací tak Chvalčovského šmigrustu. Jí především, a
všem ostatním patří velký dík.
Jitka Dostálová
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3. ročník Bystřického filmového jara
Letošní ročník Bystřické filmové jaro nabídnul setkání hned se dvěma velmi vzácnými hosty – hercem a režisérem Janem Kačerem a také svéraznou hvězdou nejlepších čekých filmů 60. let, Vladimírem Pucholtem, který do Bystřice pod Hostýnem
zavítal až z kanadského Toronta.
Program složený z dvanácti vybraných filmů byl vzpomínkou na slavnou českou
kinematografii 60. let 20. století a doplnila ho tematická výstava filmových plakátů
instalovaná na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Filmy české nové vlny jako například: „Nikdo se nebude smát“, „Lásky jedné plavovlásky“, „Údolí včel“, „Svatba jako
řemen“, „Návrat ztraceného syna,“ „Každý den odvahu“, „Starci na chmelu“ patří
mezi to nejlepší co u nás bylo kdy natočeno.
Dovolím si říct, že kvalita a intenzita nadčasových výpovědí filmové nové vlny
nebyla dosud v éře českého filmu překonána. Každý film je perla, která se dotkne
divákova nitra a všichni zájemci, kteří bystřický sál v průběhu víkendu navštívili, se
o tom mohli znovu přesvědčit. A že účast na filmovém jaru byla jednoznačně nadprůměrná. Všichni s napětím očekávali setkání s panem Kačerem a především s panem
Pucholtem, který žije již 40 let mimo naši republiku.
A setkání to bylo opravdu famózní, velkolepé natolik, že se mi jen stěží hledají slova, kterými bych výjimečný emocionální zážitek popsala. Besedy probíhaly
v naprosto uvolněném duchu, šarm pana Kačera každého ohromil a osobnost pana

Zdeněk Pánek a Vladimír Pucholt
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Vladimír Pucholt a Jan Kačer

Pucholta byla v mých očích zosobněním pokory. Několikrát jsem měla na krajíčku
slzy dojetí, mnohokrát se od srdce zasmála. Hltala jsem každé jejich slovo, vědoma
si neopakovatelnosti takového setkání. Na vlastní kůži jsem zažila, jak neobyčejná
síla je oduševnělost, která z obou pánů čišela. Znovu jsem cítila, že oduševnělost
nemá co dělat ani s věkem, ani s dobou, či místem, a možná dokonce ani s povahou
a vzděláním člověka. A právě oduševnělost je ona síla, která lidi spontánně spojuje
a dělá lepšími.
Když jsme vyšli ze sálu, byli jsme touto energií natolik nabiti, že jsme se usmívali
nitrem a dokonce i jeden na druhého. Ano, bylo to krásné. Tvůrčí osobnosti bývají
vždy zajímavé, ale tady bylo ještě něco navíc, co ve mně zůstane jako otisk, věřím
tomu, že navždy. Oba pánové měli to štěstí, že mohli točit filmy v době, kdy umění
bylo ještě uměním a dotýkalo se těch největších hloubek každého smrtelníka.
Pravda, láska, smrt, svoboda, bůh, smysl a tajemství života, to jsou věčná témata, se
kterými tehdejší filmaři uměli pracovat jako skuteční alchymisté. Mnohdy s humorem,
jindy s tíhou, která se dá skrze postavy a skvělé herecké výkony prožít až do morku
kostí. A jak oba hosté několikrát podotkli, film i divadlo je souhra, spolupráce. Jeden
člověk, byť se sebevětším talentem, tady nezmůže nic. Tady je každý důležitý nástroj,
skrze který režisér uskutečňuje svůj záměr, stejně jako je tomu v orchestru, stejně
jako je tomu v životě každého z nás.
Děkuji všem pořadatelům Bystřického filmového jara, a zejména panu Vítězslavu
Tichému, který je „otcem“ filmových festivalů a dbá tak o kulturu v našem malém
regionu. Děkuji.
Jitka Dostálová
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Kino po O jde do finále
Loni nás ten úspěch stál povinné požární školení. Na závěrečný film promítací
série Kino po O přišlo přes 300 diváků a bystřické kino se zaplnilo do poslední sedačky. Požární školení už máme, takže vás po roce opět zveme na závěrečný film Kina
po O, který odehrajeme v neděli 15. 4. v Kině Sušil. Co vybrali pravidelní návštěvníci
letos? Trochu zeširoka…
Šedesátníci si asi vybaví film s Jeanem Maraisem v hlavní roli, čtyřicátníci dětský
horor Juraje Herze s Vlastimilem Harapesem a Zdenou Studenkovou, dvacátníci
třeba Disneyho animák z devadesátých let. No a dnešní děti si mohou se svými rodiči
i prarodiči ověřit, jak se povedla nejnovější hraná adaptace. Asi již tušíte, že řeč je
o jedné z nejslavnějších světových pohádek Kráska a zvíře.
Právě americkému filmu z roku 2017 naházeli naši diváci v průběhu roku nejvíce
vstupenek a zakončí tedy druhou sezónu. Jak je v Kině po O zvykem, film bude opět
doplněn o tematický doprovodný program (od 15:15) a rodiny s dětmi tak budou
moci strávit v kině celé nedělní odpoledne (film začíná v 16:15). Těšit se můžete i na
výtvarné práce k filmu od dětí ze školních družin z celého Bystřicka, kterými pravidelně zdobíme předsálí.
Kino po O si udrželo i v druhé sezóně velkou oblibu. Pravidelně chodí přes sto
čtyřicet diváků, přitom návštěvnost nad sto diváků je dnes výjimečná i v padesátitisícovém Přerově.
V příštím školním roce by Okrašlovací a zábavní spolek rád přichystal vedle další
sezóny Kina po O také obdobný koncept pro teenagery od jedenácti do patnácti let.
Obdobný v tom, že film bude obohacen o doprovodný program dostatečně atraktivní
i pro tuto věkovou skupinu (což není úplně snadný úkol).
Jestli máte Kino po O rádi, přijďte nás naposledy v tomto školním roce podpořit a
rozloučit se s druhou sezónou. Sledovat film v sále plném čile reagujících dětských
diváků je zážitek sám o sobě.
Pavel Kubaník

