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Milí čtenáři,
loni jsem se nastěhovala do bytu, nad jehož okny si vlaštovky postavily hnízdo.
Přiznám se, že jsem na chvíli řešila dilema, zda nemám jejich hnízdění zabránit stejně
jako to udělala většina obyvatel našeho domu a většina obyvatel sídliště. Ono přece jen
mít neustále pokaděný parapet a špinavá okna, to nevypadá moc esteticky. Jenomže
pak jsem se vžila do kůže ptáčků, a představila si, jak letím přes půl zeměkoule domů a
na místě svého domova najdu rozstříhanou pet lahev, sáček či jinou vychytávku, která
mi můj domov vezme. Pozoruji z okna vlaštovky, jak zoufale krouží kolem a nemají
kam složit hlavu a postavit hnízdo pro své mladé. Přišlo mi jich tolik líto! Jak zoufale
se musí cítit.
Člověk podlehl bludu, že je nadřazený živočišný druh nad ostatními živočišnými
druhy. Bere si právo rozhodovat o prostoru, který je pro všechny společný. Činí tak
z moci rozumu, kterým se od jiných druhů odlišuje. Ovšem tento rozum, a ukazuje se to
čím dál více, je dvojsečnou zbraní. V rámci naprostého nepochopení, jak funguje živý
organismus, kterým příroda je, se člověk v rámci pohodlí a v rámci pocitu moci od celku
odděluje. Pán tvorstva nechápe, že toto oddělení mu přináší zkázu, že bodá nožem
matku, která ho kojí.
Alergie na přírodu! Alergie na slunce! Jak je to vůbec možné? Jak může existovat
alergie na slunce? Na zdroj našeho života? Jak je možné, že jsme to nechali zajít tak
daleko? My rozhodujeme, který srnec bude žít a který ne, my rozhodujeme, které zvíře
zavřeme do cirkusu, my rozhodujeme, který strom se pokácí, my rozhodujeme o půdě,
o všem. Není možné v tomto egoismu a idiotství pokračovat do nekonečna. Vesmír
funguje na principu rovnováhy, a rovnováhu znovu nastolí. Pořád ještě to zkouší po
dobrém, ovšem pokud se budeme zuby nehty držet bludu, že jsme nadřazení, zákonitě
přijde návrat do rovnováhy, který nás bude bolet. Jsme tlačeni ke zdi a žádný další krok
už není možný. Co všechno chceme ještě vymyslet, abychom zničili sami sebe? Už
jsme toho vymysleli dost. Opravdu je čas začít se na věci dívat jinak. Život vlaštovky je
daleko cennější než čistý parapet!
Žádnou zábranu jsem vlaštovkám nad okna nedala a jsem tomu nesmírně ráda.
Zvykla jsem si na ranní budíček v podobě hlasitého žadonění mláďat o potravu. Staly
se součástí mého života a já si uvědomila, že se na jejich nájezdy a cvrkot těším. Dnes
ráno jsem si všimla, že se jim hnízdo rozpadlo. A všimla jsem si také, že mě to někde
uvnitř bolí. Doufám, že své mladé stačily vyvést či nějak jinak zachránit. Jejich cvrlikání
mi bude chybět, ale už vím, a ony to vědí taky, že až příští jaro budou hledat své místo,
svůj domov, mohou se v klidu vrátit. Vždyť bych byla blázen, kdybych se o jejich společnost nechala ošidit.
Přeji všem hezké prázdniny.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčovze dne 4. 4. 2018
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RO projednala a rozhodla:
a souhlasí s cenovou nabídkou p. Jiřího Kovaříka na zhotovení 8 ks informačních
tabulí pro Chodník Masarykových za cenu 75 906,72 Kč. 3 tabule bude hradit
Město B.p.H.
a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno s firmou E-ON a.s.
Distribuce přes obecní pozemek parc. č. 1041/2 v k. ú. Chvalčov, v délce1,5 m,
za jednorázovou úhradu 1 000,--Kč.
o právu stavby do pozemku parc. č. 371/15 a 315/16 v k.ú. Chvalčova Lhota pro
přeložku NN pro nemovitost č. p. 504.
o zakoupení křovinořezu s nástavbou na pletí chodníků za cenu 15.600,--Kč.
o odprodeji dřeva ze stromů poškozených vichřicí pro majitele chaty č. ev. 24.
o zadání pasportu, statiky a zaměření pro dům č. p. 122, který je v majetku obce.
a pověřuje starostu k zadání firmě 97A Zlín, vyhotovení projektové dokumentace,
včetně všech dokumentů na stavbu “Přístřešek pro konání kulturních akcí ve
Chvalčově“ za nabízenou cenu 166 000,--Kč.
a souhlasí s průjezdem X. ročníku historické jízdy hasičské techniky Zlínským
krajem, pořádané na počest 100. výročí založení republiky a 25. mezinárodní
hasičské pouti na Sv. Hostýně. Uvolní z rozpočtu částku 15 000,--Kč.
a schvaluje nabízenou cenu za elektronické zabezpečení všech kanceláří úřadu,
včetně pošty za cenu 40 000,--Kč.
a Stavební úpravu v prostoru křižovatky Nová, Vsetínská a Na Kamenci nechá
zhotovit firmě PDS geo s.r.o, Přerovská 426, Bystřice pod Hostýnem.
a schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě s Českou poštou na provozování Pošta partner. Dodatek řeší povinnosti vyplývající s GDPR a oznámení o navýšení finanční
odměny pro smluvní partnery o 4% od 1. 4. 2018.
a schvaluje Smlouvu o dílo o servisním zabezpečení záložních zdrojů elektr.
Energie – motorgenerátor, s dodavatelskou firmou P -Elektro s.r.o.
o úhradě zvýšených nákladů na inženýrskou činnost pro venkovní tělocvičnu.
o úhradě materiálu na stavbu kanalizace k rekreačním nemovitostem v oblasti
„v Dubinách“, celkem i s dopravou 85 885,--Kč.
o odložení opravy místní komunikace v ul. Pod Dubinou do doby výkupu pozemků
pro rozšíření komunikace.
a potvrzuje na základě výběrové komise dodavatele veřejné zakázky “Komunitní
centrum ve Chvalčově“ firmu PROVING s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín, IČ
26244888 za cenu 8 750 000,--Kč.
a jmenuje komisi pro otevírání obálek a pro výběr dodavatele pro stavbu
„Revitalizace ZŠ Chvalčov“ ve složení: Ing. Jan Chlápek, Ing. Vítězslav Študent,
Ing. Josef Koplík, Jan Kurfürst, Božena Měchurová Studená.
a schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace za r. 2017, včetně rozdělení
hospodářského výsledku, který je ve výši 32 526,41Kč. Výsledek bude rozdělen takto: do fondu odměn bude převedeno 20 817,--Kč a do rezervního fondu
11 709,41 Kč.
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se zveřejněním záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č.364/8 v k. ú.
Chvalčova Lhota o výměře 50 m2 pro Petra a Irenu Janováčovy.
o zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 251/10 v k. ú. Chvalčova
Lhota manželům Krkoškovým.
o příspěvku na činnost pro rok 2018 klubu Stonoška z Bystřice pod Hostýnem ve
výši 2 000,--Kč.
a zamítá nákup omalovánek a vystřihovací betlém s místní tématikou.
o nákupu upomínkových předmětů k 100. výročí založení republiky od soc. podniku EMIT CZ v částce do 4 000,--Kč.
o zakoupení nového programu KEO 4 pro potřeby obecního úřadu za cenu
12 760,--Kč.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
informace o omezení provozu na státní komunikaci směr Tesák, Troják.
informace o předpřípravě plánované kanalizace v Lázních a úskalích, které bude
tato stavba doprovázet.
informaci o řešení kalamitní situace u rekreačních nemovitostí v ul. Paseky.
dopis KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy, s vyúčtováním dotace za rok 2017.
předloženou zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního odd. policie
v Bystřici pod Host. za rok 2017.
pozvánku na Valnou hromadu akcionářů České spořitelny, která se bude konat
30. 4. 2018.
předloženou odpověď JUDr. Lenky Příkazské právnímu zástupci firmy Energie
Pro s.r.o.
RO ukládá:
starostovi zajistit žádost o převedení pozemků (bezejmenného vodního toku
ve Chvalčově, přední potok přes Ch.L.) do majetku obce, na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, vodního hospodářství a správy povodí, že Obec
Chvalčov je správcem tohoto toku.
ukládá starostovi uzavřít smlouvu s dodavatelem s firmou PROVING s.r.o. Hulín.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 20. 4. 2018
RO projednala a rozhodla:
• a potvrzuje na základě výběrové komise dodavatele veřejné zakázky “Revitalizace
ZŠ Chvalčov“ firmu PROVING s.r.o. Hulín, Poštovní 480, IČ 26244888, za cenu
1 752 000,--Kč.
• o zakoupení prken ke zhotovení pódia pro Okrašlovací spolek, který je bude využívat pro letní kino ve Chvalčově. Pódium zůstane v majetku obce.
• a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu č. 10/VaK-KM/2015/Pr.
• a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene přes pozemky parc. č. 623/1 a 274 v k. ú. Chvalčova Lhota pro uložení
distribuční soustavy NN pro firmu E-ON a.s. České Budějovice.
• o opravě studánky „Jaroslav“ Na Říce na náklady obce.
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a doporučuje ZO odkup nemovitosti č. p. 13 za cenu 1 100 000,--Kč do majetku
obce.
o zveřejnění záměru na odprodej obecního pozemku parc. č. 476/1 v k. ú.
Chvalčova Lhota.
a souhlasí s přejezdem cyklistického závodu“ MAMUT TOUR 2018“ dne 26. 05.
2018.
a doporučuje ZO odkup pozemků parc. č. 353/6 a 353/5 v k. ú. Chvalčova Lhota,
které jsou zastavěny místní komunikací.
o organizaci májových oslav v obci Chvalčov.
a schvaluje Nájemní smlouvu č. SML /0388/18 s Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, Zlín na pozemek p.č. 618/1 v k.ú. Chvalčova
Lhota. Výměra k pronájmu je ze dvou částí a celkem 115 m2. Vše pro opravu
prostranství před restaurací U Králů a křižovatka Nová, Vsetínská a Na Kamenci.
Pronájem činí 7,--Kč za m2 a kalendářní rok.
RO bere na vědomí:
v souladu s novelou zákona o odpadech o přesunu hmot je nutné, aby žadatel
před zájmem o uložení skrývky, předložil obci atest a územní souhlas.
RO ukládá:
starostovi podepsat smlouvu s dodavatelem na stavbu „Revitalizace ZŠ Chvalčov“