Slohové práce dětí
Nová rubrika, ve které budou zveřejňovány ukázky ze slohových prací dětí chvalčovské základní školy. Dnešní téma: Pohádkové postavy.
Čarodějnice
je obvykle stará, menší a hrbatá. Nosí černé roztrhané šaty a veliký klobouk. Sem
tam na ni spadne pavouk a udělá pavučinu. Žije v močálech a bažinách. Čaruje a
vyrábí lektvary. Létá na koštěti. A vyvádí neplechy. Často také někoho zaklíná zaklínadly, například děti. Je zlá, ale občas moudrá, nafoukaná a bezohledná. Kamarádí
se skřety, hejkaly a čaroději. Někdy se seznámí i s obry nebo s rusalkami.
Elena Konečná, 4. třída
Drak
je velká obluda. Má 3, 7, 9 nebo 12 hlav. Na těle má šupiny a na zádech křídla.
Umí chrlit oheň. Většinou žije v jeskyni. Drak krade princezny a pojídá je k obědu.
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Často musí bojovat s princem a většinou prohraje. Každá hlava má jinou povahu a
často se hádají. Žádné přátele nemá.
Matěj Dvorský, 4. třída
Hejkal
Je velký porostlý chlap. Měří zhruba dva a půl metru a váží asi pět set kilo. Roste
na něm většinou kapradí, mech a přesličky. Je hodně špinavý od bláta a od chaluh.
Jeho oči měří zhruba 1 cm, ústa 20 cm (když je otevře, tak 1 metr), nos nemá. Na
každé ruce a noze má na rozdíl od člověka 7 prstů. Hejkal žije většinou v lese, ale
můžete ho zahlédnout i u skal nebo u vody. Bydlí v norách nebo skalních štěrbinách.
Většinou se povaluje v trávě nebo se koupe u vody. Je velmi plachý, a proto se koupe
tam, kde nikdo nechodí. Jinak sbírá houby, maliny a ostružiny. V noci houká nebo
spí. Hejkal je tvrdohlavý, ale umí se rozdělit. Má také hodně přátel. Patří mezi ně
například bludičky, čerti a vlkodlak lesní.
Jiří Kocvrlich, 4. třída

Chvalčovská kronika

Z kronik chvalčovských – část 1.