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 5. 2018
RO projednala a rozhodla:
• žádosti na využití starých map při přípravě nových zastavení na Masarykově
chodníku.
• o právu stavby ke zbudování sítí NN k č. ev. 189 pro manžele Bizubovy, z pozemku parc. č. 166 v k. ú. Chvalčov do obecního pozemku parc. č. 902/1 v k. ú.
Chvalčov.
• o vyhotovení plánu týkající se sportu v obci, vše v souladu se zákonem 230/2016
Sb.
• a schvaluje autorský dozor při stavbě Komunitního centra, který bude vykonávat
firma 97A Zlín, za ceny dle nabídky.
• o bezúplatném pronájmu společenské místnosti KD pro konání malého koncertu,
který pořádá Okrašlovací a zábavní spolek dne 30.05.2018. Výtěžek bude použit
pro letní kino Pod Kozincem.
• o odprodeji dřeva u nemovitosti č. ev. 18 ze spadlého stromu při vichřici.
• o uzavření Smlouvy na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
s Podhostýnským mikroregionem, se zahájením poskytovaných služeb od
25.05.2018. Za výkon funkce nebude poskytována odměna.
• o podpisu Smlouvy o poskytování hostingových služeb firmou Alis s.r.o. Česká
Lípa za roční poplatek 4 350,--Kč.
• o přepracování nabídky na zhotovení nové střechy pro tělocvičnu, včetně zadání
a nacenění opravy střech na obecních domech č. p. 772 a798.
obecního pozemku parc. č. 364/8 v k. ú. Chvalčova Lhota
• o pronájmu části
o výměře 50 m2 majitelům nemovitosti č. p. 644 na dobu 10 let.
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o nákupu reklamních předmětů ručně vyráběných od firmy EMIT-CZ soc. podnik,
s.r.o. v ceně 6 104,45 Kč.
a schvaluje Směrnici ICT pro obec Chvalčov, jedná se o Směrnici č.1/2018.
a schvaluje Směrnici č. 2/2018 -Spisový a skartační řád obce Chvalčov, který
zohledňuje GDPR, včetně Organizačního řádu Obce Chvalčov.
doporučuje opakovaně odprodej obecního pozemku parc. č. 476/1 V k.ú.
Chvalčova Lhota, nejvýhodnější nabídce.
a stanovuje termín jednání ZO na čtvrtek 14. 06. 2018 se začátkem v 17.00 hodin.
Program vyplyne z jednání RO a došlé pošty.
a schvaluje Smlouvu s Arcibiskupstvím olomouckým a Arcibiskupskými lesy a
statky Olomouc s.r.o. o podmínkách zřízení, údržby a provozu stezek pro rekreační využití lesních pozemků, v souladu s OZ §1746, odst. 2. RO souhlasí a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Smlouvu obec potřebuje pro instalaci nových
informačních tabulí na Chodníku Masarykových.
a doporučuje ZO odprodat manželům Vladimíru a Radoslavě Krkoškovým obecní
pozemek parc. č. 251/1 v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře 41 m2 za cenu 200,--Kč
za m2. Všechny náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
informace Ministerstva vnitra k problematice GDPR.
informaci starosty, že dojde dle návrhu ke směně pozemků mezi obcí Mrlínek a
Chvalčov v rámci pozemkových úprav.
požadavek projekční kanceláře o existenci sítí pro pozemek 22/1 v k. ú. Chvalčov.
stanovisko občanky k plánovanému přístřešku za OÚ.
RO ukládá:
Ing. Janu Chlápkovi vyhotovit do 1. 7. 2018 plán tělovýchovy a sportu pro obec
Chvalčov.
RO pověřuje starostu k podpisu smlouvy s Arcibiskupstvím Olomouckým a arcibiskupskými lesy a statky Olomouc s.r.o.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s jarem se rozběhly práce na plánovaných stavbách.
Oprava kulturního domu II. etapa s názvem projektu Komunitní centrum ve
Chvalčově byla zahájena počátkem května. Zhotovitelská firma – vítěz z výběrového řízení, Proving s.r.o. Hulín, provede opravu za cenu 10 588 000,00 s termínem
dokončení 31. 10. 2018. Technický dozor investora a koordinaci bezpečnosti práce
zajistí Ing. Vítězslav Študent. Do té doby bude kulturní dům mimo provoz s výjimkou knihovny, mateřského centra a několika soukromých oslav. Stavební úpravy
prostranství před restaurací U Králů provádí firma PDS Geo s.r.o. Bystřice pod
Hostýnem za cenu 874 272,00 Kč. Stavba je nad očekávání komplikovaná, nyní
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jsou již problémy vyřešeny ke spokojenosti nás i Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Termín dokončení je polovina června letošního roku. Ta samá firma provede i stavební úpravu v křižovatce ulic Nová, Na Kamenci a Vsetínská za 50 tis. Kč. Výběrové
řízení na Revitalizaci ZŠ Chvalčov I. etapa – mimo jiné sociální zázemí, chodba
v suterénu, jídelna včetně stolů a židlí a oprava hlavních vchodových dveří, vyhrála
rovněž firma Proving s.r.o. Hulín za cenu 2 119 920,00 Kč. Práce budou zahájeny
28. června, dokončeny do 20. srpna 2018, tak, aby nebyla narušena výuka. Stavba
WC pro lesní tělocvičnu má rovněž vysoutěženého zhotovitele. Robert Hudec, tesařské práce Rusava uskuteční projekt včetně infrastrukturních přípojek v měsících
červenci a srpnu za cenu 549 734,00 Kč.
Během zimy začalo výrazně zatékat do tělocvičny v ZŠ a MŠ. Při prověření
stavu střechy dvěma nezávislými firmami vzešlo doporučení k obnově celé střechy.
Asfaltový šindel je na hranici životnosti, drobné opravy by problém nevyřešily. Stejný
problém bude se střechami v obou bytových domech v areálu školy, kde situace ještě
není tak zlá. Jedná se havárii, vyžadující urychlené řešení, která není podchycená
v rozpočtu obce na letošní rok. Proto bude oprava místní komunikace v ulicích Pod
Hostýnem, Pod Matůškem a Chrástka přesunutá na rok 2019. V ulicích budou pouze
opraveny některé kanalizační šachty a vpusti.
Dle možností mohou být provedeny i některé další opravy, záleží, jak se bude
vyvíjet příjmová stránka rozpočtu.
V letošním roce obec žádala o dotace na opravu komunikací, na opravu prostranství před restaurací u Králů a na povrch hřiště v ZŠ, ani v jednom případě nebyla
žádost úspěšná.
Prostředky na zahájené stavby jsou kryty rozpočtem obce, ostatní se přizpůsobí
rozpočtovým možnostem tak, aby nevznikla nutnost úvěrů.
Přeji všem příjemné léto, prázdniny a dovolené.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Tereza TICHÁ
Rodičům přejeme hodně radosti a maličké krásný a spokojený život.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Leopold SOBOTA 75 let
Milan VLASÁK 47 let
Stanislav GADACZ 90 let
Svatoslava BENEŠOVÁ 68 let
Vladimír KUŽEL 88 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Jarní vítání občánků v naší obřadní síni
V sobotu 14. dubna 2018 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 32. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavily 3 rodiny se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Annu
ODVRŠOVOU, Lucii KUBANÍKOVOU a
Magdalénu KOVAŘÍKOVOU.
K důstojnosti slavnostního obřadu,
který je vždy pro každou rodinu zvlášť,
přispěl dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a
nezbytný hudební doprovod pana Petra
Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné
poděkování.
Andrea Zábranská
matrikářka OÚ Chvalčov
Anna Odvršová

Lucie Kubaníková

Magdalena Kovaříková

Jubileum
Paní Žofie Kuželová žije ve Chvalčově
téměř celý život. Mnoho let ji všichni
z nás znají jako usměvavou, pracovitou,
stále v pohybu. Jejím nejlepším „kamarádem“ bylo jízdní kolo se síťkou. Ještě
před nedávnem dokázala elegantně na
toto kolo nasedat. Dnes již „neposlouchají“ kolena a tak převážnou část dne
tráví na lůžku.
Bydlí u své dcery, která o ní pečuje.
Přesto, že v domě žijí 4 generace, dýchá
zde atmosféra pohody a klidu.
Přejeme p. Kuželové zdraví, spokojenost a radost ze svých blízkých.
Jiřina Hurtová

Starosta obce na návštěvě u nejstarší
občanky obce paní Žofie Kuželové.
V květnu slavila své již 97. narozeniny.
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Co bychom měli vědět

Připomínka 100 let československé státnosti ve Chvalčově
Jak známo, osmé roky desetiletí jsou u nás populární pro svůj sklon občas
promlouvat do naší historie. V letošním roce si připomeneme 100 let od rozpadu
Rakousko - Uherska a vzniku samostatné, tehdy česko-slovenské státnosti. Nelze
vynechat osobnost Tomáše Garrigue Masaryka, který byl významným iniciátorem a
tváří celé té historické změny. Naše obec má dobrý důvod pochlubit se přízní, kterou TGM věnoval tím, že u nás pobyl i s celou rodinou na letním bytě v době, kdy
ještě zdaleka nebyl známou a významnou osobností a na svou politickou kariéru se
teprve připravoval. Rodina tenkrát trávila léto v podnájmu v domku č. p. 1 ve Lhotě
Chvalčově. Dnes č. p. 401 v ulici Na Kamenci ve Chvalčově. Zde na počest TGM
byla v roce 1923 bystřickými sokoly odhalena pamětní deska.
V roce 1993 se na tomto místě uskutečnila připomínková událost v atmosféře
nově nabyté svobody a obnovené samostatnosti naší obce. Při této příležitosti byla
otevřená první část naučné stezky „Chodník Masarykových“. V letošním roce stého
výročí československé státnosti, hodlá naše obec spolu s městem Bystřice pod
Hostýnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Bystřice pod Hostýnem v tomto prostoru
uspořádat jubilejní oslavy. Samotný scénář události je ve stadiu příprav, jisté však je,
že jejich součástí bude otevření druhé části Chodníku Masarykových.
Stezka bude rozšířena o čtyři informační zastavení a bude vycházet od Bystřického
zámku, pokračovat bude podél Bystřičky přes park Zahájené kolem lesní tělocvičny
k pamětní desce na čísle popisném 401 a dále v původní trase přes Kozinec na
Říku kolem pramene Jaroslav k cíli u bývalé hájovny (dnes Schwaigrova chata)
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na pasece Švajgrovce, na úbočí Hostýna. Nové tabule jsou vyrobené v obvyklém
duchu, informační panely procházejí závěrečnou redakční úpravou, na trase je již
dnes možno vidět betonové patky, na které budou tabule namontované. Dokončuje
se také oprava stavby kolem studánky - Jaroslavova pramene. K příležitosti oslav
připravujeme i krátký dokumentární film o Masarykově působení na Bystřicku, který
financuje Podhostýnský mikroregion. Přípravě věnujeme značné úsilí, rádi přivítáme
chvalčovskou veřejnost na slavnosti 22. září 2018.
Ing. Antonín Stodůlka

Zprávy ze stacionáře

Duben a květen ve stacionáři

První dubnové úterý jsme s Mgr. Pavlem Malénkem ukončili cestování po
Jordánsku. Jeho výklad nás opět přenesl na území Blízkého východu. A vyprávění, které bylo každý měsíc čím dál poutavější, nám odhalilo skryté poklady tohoto
pouštního království. Těšíme se opět na podzim, kdy obnovíme cestovatelský seriál
a obohatíme se o poznatky z dalších částí naší zeměkoule.
10. 4. Studená kuchyně - inspirace
na jarní saláty. Pod tímto názvem jsme
další týden otevřeli diskuzi a ochutnávku. A věřte, že to opravdu nebyl jen
hlávkový a bramborový salát, ale docela
chutný pampeliškový nebo s medvědím
česnekem a anglickou slaninou.
Tento měsíc nechyběl ani výrobek pro
potěšení. Tentokrát jsme si vyrobili zdobenou svíčku z keramického květináčku.
Na procvičení paměti jsme zvolili pohádkový kvíz – pohádkové dvojice, příběhy, doplňování názvů a postav z večerníčků.
To všechno jsme si připomněli a zazpívali si pro radost třeba „rozvíjej se poupátko“.
(Otázka: ve které české pohádce tato píseň zazněla?)
15. května jsme společně s dětmi ze ZŠ Chvalčov oslavili Den matek. Typickým
dárkem jsou květiny a drobné dárky. Nám přišly udělat radost děti svým vystoupením
poskládaným z básniček, hry na flétničky, housle a písniček. Nechyběly ani lidové
písně, které si vždy s chutí zazpíváme. Děkujeme za krásný dárek dětem i paní učitelce Aleně Konečné.
22.5. k nám zavítali poutníci již 18. Pros Pěš Pouti (prosebná pěší pouť). Snažili
jsme se jim v rámci svých možností poskytnout zázemí, aby si mohli odpočinout.
Pohoštění v podobě perníkové buchty klienti s naší malou podporou upekli již v pondělí. Spolu s čajem nebo kávou snad posloužila k načerpání nových sil a dokončení
cesty z Podhradní Lhoty na Svatý Hostýn. Kněží připravili krátkou májovou pobožnost. Zakladatelka poutě dobila baterku svého obdivuhodného vozíku, který zvládl
veškerý terén. Přímo ze stacionáře proběhl telefonický vstup do živého vysílání rádia
11

Proglas. V poledne se skupina 23 poutníků vydala na Svatý Hostýn, kde je čekala
Cesta světla a mše svatá. Atmosféru jistě vystihla jedna z účastnic poutě: “ Bylo to
úžasné potkat se po roce s lidmi, kteří pouť absolvují se stejným úmyslem“.
Vladimíra Procházková

Kolektiv Denního stacionáře Chvalčov
vás zve

26. 6. na kotlíkový guláš
Už počtvrté si společně uvaříme guláš v kotlíku
a zazpíváme u ohně známé lidové písničky.
Přijďte s námi uzavřít další rok společného setkávání,
abychom měli po prázdninách na co navázat…

Okénko nejen do školy
Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny,
v lese pro nás dozrávají jahody a maliny.
Těšíme se na sluníčko, na čvachtání u vody,
s mámou, tátou, taky s pejskem užijem si přírody...
Máme za sebou:
• Beseda pro rodiče s panem PhDr. Davidem Románkem ze záchranné služby o
prevenci dětských úrazů a poskytnutí první pomoci
• Čarodějnický den
• Návštěvu maňáskového divadla
• Keramiku s panem Švehlíkem
• Zápis do MŠ – na příští školní rok je kapacita MŠ naplněna
• Výrobu přívěsků z keramické hlíny a přání pro maminky k jejich svátku
• Koncert pro předškoláky v bystřické Základní umělecké škole
• Besedu s dětskou sestřičkou Dis. Šárkou Icelovou na téma „Dětské nemoci a
jejich prevence“
• Celoroční vyhodnocení sběru starého papíru
• Společné focení
• Ukončení doplňkových činností – Metody dobrého startu a Pískání pro radost
• Oslavu Dětského dne:  
- kouzelnické vystoupení pana Šulaje plné záhad, údivu a překvapení
- hledání pokladu
- tradiční výlet do ZOO Lešná
12

•
•
•
•

- koncert skupiny Marbo
- návštěvu místní hasičské zbrojnice
Besedu pro rodiče s paní Ivou Řehůřkovou na téma „Dítě a zodpovědnost“
Ukázkovou hodiny angličtiny pro rodiče dětí, které v tomto roce navštěvovaly
tento kroužek
Olympiádu pro předškoláky ve SVČ Včelín
Návštěvu Městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem

A co nás čeká?
• Polodenní výlety do okolí – na Kozinec, na Paseky, na Říku, na Troják na rozhlednu Marušku
• Výlet předškoláků na rozloučenou s MŠ
• Rozloučení se školkou na akci „Ahoj školo!“
• Ukončení projektu EU Šablony I 2016 a tím působení chůvy, Odborně zaměřená
tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (besedy) a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti a speciálních potřeb
žáků ( inkluze )
• Zahájení projektu EU Šablony II 2018 od 1. 9. 2018 v návaznosti na první část
projektu EU Šablony I 2016
• Uzavření MŠ po celou dobu prázdnin z důvodu plánované rekonstrukce sociálních zařízení a vnitřních prostor budovy
Školní rok utekl jako voda v potoce…
Všem našim dětem i rodičům přejeme pohodové slunečné prázdniny a příjemnou
dovolenou. Mnoho krásných zážitků při poznávání nových míst. Budoucím prvňáčkům vykročení pravou nohou do první třídy základní školy a doufáme, že se přijdou
příští rok pochlubit s jedničkou. Rodičům kromě přání také děkujeme za celoroční
spolupráci.
Budeme se těšit na shledanou v novém školním roce 2018/2019.
Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Tak se nám to zase blíží. Další školní rok je za námi a přichází, většinou zasloužené, prázdniny. Jsme zase o nějaký ten pátek starší, zkušenější, vzdělanější… Přeji
všem, aby si letní dny užívali hlavně spolu. Povídali si s přáteli, hráli s dětmi a vnoučaty, setkávali se s rodinou, prostě byli spolu. To jsou chvíle, které člověka posilují a
činí šťastným, to jsou chvíle, které nám nikdo nevezme. Jak říkával jeden můj kamarád, se kterým se už nemohu na tomto světě setkávat: Mějte se, co se do vás vejde!
Co už jsme zvládli:
• Zápis do 1. třídy, zapsáno 11 prváčků
• Zápis do mateřské školy, naplněná kapacita
• Atletický den, oslava Dne dětí
• Turnaje v házené, 9. místo třeťáci (z 10), 3. místo čtvrťáci (ze 6)
• Ukázka dravců, sokolníci ve škole
• Dopravní hřiště, čtvrťáci se stali správnými cyklisty
• Ukončení zájmových kroužků, děkujeme vedoucím
13
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•
•
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Ukončení projektu Šablony I, doučování, čtenářské kluby, chůva v MŠ, školní
asistent v ZŠ, připravujeme od září Šablony II s podobným obsahem
Jarní muzicírování, jsme škola zpěváků a muzikantů, foto na webu
Sběr papíru, dva plné kontejnery, do pokladny Klubu rodičů ZŠ Chvalčov 10.080
Kč
Skupina Marbo, tradiční koncert za školou