V dnešním čísle zpravodaje se vydáme na společnou pouť po stopách chvalčovských předků. Čerpáno ze starých obecních kronik, které byly psány ručním krasopisem. (Poznámka redakce: gramatika tehdejší může se mírně lišit od gramatiky
dnešní. Přepsáno jest však doslova – pro zachování kouzla tehdejší doby.)
Z pamětní knihy Chvalčova
Kniha byla založena dne 15. října 1938 a má 500 stran. Týká se obce Chvalčova.
Kronikářem byl pan Jaroslav Kovařík.
Záznamy prvních dějin našeho kraje jsou zaznamenány na subjektivním podkladě, což lze možno prohlásiti za podklad pravý. Náš kraj byl obydlen již za dob
pradávných. Našly se zde nástroje z dob, kdy lidé ještě železa neznali a hotovili si
je přitloukáním z kamene. Pod Hradišťkem našly se věci takové, podobné motyčce,
sekyrce, mlatu a jiným věcem a jsou zachovány ve vlasteneckém museu v Olomouci.
Už za dob Krista Pána, vedla krajem naším cesta, po níž od dalekého severu
k jihu, od moře Baltického k moři Jaderskému, ubírala se často vojska bojujících
národů, ale i kupců, kteří převáželi a vyváželi různé zboží z krajiny do krajiny a
vyměňovali je na určitých na určitých místech za zboží naše: dobytek, kůže, obilniny,
nerosty, hlavně jantar a jiné věci. Takovým výměnným místem byl za těch dob v kraji
našem Hostýn. Byl tak nazván proto, že na něm v roce o delší dobu zdržovali se a
obchodovali kupci. O Hostýně podrobnější článek napsal inspektor p. Julius Šobr.
Je tedy Hostýn toho stáří jako náš Hradištěk. Jiná památná hora v našem kraji jsou
Obřany. V té době byla jistě již i naše Dědina. Ta měla zase svého pána, bohatého
sedláka, zvaného zeman (fojt), který sídlil na opevněném nesnadno přístupném
místě v dědině, tak zvané tvrzi, která nazývala se po něm a tak i celá dědina. Dle
svého zakladatele, jakéhosi Bohuchvala, slula naše tvrz Bohuchvalov, čili zkratka
Chvalov. Potomci jeho sluli po staroslovanském způsobu Chvaličové, podle nich
i dědina Chvaličov. Místo, kde zeman chvalčovský sídlel je dosud patrno a slove
dodnes Šabac 55. A že tomu tak bylo skutečně, jest prokázáno, v nejstarších zázna25

mech pozemkových. Zvány jsou desky zemské a zachovaly se do dnešního dne.
Jsou to nejstarší gruntovní knihy pánů našeho kraje.
V nich čteme, že už roku 1348 vládl nad Chvalčovem zeman, jménem Chval.
Ovšem byl též poddaný pánovi na hradě Obřanech.
Z pamětní knihy obce Lhoty Chvalčové
„V roce 1924 usnesením obecního zastupitelstva byla zvolena popisní letopisecká komise pro vedení pamětní knihy. Při zahájení první ustavující schůze zvolen za
kronikáře byl František Sova, rolník.
Úvod.
Aby byly uchovány různé ústní podání z dob dávných jakož i výňatky písemných záznamů i archyvů, rozhodla se letopisecká komise učiniti již v v začátku této
pamětní knihy věrohodné zmínky pro památku naším potomkům. Kdy byla obec
Lhota Chvalčova založena, není bezpečných zpráv, patrně jak Chvalčov tak i Lhota
Chvalčová sdílely stejný osud a společný vznik. Chvalčov založil Olomoucký byskup Brůno hrabě Šhaumburg kolem roku 1245-51. Roku 1386 objevuje se Lhota
Chvalčová ve starých listinách jako zboží pana Landšteina toho času pána na
Obřanech.
Roku 1422-28 za husitských válek, byl hrad Obřany husity obléhán a dobyt,
vypálen a rozbořen. Rodina Landšteinů pobyta, takže v pozdější době asi roku 1447
připadly obě vesnice panství bystřickému. Roku 1555 uvádí se jako majitel panství
Bystřického Přemek z Vickova. Když rod pánů z Vickova po meči vymřel, stala se
poslední žena tohoto rodu ženou Václava Bitovského a její jméno bylo Bohůnka.
Jelikož páni z Vickova byli vyznání Česko-bratrského, byli i poddaní jejich nuceni
přijati jejich víru dle tehdejších zřízení. Václav Bitovský zúčastnil se vzpoury proti
králi Ferdinadovi II a po porážce na Bílé Hoře byly statky jeho skonfiskovány, tudíž
i Chvalčov a Lhota. Jeho žena Bohůnka i s dětmi byla vyhnána.“
(v příštím čísle další pokračování)
Jitka Dostálová