Jarní muzicírování
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A co ještě snad stihneme:
• Školní výlety, 14.6. 4. ročník - Pustevny, 12. 6. 1.-3. ročník - ZOO Ostrava, 5.ročník 25.6. - ZOO Lešná (vzpomínka na školku)
• Třídní schůzky, 20.6.
• Ahoj školo, 26.6., 17:00 na hřišti TJ
• Vysvědčení, 27.6.
• Ředitelské volno, 28., 29.6.
• Modernizace interiéru školy, 1. etapa, od 1.7., celé zařízení mimo provoz o letních
prázdninách (opravují se hlavně sociální zařízení). Omlouváme se a děkujeme za
pochopení.
GDPR, ochrana osobních údajů:
Evropská směrnice rozšiřující ochranu osobních a citlivých údajů začala platit
25. 5. 2018. Sledujte informace na našem webu www.zschvalcov.cz, rubrika O nás GDPR. Většinu osobních dat shromažďujeme na základě požadavků legislativy (data
narození, bydliště, rodná čísla, …). Ta ostatní potřebná pro chod školy či spolku Klub
rodičů ZŠ Chvalčov budeme používat s vaším souhlasem (telefony, maily, fotografie,
videa, …) Svět se ovšem v klidu točí dál. Stále budeme maximálně chránit a zabezpečovat citlivá data všech dětí a dospělých, kteří mají co do činění se školou. Jen
přibude hromada papírů a ubude něco peněz. Tož tak.
Zdeněk Hnila, ředitel školy

Různé
Vážení občané, v naší obci se začíná šířit takový nešvar. Množí se případy,
že do sběrných nádob určených ke třídění odpadu lidé vhazují směsný odpad.
Odpad z domácnosti patří do nádob k tomu určených, tedy popelnic.
Prosím, neničte práci druhých a uvědomte si, že obsah sběrných nádob se
dále třídí na linkách, u kterých pracují lidé. Právě oni pak musí separovat VAŠE
odpadky, které tam nepatří.
Správným tříděním odpadu a díky recyklaci vznikne úspora přírodních zdrojů. Přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a neustále se redukují, což souvisí
i s ohrožením životního prostředí. Budeme-li správně odpad třídit a nebudeme
vhazovat slupky od brambor a hygienické potřeby tam, kde nepatří, pomůžeme
tím tedy nejen životnímu prostředí, ale také sami sobě.
Upozorňujeme občany bydlící v horní části obce – hlavně ul. Na Říce a Obřanská,
že kontejnery na směsný odpad (černé) jsou určeny pouze pro majitele rekreačních
nemovitostí a není zde možné odkládat žádný jiný odpad. (např. železo, stavební suť
nebo odpad ze zahrad). Nádoby barevné: žluté, modré, zelené, bílé a hnědé slouží
i nadále všem občanům.
Ostatní prosím odkládejte ve sběrném místě.
Otvírací doba: pondělí, středa
sobota

14.00–17.00 hodin
09.00–12.00 hodin
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Pro občany trvale žijící v obci jsou k odkládání směsného odpadu popelnice, které
vlastní každá domácnost. Pokud takovou nádobu nevlastníte, můžete si ji zakoupit
v pokladně obecního úřadu.
Dlouhodobě neutěšená situace na tomto stanovišti odpadních nádob, která ztěžuje život okolo bydlících občanů, nás nutí k zavedení kamerového systému a vytvoření
nové obecní vyhlášky, podle které budou ukládány sankce v řádu tisíců korun.
Všichni se snažíme vytvářet si pro život ty nejlepší podmínky, tak neničme svým
bezohledným jednáním a chováním veřejná prostranství, která slouží nám všem.
-

Žádáme občany, kteří odevzdávají železo jako soukromé osoby, nezapomínejte
nám prosím nosit kopie lístků na obecní úřad.
Nejsme zvědaví, kolik jste „natržili“, všechna tato data jsou důvěrná, ale nám to
pomáhá jako bonus pro výkaznictví firmy Ekokom.
Děkujeme.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Loni
občané odevzdali k recyklaci 4 684,00 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a
recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vyřadili 4 684,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme
ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 61,84 MWh elektřiny, 3 423,34 litrů
ropy, 274,60 m3 vody a 2,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,93 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 57,01 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Kroměřížská nemocnice má novou dialýzu
Ve středu 16.05.2018 v 10.30 hodin při slavnostním otevření nového hemodialyzačního střediska v Kroměřížské nemocnici přestřihl pásku hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek.
Hemodialýzu potřebuje v našem okrese v současné době 73 občanů. Tento
zákrok podstupují pacienti 2-3x týdně po dobu 4-5 hodin, pokud jejich ledviny odmítají pracovat, jak mají. Probíhá čistění krve, kdy se z těla odstraní odpadní látky a přebytečné tekutiny, což ve zdravém těle obstarají ledviny. Bez dialýzy by tito lidé umírali
asi do 14 dnů. Dialýza prodlužuje lidem život o mnoho let. Důkazem je pacient, který
je v Kroměříži dialyzován 24 let a podstoupil toto „čištění“ již 3 000 x.
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Nové prostory byly rekonstruovány
za částku ve výši 52 milionů korun,
největší částkou přispěl Zlínský kraj.
Vybavení bylo z části zajištěno sponzory, mezi které patřila i obec Chvalčov.
Byla jsem pyšná, že naše zastupitelstvo poskytlo sponzorský dar na jednu
ze 14 pohodlných postelí, které takto
nemocným lidem zpříjemní pobyt na
tomto oddělení.
I když je kroměřížská dialýza jedna
z nejmodernějších v ČR, přejme jí co
nejméně pacientů, kteří ji budou potřebovat, a ti, co tam musí, ať jsou spokojeni s prostředím a kolektivem obětavých
lékařů a sester jako dosud.
Jiřina Hurtová

Zlatá medaile MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve patří
MVDr. Josefu Drdovi.
Děkujeme za ochotu darovat krev pro zdraví a při záchraně lidských životů. Je to
projev humánního vztahu k nám ostatním.
U příležitosti předání této medaile bude MVDr. Drda pozván na nejbližší jednání
Zastupitelstva obce a bude mu předán věcný dar.
Jiřina Hurtová
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AKCE CHVALČOV
16. 6. 2018 - 10.00 hod. - Chvalčovské chrtění na fotbalovém hřišti.
Setkání příznivců čtyřnohých miláčků. Mimořádná tombola, bohatý program, občerstvení. NEZAPOMENOUT očkovací průkaz s platným očkováním vašich pejsků! Chrti
náhubky s sebou.
CYRILOMETODĚJSKÉ HODY
sobota 30. 6. ve 20.00 - předhodová diskotéka za obecním úřadem
středa 4. 7. v 17.00hod. - vernisáž výstavy „Magický Hostýn“ v obřadní síni
Obecního úřadu. Vystoupení děti z chvalčovské ZŠ. Výstava bude
dále otevřena ve čtvrtek 5. 7. 2018 od 10.00 do 17.00 a v pátek
6. 7. 2018 od 10.00 do 14.00 hodin. Pro zájemce bude pak výstava
otevřena po celý červenec v době úředních hodin obecního úřadu.
čtvrtek 5. 7. v 9.30 v kapličce Cyrila a Metoděje v Dědině – mše svatá.
čtvrtek 5. 7. od 15.00 hodové odpoledne za obecním úřadem.
K tanci a poslechu zahraje Moravská veselka, malování na obličej a
„Možná přijde i kouzelník“ mág Radek.
čtvrtek 5. 7. ve 20.00 hod. – hodová zábava se skupinou Los Playboys.
Občerstvení zajištěno.
26. 7 až 27. 7. 2018 - letní malování v krajině s panem Karlem Bubílkem.
Výtvarné setkání s malířem Karlem Bubílkem a výtvarnou pedagožkou Kamilou
Kulhavou. Určeno pro milovníky výtvarného umění a amatérské malíře   - formou
denního setkávání. Dotazy a přihlášky na email: kulhava.kamila@gmail.com.
Podrobnosti a informace budou zaslány přihlášeným zájemcům.

PROGRAM LETNÍHO KINA 2018
Každý pátek od 15. 6. do 31. 8.
Louka pod Kozincem (značeno podél hlavní silnice a Bystřičky)
Bar od 20:00, začátek představení 21:30 (červen, červenec) / 21:00 (srpen)
V případě špatného počasí info na www.ozs.cz nebo facebooku Letní kino Chvalčov
Vstupné 60,- / 1,- (členové Kultury za pade)
15. 6. Hoří, má panenko (ČSSR 1967)
Přivítejte novou sezónu zahajovacím plesem! Formanova klasika doprovozená
výstavou z filmového archivu pana Tichého, tombola pro diváky, dechovka a tanec
pod širým nebem na úvod i na závěr.
22. 6. Spider-man: Homecoming (USA 2017)
Napínavá, nápaditá a vtipná akční jízda pro fanoušky komiksů i ty, kteří se prostě
chtějí pobavit. Vhodné pro děti, dospívající i dospělé včetně těch, kteří se bojí pavouků více než daňového přiznání.
29. 6. Cesta za králem Trollů (Norsko 2017)
Konec školního roku v letním kině s novou vydařenou fantasy pohádkou pro malé
i velké. Po filmu můžete s dětmi přespat pod širákem na parketu letního kina a ráno
si dát kafe nebo čaj jako pozornost podniku.
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čt. 5. 7. Ultra (Maďarsko, Řecko 2017)
Jak daleko musíte zajít, abyste objevili, co ve vás je? Dokument z prostředí 236 km
dlouhého Spartathlonu. Před filmem běh do letního kina. Po filmu beseda s trojnásobným účastníkem Spartathlonu Ondřejem Veličkou.
6. 7. To (USA 2017)
Horor do letní noci patří. A tenhle je jeden z nejlepších z poslední doby. Kultovní
román Stephena Kinga v nejnovějším hávu. Dětská parta dospívá skrze svůj boj se
Zlem v podobě podivného klauna. Jako bonus maškarní pod hvězdami – pro masky
vstup za 50,-.
13. 7. Borg / McEnroe (Švédsko, Dánsko 2017)
Nejslavnější wimbledonské finále, souboj dvou sportovních ikon čelících tlaku médií
i svých vnitřních démonů. Film i pro ty, kteří vůbec nevědí, jak se tenis počítá. Od
18:00 všem otevřený pinčes turnaj na našem parketu.
20. 7. Na samotě u lesa (ČSSR 1976)
Slyšíte, děti? To je klekání! Výběr facebookových fanoušků našeho kina. Zveme
všechny chvalčovské chataře – po filmu oheň, kytary a zpěvy.
27. 7. Ztratili jsme Stalina (Anglie, Francie 2017)
Stalin je mrtvý, kdo přijde po něm? Kult osobnosti a souboj o moc jako námět pro
komedii tak podivnou, až ji v Rusku raději zakázali.
so 4. 8. The Florida Project (USA 2017)
Svět očima dětí je kouzelný, i když život jinak za moc nestojí. Rodina v nouzi pohledem rozjívených fracků v energií nabitém festivalovém hitu.
10. 8. Big Lebowski (USA, Velká Británie 1998)
Někdo je prostě smolař. Ve filmech bratří Coenů jsou to obvykle úplně všichni. Pro
mnohé kultovní komedie, pro jiné možná stále film k objevení.
17. 8. Nejtemnější hodina (USA, Velká Británie 2017)
Celá tíha světa na bedrech jediného člověka. Winston Churchill v předvečer války
v podání oscarového Garryho Oldmana.
24. 8. Hastrman (ČR 2018)
Aristokrat i stvůra v jednom těle, příběh romantický i hrozivý, zasazený do nádherné krajiny. To není Dracula, ale Hastrman. Od 20:00 čtení autora literární předlohy
Miloše Urbana, po filmu beseda.
31. 8. Coco (USA 2018)
Pro mnohé nejkrásnější animovaný film poslední doby. Dobrodružná a skrznaskrz
pozitivní výprava do zásvětí plného bizarních postaviček, během které hlavní hrdina
odhaluje skrytá rodinná tajemství. Konec prázdnin v Letním kině Chvalčov s doprovodným programem pro děti.
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Rozhovor

Přípravy letního kina v plném proudu...

S Pavlem Kubaníkem jsme se sešli jak jinak než pod Kozincem. Slunečné
páteční odpoledne a Pavel pracuje na louce, kde se připravuje a vylepšuje hlediště.
Posadíme se na lavičku ve stínu, abychom si mohli krátce popovídat.
Pro chvalčovské, a nejen chvalčovské obyvatele se stala loňská sezóna letního
kina velkým hitem. Celý nápad vznikl v rámci Okrašlovacího a zábavního spolku, jehož jste aktivním členem. Co si vlastně můžeme pod pojmem Okrašlovací
spolek představit?
„Okrašlovací spolek je sdružení lidí přibližně mého věku, kteří si řekli, že pro místo,
kde žijí, mohou něco udělat. Většina z nás alespoň na nějakou dobu vystrčila nos
z rodného hnízda, nebo se naopak přistěhovala odjinud. Možná díky tomu přicházíme s nápady na akce, které tady zatím nemají tradici. Kino je takový hodně viditelný
realizovaný nápad, ale máme spoustu dalších aktivit, které už tolik viditelné nejsou.“
Kolik členů má Okrašlovací spolek a jak vlastně fungujete?
„Jádro těch nejaktivnějších tvoří asi 7 lidí, pak jsou další, kteří se zapojují podle
potřeby. Minulý rok jsme spustili iniciativu Kultura za pade - někteří členové nám
finančně přispívají, jiní navíc pomáhají při akcích, takže teď můžeme počítat s dvaceti třiceti lidmi, kteří se podle svých možností zapojí.“
Je náročné sehnat v dnešní době dobrovolníky?
„Zatím to jde. Ale nepůjde to věčně. Letní kino je v tomto ohledu dost na hraně,
jsou v tom loni i letos stovky hodin dobrovolné práce. Zapojení hodně lidí tomu na
jednu stranu dává nějaký šmrnc, hodně lidí ten projekt bere za svůj, jiní lidé naši
snahu vidí a vyjadřují nám svůj vděk za to, že se o něco snažíme. Ale musíme i dávat

Přípravy
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Promítání

bacha, aby se to nepřepísklo. Každý z nás má práci, rodinu, povinnosti a zájmy,
dobrovolničení do toho musí zapadnout, a to není snadné.“
Proč vzniklo letní kino právě na Chvalčově?
„Původně jsme leťák chtěli rozjet v Bystřici, ale nenašli jsme pochopení. Na
Chvalčově to pochopení bylo. A nakonec je to tak dobře, protože to místo tady je
ohromné. Myslím, že kino dnes nemůžou být jenom filmy - já ho beru jako jednu
z možností, jak přimět lidi, aby se potkávali. Každá příležitost se hodí. Kromě filmů
se ještě snažíme vymýšlet různá další lákadla, v případě leťáku je ale největším
lákadlem samotné místo a to, že na něm můžeme v noci rozsvítit plátno.
Není žádným tajemstvím, že i v Bystřici se rozjíždí letní kino na koupališti.
Nebojíte se, že vám přetáhne diváky?
„S tím nenaděláme nic. Leťák může dělat každý, nás jen mrzí, že Bystřice jeden
rok zapudí aktivitu vznikající přímo od lidí a na druhý rok nalije peníze z městského
rozpočtu do toho samého. Přijde nám to celé postavené na hlavu, ty peníze přece lze
investovat sta způsoby. Děláme si ale dále to svoje. Jsme i zavázaní mnoha lidem a
firmám, které nám loni i letos pomohly, kvůli této podpoře to ani zabalit nemůžeme.
Alespoň nás to vede k nápadům, kam kino dále posunout. Jak říkám, filmy jsou
jenom jedna složka. Uděláme, co můžeme, ostatní už záleží na lidech.
Když už jsme u těch filmů, podle jakého klíče sestavujete program?
„Vkus máme každý jiný, takže chci, aby byl výběr především různorodý - filmy
nové, starší, české, zahraniční, žánrové i nevyhraněné... Ale byl bych rád, aby lidi
chodili celkem bez ohledu na film - vstupné je levné, atmosféra skvělá, takže jestli
některý film zrovna nevyhoví vkusu diváka, je pořád hodně věcí, díky kterým si večer
může užít, třeba si jen posedí u ohně se známými. Ale snažím se, aby spíše divák
odcházel s tím, že pro sebe něco nového objevil.
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Zajímalo by mě, kde berete na všechny tyto aktivity čas? Zaměstnání, rodina,
tři malé děti...jak se to dá zvládnout?
„Mám tolerantní, tedy spíše velmi tolerantní manželku a zaměstnání, které mi
dává volnost.“
Kde tedy pracujete?
„Učím na Karlově univerzitě romštinu a romistiku. S kolegy vytváříme akademický
časopis, který má už 25 letou tradici, to je druhá práce. Nemám pevnou pracovní
dobu. No a snažím se vstávat brzy ráno, než se probudí zbytek rodiny. To je pro mě
nejlepší doba na soustředěnou práci.“
Romštinu? To zní zajímavě. To asi máte k romské kultuře a jazyku velice blízko.
„Mezi Romy jsem strávil spoustu času a mluvil s nimi jejich jazykem. Jinak bych
se ho nenaučil.“
Tak víte co? Pozvěte lidi do kina v romštině.
„Aven k´ amende andre mozi! Přijďte k nám do kina!
Super! Děkuji za Váš čas a držím palce, aby se zájem o letní kino udržel.
Jitka Dostálová
Přehled aktivit Okrašlovacího spolku najdete na www.ozs.cz; pokud máte facebook, připojte se
ke skupině Letní kino Chvalčov.