Chvalčovští hasiči
Co nového u hasičů aneb Náročný víkend
Jak jste si určitě všimli, o víkendu 17. - 18. 3. 2018 zasáhl území naší obce silný
vítr. Dopředu o silném větru s nárazy o rychlosti až 90 km vydal výstrahu i Český
hydrometeorologický ústav. Bohužel se předpověď naplnila a vítr místy zasáhl i naši
obec. Při této mimořádné události jsme měli plné ruce práce již v sobotu 17. března ve večerních hodinách, kdy jsme vyjížděli spolu s SDH Bystřice pod Hostýnem
k uhašení dvou velkých ohnisek. Po pálení klestí zde hrozilo vlivem silného větru
rozšíření požáru na okolní les. K další události jsme vyjížděli hned v neděli brzy
ráno okolo páté hodiny. Příčinou byl spadlý strom přes pozemní komunikaci na
Hostýn nad Lázněmi. Po odstranění tohoto stromu jsme se po dohodě s operačním
střediskem hasičů ve Zlíně vydali na průzkum cesty na Hostýn, kde jsme zjistili, že
zde leží další popadané stromy přes cestu. Ihned jsme začali pracovat na jejich
odstranění. Po podrobnějším průzkumu a rozednění jsme si vyžádali posily ze HZS
Zlínského kraje Bystřice pod Hostýnem. Po dohodě s velitelem jednoty HZS kvůli
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nebezpečí padání dalších stromů na zasahující hasiče byla tato činnost ukončena
a cesta na Hostýn uzavřena. Během neděle jsme ještě zasahovali na více místech
katastru naší obce, na Schwaigrovce, na Pasekách a na Trojáku. Na Trojáku došlo
k pádu stromu na vysoké napětí, od kterého hrozilo zapálení lesního porostu. Zhruba
v 16.00 hod. se za pomoci traktoru a dvou lesníků podařilo cestu na Hostýn zprovoznit. Nahoře čekalo asi 20 osobních automobilů, které bezpečně odjely do Bystřice
pod Hostýnem. Cesta na Hostýn byla průjezdná, ale zůstala kvůli bezpečnosti uzavřena. Naše činnost byla ukončena v neděli okolo 18:00 hodin.
Zdeněk Sedlář
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Zásah hasičů při padání stromů

Chvalčovští zahrádkáři
"Hádky slouží v manželství k tomu, aby si mohl jeden od druhého na chvíli
odpočinout."
(Mistr Eckhart)
Vítej jaro. Vítej se vší silou a vášní, kterou nám přinášíš. Hodláme si tě užít! Jaro
začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále
přibývá (letos to probíhá spíše naopak). A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu i nás zahrádkáře. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se
s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a
prvním letům života člověka. Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu
a probuzení života. Stromy jsou připraveny k pučení, v lese i na zahradě zahrádkářů
můžete najít první posly jara – bledule a sněženky. Z jihu se již vracejí některé ptačí
druhy (lindušky, sluky, čápi, vlaštovky...) a ptačí zpěv bude stále intenzivnější. Vyletují
včely a probouzejí se první motýli - hlavně babočky a žluťásci řešetlákoví.
Koncem března jsme v Holešově zaregistrovali obsazení čapího hnízda na komíně pivovaru.
V dubnu lze sledovat ohromné změny. Můžete sledovat pučení a kvetení stromů
a keřů. Lze pozorovat přilétající ptáky i stavbu hnízd. Také je zajímavé ověřit, zda
platí známá pranostika, že na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Nejvhodnější doba k výsadbě hlíz jiřinek. V tomto čase, kdy je vegetace ještě nízká, je lze za teplých dnů na
vyhřátých kamenech velmi dobře pozorovat. V dubnu se objevují se první houby
(kačenky, špičky, penízovky), objevují se první hejna hmyzu. Probouzejí se ježci,
vylézají ještěrky a hadi.
Květen je měsíc květů a vůně, mláďat a čas prvních teplých dní. Kvetou duby,  
jeřáby, kaštany, akáty, z keřů hlohy, šípkové růže, kaliny, svídy, bezy... Přilétají
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poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi, kvíčaly...),
v budkách, které jsme v březnu zavěsili, můžeme nalézt vajíčka sýkorek i jiných
ptáků. Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků. Zejména zrána a k večeru
zní všude ptačí zpěv. Zkuste podle něj rozlišit jednotlivé ptačí druhy. Na listech kopřiv
můžete spatřit housenky babočky kopřivové.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
V únoru byla průměrná teplota -6,7°C.
10.2. jsme se zúčastnili přednášky v Olomouci na téma „Botanické pesticidy“.
13.2. na Chalupě zahrádkářů proběhlo promítání s panem Mgr. R. Kejíkem , tentokrát z jeho cest „Na nejvyšší horu severní Afriky“.
16.2. nás pan Mgr. P. Malének seznámil s Jordánskem.
17.2. jsme absolvovali přednášku pana MVDr. Fr. Václavíka „Ochrana ovocných
dřevin“ v Machové
23.2. jsme během „Výroční členské schůze“ hodnotili a bilancovali rok 2017.
2.3. proběhlo pokračování promítání a besedy o Jordánsku s Mgr. P. Malénkem.
3.3.