Otevírání studánek

Kulturní rubrika

Letos vyšlo až na podruhé. Akce
byla plánovaná na nedělní odpoledne 18. března před prvním jarním
dnem. Počasí s námi však mělo jiné
plány. Vichřice, která zasáhla nejen
naši obec, byla natolik silná, že bylo
nemyslitelné za takových podmínek
akci uskutečnit. A přece jsme se
sešli, ale až  za měsíc, 14. dubna.
Znovu se ukázalo, že všechno
špatné je pro něco dobré. Březnové
dny bývají každoročně ještě dost
chladné, a téměř každý ročník studánek jsme bývali dosti promrzlí. To už
v dubnu nehrozí. Je to příjemnější,
a mohli jsme letos poprvé posedět
i u ohníčku a opéct si špekáčky. Po
této zkušenosti jsme se rozhodli, že
studánky přesuneme i do budoucna
na duben, abychom si je mohli více
užít.
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Pan Sklenář jako každý rok studánku vyčistil, připravil a zprovoznil. Letošní víly,
které studánku symbolicky otevřely, byly naprosto rozkošné, a všichni byli z malých
děvčátek upřímně dojati. No a třešničkou na dortu se stali tři hejkalové, kteří měli tak
dokonalé kostýmy, že by se v lesním pohádkovém světě z fleku uchytili. Ráda bych
poděkovala nejen jim, vílám Klárce a Terezce, panu Sklenářovi, paní Stellové, zpěvákům a harmonikáři, ale také našim technickým službám, paní Martě Šindlerové,
paní Martě Válkové a Obecnímu úřadu za podporu akce.
Jitka Dostálová
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Paní zima vale dává,
teplo nás již očekává.
Voda ve studánce prýští,
Pro nás a snad pro generaci příští.
Musíme ji ale chránit
a před vandaly bránit.
Když je vody moc je zmatek,
hůř, když je jí nedostatek.
Trpí lidé, příroda, zvířata,
voda má přec cenu zlata.
Proto si ji važme, milí,
co jsme si studánku oblíbili.

hlavně ať slouží zdravíčko.
Buďme k sobě zdvořilejší,
vždyť je to jen maličkost.
Když to dopřeje osud a čas,
ať se za rok sejdeme zas.

By z ní voda vyvěrala
o to se nestor Sklenář stará.
Za to mu patří díky vřelé
nejen z Říky, ale i obce celé.
Ať se nám všem dobře daří,

Marta Šindlerová

Vážení spoluobčané,
už to bude více jak měsíc, co naše komise SPOZ uspořádala 12. 4. 2018 odpolední posezení pro chvalčovské seniory. Toto setkání zahájil starosta obce
Ing. Antonín Stodůlka. Nejen, že se setkání opět vydařilo a zúčastnění se dobře
bavili, ale toto posezení bylo zpestřeno vystoupením mladých chvalčovských hasičů, které se všem moc líbilo. Dalším překvapením bylo vystoupení Antonína Čecha
v podařeném kostýmu kosmonauta Gagarina, který ve stejný den před 57 lety vyletěl
jako první člověk do vesmíru.
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Jak už jsem se zmínila, posezení, které bylo už po několikáté, se vydařilo, a o to
víc nás potěšilo, že se na tato setkání chvalčovští senioři vracejí, ba dokonce přicházejí noví, kteří prohlašují, jaká škoda, že na tuto akci nemohli přijít pokaždé.
Při každém setkání Obecní úřad nezapomene obdarovat seniory drobným dárkem, což nás mile potěší.
Na závěr patří poděkovat všem organizátorům této akce.
J. Procházková
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Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc na Chvalčově
Účast na letošních čarodějnicích na výletišti pod Kozincem byla bez nadsázky
rekordní. Počasí nám přálo, i když popravdě vítr, který rozmetával plameny čarodějnické hranice do okolí několika metrů, mě dost zneklidňoval. Hasiči však měli vše
pod kontrolou, takže se naštěstí nic nestalo. Na rozdíl od mnoha jiných míst v naší
republice, kde k požárům v tuto noc opravdu docházelo.
Letošní poslední dubnový den byl vskutku zvláštní. Lidi citlivější na energie a vibrace mohli cítit, že je ve vzduchu něco očišťujícího. Napomohl k tomu samozřejmě
úplněk ve štíru, který připadl právě na tuto noc. Ona už je sama o sobě dost silná a
ještě když se spojí s úplňkem, větrem, ohněm a magickým místem pod Kozincem,
stává se očista téměř hmatatelná. Mimochodem místo pod Kozincem je neuvěřitelný,
energií nabitý prostor. Měli bychom si ho považovat. Škoda, ale tak už to bývá, že
krásu a nádheru našich míst vidí zejména ti „cizí“, kteří tady nebydlí. Místní jsou na
ni prostě zvyklí a mnohdy už ji ani nevnímají. Jo, a všimli jste si, že letos na trávníku tancovalo mnohem více lidí, než bývá obvyklé? A tancovali i ti, které běžně na
parketu nevídáme. Uvolnění a jisté propojení tady prostě probíhalo. Kostýmy měly
čarodějnice opět krásné a originální, děti se vyřádily jak u soutěží, tak pohybem
v lese a na louce, Hogo Fogo ve formě, pivečko a špekáčky, co si přát víc? Snad jen,
abychom se, až nám bude o rok více, sešli na naší magické louce.
Jitka Dostálová
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Výstava žáků ZUŠ Bystřice pod
Hostýnem
V pátek 11. 5. 2018 byla na zámku
slavnostně zahájena výstava na téma
Bystřice očima dětí. Vernisáž obohatilo
vystoupení žáků hudebního oboru a
také pantomima na téma zaniklá i současná řemesla v Bystřici. A jako každý
rok, tak i letos byli představeni absolventi výtvarného oboru. Stěny zámeckých sálů zdobily práce dětí vytvořené
nejrůznějšími technikami: malby, kresby, fotografie, koláže. Děti se s daným
tématem popasovaly velmi zdárně,
ostatně jako každým rokem. Bystřice tu
„visela“ v mnoha podobách, „tonetovka“ či zámek stokrát jinak a Hostýn -  paráda!
Přejme dětem, aby si co nejdéle uchovaly svůj originální pohled na svět a aby je
malování i nadále těšilo.
Jitka Dostálová
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Absolventi ZUŠ

Od srdce k srdci…
Patrika Kee jsem poprvé slyšela naživo u příležitosti dubnového představení hry Anastasia
v bystřickém kinosále. Byl to pro
mě natolik ohromující zážitek, že
když jsem následně uviděla plakát
s portrétem tohoto neobyčejného,
vtipného hudebníka, který zval
na koncert do Královské oázy,
bylo rozhodnuto. To si nemohu
nechat ujít! Komorní podoba koncertu přímo vybízela k meditativní
náladě, při níž jsme se pomocí
nevšedních tónů, hudebních vln a
ozvěn a nečekaných hudebních proměn přemostili rovnou ke svému srdci, ke svému
JÁ. A jestli ještě někdo do té doby pochyboval o existenci lidské duše, tak po setkání
s uměním Patrika Kee už žádná další pochybnost nebyla možná. Lidská duše se
otevřela a kolébala každého z nás ve své bezpečné náruči.
Tak jsem se v průběhu dvouhodinového famózního přednesu proměnila v dítě,
ženu, lásku, setkala se s životem, smrtí i nesmrtelností. Všechno bylo nad slunce
jasné. Bůh nad námi bdí v každé situaci. A byť člověk neustále slyší či čte, o čem tady
ten život je, málokdy se mu to podaří každou buňkou svého těla  prožít. S Patrikem to
bylo najednou naprosto jednoduché. Když se člověk podívá na svou realitu z tohoto
úhlu, ťuká si jen na čelo, čím že se ve svém životě pořád stresuje a trápí, co to tady
pořád řeší, za čím se žene, po čem touží. Nenaplněnost a prázdnota lidského bytí,
otázky provázející lidstvo od počátku věků se rozplynuly. Nebyly. Ony se zase vrátí,
ale každá chvíle, kdy je člověku dáno nahlédnout na život jako na vesmírnou hru,
ve které neexistují chyby, nedokonalosti, ve které je každý okamžik tkán s absolutní
pečlivostí a láskou,  směřují k univerzální harmonii. Uf! To prostě vždycky stojí zato.
To je to zlato! To jsou ty poklady, pro které se v pohádkách vrhají hrdinové do jeskyní.
Děkuji ostravskému zpěvákovi za melodie, při kterých se otevírají skály.
Jitka Dostálová
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Hudební večer v kulturáku…
Předposlední májový večer ve
čtvrtek 30. 5. 2018 se nesl v poetickém duchu. O krásný, lehce nostalgický večer se postarala výrazná
osobnost české rockové scény, pan
Roman Dragoun. Roman Dragoun
je český hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel. Hrál či stále hraje
v rockových skupinách Progres2,
Futurum, Stromboli a T4, vydal
několik sólových alb, zpíval v muzikálech a spolupracuje jako studiový
hráč s mnoha dalšími hudebníky.
Klubovna v kulturáku se zaplnila, povětšinou lidmi, kteří řečeno kulantně mají
už ledacos odžito. Bylo to krásné. Zhudebněné básně v podání pana Dragouna
nás unášely po vlnách vzpomínek na radosti a žaly lidského žití. Žádná divočina,
jak by od rockera leckdo očekával. Naopak, jemné, milé pohlazení. Není divu, že
pan Dragoun byl posluchači Radia Beat vybrán do Beatové síně slávy v kategorii
„Osobnost“, do které byl uveden v roce 2012.
Za zprostředkování zážitku patří poděkování Okrašlovacímu zábavnímu spolku
Bystřice pod Hostýnem.
Jitka Dostálová

Vaše příspěvky

Bylo – nebylo (Z dávné historie Chvalčova)

Cyril a Metoděj

Rozhledny na Moravě sehrály důležitou roli
i v historii naší země. Stejně i rozhledny na
blízkém Kelčském Javorníku. Dříve narození si
pamatují dřevěnou rozhlednu z padesátých let
minulého století, postupně likvidovanou blesky
a požáry.
Za nejstaršími rozhlednami na Javorníku
se však musíme vrátit více jak tisíc let zpátky
na Velkou Moravu. Kníže Svatopluk nemohl
vybrat lepší místo, odkud by shlédl na svoji
říši. Za dobré dohlednosti mohl vidět na severu Jeseníky s Pradědem, Slezskoostravský
hrad (dnes spíše paneláky a smog), dále na
východě Beskydy s Lysou horou a Radhoštěm,
hřebeny Javorníků, za ním v dálce Malou Fatru
i Tatry, Bílé Karpaty s památnou Javořinou
odkud měl Svatopluk výhled na slovenskou část říše. Na jihu pak bylo možné vidět
i Pálavské vrchy s vinicemi, na západě úrodnou
Hanou lemovanou Drahanskou vysočinou.
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Když pak v roce 863 kníže Rostislav pozval Cyrila s Metodějem na Moravu šířit
křesťanskou víru, nemohl je neposlat na Kelčský Javorník, aby viděli, co je čeká.
Jejich cesta vedla od Velehradu pod Hostýn po cestě vybudované už Kelty, dále na
Chvalčov, odkud je na Javorník přes Tesák nejblíž. Na Říce se posilnili už tenkrát dobrým pivem. Rudolfovým údolím pokračovali až na paseky, zvané po příchodu Valachů
„Na valaškách“, kde spolu s chvalčovským zemanem zasadili památný dub.
Zaujal je strmý vrch Obřany uprostřed věnce Hostýnských hor i hřeben Skalného
strategickou polohou vhodnou pro strážní hrady. Ty byly sice později postaveny, ale
bohužel bez stavebního povolení, takže je stihla demolice na příkaz Karla IV. a zkázu
dokonali husité.
Kolem chvalčovských vodopádů dorazili k zemanovu loveckému srubu na
Liškárně s výhledem na skaliska ve Smrduté. Po posílení zvěřinou jim zeman ukázal
cestu na Tesák kolem Matějovy skály a Čerňavy. Tam si všimli pískovcových bloků
z jemnozrnného světle okrového pískovce, vhodného pro církevní i veřejné stavby
nebo základní kameny. Jeden takový je i v Národním divadle s uvedením původu
z Hostýna. To je nepřesnost, kámen je sice z Hostýnských hor, ale z Čerňavy.
Za další dvě hodiny konečně dorazili na Javorník a byli uchváceni již popsaným
výhledem na celou Moravu. Rozhodli se, že až do Čech nepůjdou, zvláště když se
na Radhošti postaví jejich kaple s pomníkem.
Na zpáteční cestě se stavili posilnit ve vyhlášené pálenici v Lipové a pokračovali
vesele přes Olomouc a Kroměříž zpátky na Velehrad. Znavení pěší cestou a slivovicí přestoupili v Kroměříži na loďku a nechali se unášet klikatící se řekou Moravou.
„Rychlejší by to bylo Baťovým kanálem“, posteskli si.
Jejich historická mise by se dala shrnout do několika vět:
„Přišli Cyril s Metudem, řekli: Do Čech nepudem! Ochutnali slivovicu, vymysleli
cyrilicu. Od tej doby Slovani majů biblu na dlani.“
Je k dispozici i notový zápis. V souvislosti s děním kolem české hymny, po ztrátě
slovenské části, se nabízí tato moravská část. Její rychlejší tempo a zmínka o bibli
ale v pomalejších a ateistických Čechách už asi neprojde.
Ing. Alois Kyncl

Slohové práce dětí
O perníkové chaloupce (trochu jinak)
…Děti vylezly na střechu a začaly loupat perníček. Ale najednou Jeníček spadl
a zlomil si ruku. Mařenka za ním rychle slezla. Pak běžela ke dveřím pro pomoc.
Zaťukala a dveře se otevřely. Stála v nich babička a řekla, děti, co potřebujete, a
Mařenka na to, můj bratr Jeníček si zlomil ruku. Babička vyšla před chaloupku.
Podívala se na střechu a pak na Jeníčka. A se smíchem řekla, krást se nevyplácí.
Potom pozvala děti domů. Ze skříně vyndala nějakou nádobu, byly v ní asi léky.
Vyndala obvaz a Jeníčkovi ruku ošetřila. Potom se dětí zeptala, co tady vůbec dělají.
Děti řekly, že se ztratily. Babička jim dala najíst a z kapsy vytáhla mapu. Dětem řekla,
ať si ji vezmou a jdou podle ní. Děti poslechly a šly. Opravdu došly až domů. Doma
o všem vyprávěly rodičům a měly se zase dobře.
Jiří Kocvrlich, 4. třída
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…Děti vylezly na střechu a začaly loupat perníček. V té chaloupce bydlel pán,
který měl na sobě dlouhé roztrhané šaty, na nohách měl kroksy a na hlavě igelitový
sáček. Děti uvízly na střeše, bylo jim smutno. A teďka Jeníka napadlo, že může zavolat tatínkovi. Ale v lese nebyl signál. A Mařenka řekla, tak slezeme z té chaloupky,
né? Postavily si žebřík z perníků, slezly po něm dolů a rychle utíkaly domů. Sotva
doběhly, začalo pršet. A co ten pán? No, tomu pánovi začalo pršet do bytu. Zmoklo
mu všechno.
Lucie Nováková, 4. třída
…Děti vylezly na střechu a začaly loupat perníček. Loupaly, chroupaly ho a vůbec
jim nevadilo, že se dole pod nimi na to musí dívat paní perníkářka, která se vrátila
z Tesca. Tak dost, vykřikla celá ustrašená a upustila tašku s těstem na perníčky.
Vždyť se mi propadne střecha. Dětem to bylo úplně jedno. Nacpaly si do uší kusy
marcipánu a chroupaly dál. Když už měly plná břicha, tak se svalily k sobě a začaly
chrápat. A když se probudily, nebyly na střeše, ale na policejní stanici. A tak byly
potrestány za svou nenasytnost.
Emilka Kubaníková, 4. třída
…Děti vylezly na střechu a začaly loupat perníček. Když snědly celou střechu,
propadly se dovnitř a spadly do kočičího pelíšku. Vystrašená kočka jen taktak stačila
utéct. Děti se rozhlédly a uviděly babičku a dědečka, jak sedí na houpacích židlích, babička pletla a dědeček četl noviny. Děti pozdravily a zeptaly se na cestu do
vesnice. Dědeček jim řekl, že jim cestu ukáže, ale když mu Jeníček naseká dříví a
Mařenka snese z půdy seno. Děti všechno ochotně udělaly a děda jim ukázal cestu,
babička jim dala dvě pletené šály a děti vyrazily na cestu. Doma je tatínek přivítal
s otevřenou náručí a zlou macechu vyhnal. A pak žili šťastně až do smrti.
Barbora Kolaříková, 4. třída

Chvalčovští hasiči

Jízda historických hasičských vozidel

V rámci desátého ročníku propagační jízdy hasičské techniky se v naší
obci dne 27. dubna uskutečnilo hezké páteční odpoledne za Obecním úřadem.
S napětím jsme očekávali, až dorazí
asi dvacítka hasičů, většina z nich
oblečená v historických uniformách.
Kolona s doprovodnými vozidly vyrazila z Velehradu a cílem byl Svatý
Hostýn, kde se v sobotu uskutečnil 25. ročník mezinárodní hasičské
pouti.
K vidění byly dvě historické Tatry
ze Štramberka a Luhačovic vyrobené na přelomu 30. a 40. let, dále
vozidlo Praga RN ze Zlína, mohutná
cisterna Tatra CAS 25 z Valašské
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Bystřice či legendární Praga V3S z Nezdenic. Nechybělo však mnoho a kolona
mohla být o jedno vozidlo chudší. S problémem se na mostě přes Moravu potýkala
osádka luhačovické Tatry vyrobené v roce 1931.
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„Měli jsme problém se zapalováním. Asi to bylo vlhkostí. Tatra je chlazená vzduchem, takže nemá ráda vodu,“ smál se řidič Ladislav Šustek, který problém vyřešil.
Zastávka veteránů na Chvalčově byla vzhledem k vytyčené trati nabíledni.
Atmosféru zpestřila dechová kapela „Moravská veselka“, která v dobových hasičských uniformách neúnavně hrála vedro nevedro.
Požárníky během slavnostního nástupu přivítal starosta obce Ing. Antonín
Stodůlka, který také dekoroval hasičský prapor stuhou. Samozřejmě nechyběl ani
chvalčovský hasičský sbor v plné sestavě, včetně malých hasičů, v uniformách
s hasičskými prapory. Malí hasiči následně předvedli své vystoupení. Celé odpoledne
se odehrálo v příjemně přátelské atmosféře a bylo dobrou příležitostí k vzájemnému
setkání.
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři
„Déšť jsou housle pro básníka.“ (J. Orten)
Zahrádkářské heslo zní: Raději třikrát stříkané domácí než až třicetšestsetkrát
stříkané kupované. Doma si použití a ochrannou lhůtu pohlídáme.
Důstojně jsme oslavili svátky probouzející se přírody, vonících květin a rozzářených dní.  Květen si říká podle kvítí, červen si na svět sluncem svítí…
V tomto období se prolíná konec jara se začátkem léta. O tomto měsíci se říká, že
je časem růží. Nádherné růže ale vyžadují péči – nesmí jim chybět vláha. Při suchém