jsme jeli na přednášku pana Ing. Dušana Nesrsty na téma: „Novinky v odrůdách jádrovin, drobného ovoce“
16.3. jsme museli pro nepřízeň počasí zrušit „ŘEZ nebo-li Polní kázání“ na naší
zahradě. Napršelo ten den 15l na m2.
24.3. proběhlo zasedání republikové rady ČZS (RR ČZS), kterého se zúčastnil př.
J. Pecháček.

Promítání s R. Kejíkem
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Aktuálním trendem jsou v poslední době praktické vyvýšené záhony, které jsou
nejen praktické, ale i estetické a navíc nám přináší řadu dalších výhod. Pravdou je,
že založit takový záhon je práce dosti náročná, ale…určitě se nám vyplatí. Na co
nezapomenout?
Mohou mít různé tvary – podle potřeby, jejich šíře by ale měla odpovídat rozpažení
našich rukou. Důležité je, že na záhon musíme z každé strany dosáhnout. Na základnu z kartonu sypeme zeminu, kompost, seno i hnůj, můžeme přidat i staré práchnivé
dřevo, které bude spolu s vrstvami sena a hnoje vytvářet při tlení teplo a humus.
Záhon musíme dobře namulčovat (třeba slámou), abychom udrželi vlhkost, teplo a
zabráníme plevelu, aby se nám usadil v záhoně (tím si ušetříme práci se zaléváním
a plením).
A jaké jsou ještě další výhody? Nemusíme odstraňovat trávník v základu – položíme na něj karton, který zabrání prorůstání a tráva časem zahyne. Vyvýšený záhon
nemusíme okopávat. Pokud je vyvýšený záhon správně založen, dokáže pěstovaným rostlinám poskytnout dostatek živin. Záhony také tvoří přirozenou ochranu proti
škůdcům (například šnekům).
Zkuste několik doporučovaných rad:
- sklizenou zeleninu pečlivě vytřídíme a tu, která byla napadena drátovcem, zpracujeme co nejdříve
- pěstujeme rané odrůdy často napadaných zelenin (mrkev, brambory…)
- usilujeme o včasnou sklizeň brambor a kořenové zeleniny

Setkání na Chalupě zahrádkářů
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-

bezprostředně po sklizni provedeme podmítku, později orbu
plodiny, které bývají nejčastěji napadeny, nepěstujeme alespoň 2 roky na místech
napadených drátovcem
- na napadeném pozemku pěstujeme plodiny odolné proti drátovci (luskoviny,
pohanka…)
- půdu udržujeme v čistotě, zbavujeme plevele (hlavně pýru), co nejrychleji odstraňujeme zbytky po sklizni
- hnojíme (pokud to pěstovaným rostlinám nevadí) dusíkatým vápnem
- na podzim zryjeme do hloubky (zabráníme kladení larev), rytí později opakujeme
- podporujeme přirozené nepřátele drátovců (ptáci, parazitické hlístice…)
- používáme návnadu – z mrkve či brambor, nebo naklíčeného obilí – zahrabeme ji
do hloubky asi 5 cm a kontrolujeme každý 3. den, objeví-li se drátovec – hned jej
ničíme (kritické množství drátovců je cca 20 ks na 1 m2)
- vhodně volíme insekticidy na drátovce (např. Basudin, Sonido, Poncho, Cosmos,
Actara, Monceren…)
Na jaře máme možnost plně využít účinky jedné z nejužitečnějších rostlinek,
kterou je známá PAMPELIŠKA (Taraxacum officinale) – obsahuje velké množství
vitamínů a minerálů (vitamín C, draslík, mangan, inulin, hořčiny, aminokyseliny, třísloviny, silice, karotenoidy…)
Používá se nejčastěji na výrobu chutného medu, vynikající je do jarních salátů a
polévek, dobré je babiččino pampeliškové víno. Můžeme však také vyzkoušet hořkou, ale zdravou ŠŤÁVU Z PAMPELIŠKY, která:

Setkání na Chalupě zahrádkářů
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– čistí krev, pročišťuje celé tělo
– léčí chudokrevnost a hypovitaminózu, zvyšuje odolnost organismu
– pomáhá při únavě a celkové vyčerpanosti
– aktivuje ledviny, odstraňuje kameny z močového ústrojí, je močopudná
– snižuje hladinu cholesterolu, léčí
hypoglykémii
– pomáhá při různých jaterních
nemocech
– pomáhá při poruchách zažívání,
zácpě
– snižuje vysoký krevní tlak
– hořká chuť pampelišky vyhání
parazity
Zevně se ŠŤÁVA Z PAMPELIŠKY
také používala na:
– odstranění pih a žlutých skvrn
(mlékem se kdysi léčily i záněty
očí)
– hemeroidy (obklady)
– akné, furunkulózu

Setkání na Chalupě zahrádkářů

Výstavní a příbuzné akce:
DUBEN 2018
ČZS vyhlašuje 4. ročník Floristické soutěže. Přihlášku je nutno podat do 20. dubna  
2018 na územní sdružení ÚS ČZS Kroměříž.
22.4.
26.4.-29.4.
27.4.
  1.5.
28.4. 17 h.

Den stromů – Slavnosti stromů – od 1872
FLORA Olomouc Jarní etapa
FLORIA JARO Kroměříž - I.část „FLORISTICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ a
JUNIORŮ“
„FLORISTICKÁ SOUTĚŽ SENIORŮ“
CH.Z. „Děláme si vaječinu v kotlíku, pijeme burčák, povídáme si“
všichni jste zváni a těšíme se na vaši účast.

KVĚTEN 2018
K Prvnímu máji zahrádkáři přejí všem, ať se cítíte jako v ráji.
1.-6.5.
3.5.
5.-8.5.
8. 5. 18 h.
13.5.

ZAHRADA VĚŽKY – JARO 2018
Den Slunce – od roku 1978  
FLORIA JARO Kroměříž - II.část
CH.Z. Výbor ZO
Druhá neděle v květnu je určena maminkám – slavíme Den matek,
vzdáváme  poctu krásnému věčnému mateřství a nám dává další příležitost, abychom té  naší mamince poděkovali, pohladili ji…
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26.5. 17 h.

CH.Z. 6.r. „KUTÍ KOS“, „Posezení, zpěvy a také „Kácení – pokládání
mája“, „Hrajeme šipky“. Těšíme se na vaši účast.

ČERVEN 2018
5.6. 19 h.
CH.Z. Výbor ZO
9.-15.6.
Žabčice Polní den „Mendel Agro 2018“ na ŠZP
9.6. 18 h.
CH.Z. „Hrajeme Petangue“, „Opékáme špekáčky“ přijďte mezi nás si
popovídat. Budeme se na vás těšit!
Pár pranostik:
Někde sázejí malou cibulku u vchodu do domu, kdo tam vchází se zlým úmyslem,
zlomí si nohu.
Rebarbora běduje a pláče jako člověk, když ji někdo trhá.
Duben má rád legraci, stále mění počasí, chvíli svítí sluníčko, hned zas prší maličko.
Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
Máj, máj…lásky čas.
Květen, květen, jabloň voní květem, až se z toho, včelko milá, úlům hlava zatočila.
Ať láska vládne zemi a smutek dnes není, je přeci První máj, krásný jarní ráj.
Výbor ZO ČZS

Setkání na Chalupě zahrádkářů
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Než zavřete zpravodaj
Les prosí
Milý člověče,
za chladných zimních nocí jsem dárcem tepla ve tvém krbu.
V žáru letního slunce ti poskytnu odpočinek v chladném stínu mých korun.
Dal jsem trámoví tvému domu a desku tvému stolu,
ze mne je lože, na kterém spáváš,
dřevo kolébky i rakve tvé.
Jsem tím, co pro blahobyt je chléb,
jsem domovem ptactva i zvěře veškeré.
Slyš tedy prosbu mou.
Neodkládej do mne věci pro tebe nepotřebné!
Nepustoš a nenič mne!
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Chvalčovský šmigrust

Masopust
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Slovo na konec:
Jednou se prý ptali Alberta Einsteina, zda existuje ve vesmíru
něco, co nepochopil.
Einstein se zamyslel a odpověděl: „Ano, daň z příjmů.“
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