Práce na zahradě u zahrádkářů
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počasí je nutná důkladná dodatečná závlaha 1x týdně s nakypřením půdy - pokud
možno v dopoledních hodinách, aby listy do večera oschly.
Červen pojí se zahradou barva červená – barva červených plodů prvních jahod
a třešní, rudá barva růží a pivoněk. S červnem přichází do zahrad vůně teplého léta.
Teploty se zvyšují, dny se prodlužují a my máme proč zůstávat na zahradě déle
a zpříjemnit si zde pobyt grilováním či pohledem na krásu zahrádky nebo kocháním
se přírodou vůkol. Pozor však na předpověď: Medardova kápě čtyřicet dní kape.
Červenec je měsíc, kdy vrcholí léto, obvykle bývá taky nejteplejší. Je obdobím
sklizně, barevných květů a dlouhých teplých nocí strávených venku. I když horké
počasí přináší bouřky a vláhu, je to právě červenec, kdy máme na zahradě nejvíc
práce se zálivkou a výživou, bez nichž se květů a bohatých plodů nedočkáme.
Chalupa zahrádkářů – CHZ
13. 4. od 16h. probíhala praktická ukázka řezu na CHZ. Bohužel účastníků bylo
velmi málo.
20. 4. Okresní kolo mladých zahrádkářů (OK MZ) se konalo v krásném prostředí
holešovského zámku za účasti 70 dětí ze ZŠ okresu Kroměříž a 1. ZŠ z Tlumačova.
Tato soutěž měla opět vysokou úroveň.
27. 4. na výstavišti FLORIA Kroměříž proběhlo okresní kolo ve floristice žáků a
juniorů.
3. 5. jsme se zúčastnili práce komise HFK.
5. 5. opět na výstavišti FLORIA Kroměříž proběhlo okresní kolo ve floristice seniorů členů ČZS, kde 1. místo obsadila naše velmi úspěšná floristka Jana Skotková.
Naše členka M. Valouchová se také zúčastnila této soutěže a byla úspěšná.
12. 5. jsme byli pozváni do ZO ČZS Machová při příležitosti 50. výročí založení
organizace.

Blahopřejeme k jubileu M. Kolajové
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17. 5. jsme na CHZ uklízeli, zametali, umývali, stěhovali, připojili vodu, radili se.
Všem členům-účastníkům děkujeme za vykonanou práci. A to př. L. Dostálové,
H. a J. Pavelcovým, V. Raabové, B. Ovčačíkovi, J. Pecháčkovi, J. Slavíkovi, Vl.
Zapletalovi, J. Zemánkovi.
26. 5. gratulujeme na CHZ naší jubilantce M. Kolajové a přejeme jí: Z dobrého TO
NEJLEPŠÍ, z hezkého TO NEJHEZČÍ, hodně rodinné pohody a dny plné příjemných
maličkostí.
Květinám je dobré v balkonových a okenních truhlících odstraňovat odkvetlá květenství. Nejen, že se tím vylepší jejich vzhled (pelargonie), ale u mnoha rostlin se tak
podpoří další bohaté nakvétání (petúnie, fuchsie).
Dopřejte svým pokojovým květinám, pokud je nemůžete letnit venku, alespoň
delší pobyt na mírném dešti, který velmi opatrně spláchne prach usazený na listech
a celkově je osvěží.
Zelenina rychle přirůstá a potřebuje náležitou péči. U reveně a libečku včas
odstraňujeme tvořící se květní výhony, aby se rostliny zbytečně nevysilovaly tvorbou
semen. Během června ukončíme sklizeň chřestu a řapíků reveně.
Druhá polovina června je dobou zatahování cibulovin. Je to nejvhodnější doba pro
jejich vyzvednutí z půdy a na jejich místo vysadíme letničky. Vyčkejte, až jim úplně
zežloutnou listy, předčasný termín je vždy na úkor květu v příštím roce.
Řez za zelena u ovocných dřevin: Pomůže vám se zvýšením plodnosti
u ovocných stěn. Tímto řezem rozumíme odstranění vrcholků nebo zaštípnutí mladých letorostů jabloní a hrušní na kordonech a ovocných stěnách s cílem posílení

CHZ – zametáme
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Floria Kroměříž

tvorby krátkého plodného obrostu. Vhodným obdobím pro tento řez je počátek června a konec v červenci.
Probírka násady plodů: Pomozte včas stromům jabloní, hrušní, meruněk
i broskvoní, což se příznivě projeví na letošní kvalitě úrody - vyvíjející se plody budou
nejen větší, ale i kvalitnější. Probírka se projeví také na násadě květních pupenů pro
příští rok.
Broskvoně – letní řez: Je potřebný u nově vysazených a mladých stromků.
U stromků v prvním roce po výsadbě zkrátíme nyní letorosty, které nám prodlužují
vybrané kosterní výhony, na 20-30 cm na list směřující ven z korunky a dbáme také
na rovnováhu u všech vybraných hlavních větví. U dvouletých stromků zkracujeme
opět prodlužující ramena na 30 cm; slabší nezkracujeme a ty rostoucí blízko prodlužujících hlavních větví zkrátíme více, aby nekonkurovaly. Červnový řez není nutný
zpravidla již od třetího roku, je ale účelný u zmlazených stromů jako oslabení tvorby
dlouhých výhonů a tím i podpoření vzniku plodného obrostu.
Druhá míza je takové menší jaro uprostřed léta. Červenec je měsícem nového
období rašení stromů a keřů nazývaného druhá míza, které je slabší než jarní a
u různých rostlin trvá do konce srpna, případně poloviny září. Využíváme ho pro letní
roubování a očkování. Pokračovat můžeme v množení rostlin z bylinných řízků.
Rybíz, angrešt a maliník: Staré přehoustlé keře angreštu a rybízu je možné po
sklizni prořezat. U keřů olistěných navíc snáze odhadneme, který je přehoustlý a co
je dobré odstranit. V červnu vyjednoťte pruty maliníku tak, aby na stanovišti zůstalo
8-10 výhonů na 1 běžný metr.  
Babské rady: Mšice: Nejznámějším přírodním nepřítelem mšic jsou larvy slunéčka sedmitečného. Čistě přírodních řešení je více. Proti mšicím můžeme bojovat
například blízkostí zasazené levandule nebo známé afrikány.
Připravit si můžeme též výluh z kostivalu nebo kopřiv. 200 g zelené hmoty zalijete
2 litry studené vody a nechte 24 hodin louhovat. Přecezeným neředěným výluhem
se postřikují rostliny napadené mšicemi.
Účinné a často praktikované řešení je též louhem z tabáku. 150 g tabáku rozmíchejte ve 3 litrech vody, povařte a přeceďte. Výluh nařeďte v poměru 1:1 vodou,
nalijte do rozprašovače a už se můžete pustit do boje proti mšicím.
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CHZ – pracujeme

Výstavy a příbuzné akce:
9.–15. 6.
Žabčice Polní den "Mendel Agro 2018" na ŠZP
5.7. 9.-18 h. CHZ „Hodová výstava“ areál „ZAHRÁDKÁŘŮ“ chovatelé, zahrádkáři
6.7. 16 h.
CHZ Hodnocení výstavy s občerstvením
12.–15.7.
Lysá n.L. ČZS vás zve na 22. celostátní výstavu květin a FLORISTICKOU
SOUTĚŽ
14.–16.7.
Žírovnice Zámek „ZAHRADA VYSOČINY“ - lilie, růže, denivky
19.–20.7.
Nasavrky - setkání nejlepších v elektronické vědomostní soutěži
20.–22.7.
Piešťany „Výstava meruněk, broskví“ přednášky
Pranostiky:
Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé
bouře.
Pak-li červen suchem mokro převyšuje, dobrým vínem sudy naplňuje.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím roce úroda.
Bůh stvořil deštivé dny, aby zahrádkáři měli čas na domácnost.
Příjemné slunné dny, dostatek vláhy, bohatou sklizeň a na setkání s čtenáři na
CHZ se těší chvalčovští zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS

Než zavřete zpravodaj
Přišel jsi na svět s holým zadkem a prázdnýma rukama a tak z něj taky odejdeš.
Nic si nebudeš moct vzít s sebou, jen zkušenosti. Tak proč celý život řešíš majetek,
krásu, postavení a jiné nesmysly místo toho, abys žil naplno a místo věcí střádal
prožitky? Až jednou budeš odcházet, peníze na kontě, velký dům, krásné svaly a
všechny diplomy ti budou k ničemu! Taky nezapomeň, že nikdy nevíš, kdy a jak
rychle budeš muset odejít…
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Jízda historických hasičských vozidel

Pálení čarodějnic
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Slovo na konec:
„Svět je most, přejdi ho, ale nestav na něm dům.“
Vladimír Kafka
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