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Masopust
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Milí čtenáři,
Dne 22. 2. 2020 bylo krásné datum pro vodění medvěda. Od Popeleční středy pak
začalo postní období, a nikdo z nás netušil, že nám opravdu nastává období půstu,
které jsme si do té doby neuměli představit. Maso – půst začíná popeleční středou
a trvá až do Velikonoc. Naši předkové si v tomto čase připomínali pomíjivost lidských
životů – „prach jsi a v prach se obrátíš.“ Nejenže nejedli maso a celkem upustili od
zábav a hýřivosti, využívali předvelikonoční čas k jakémusi pokání, usebrání, čistění,
jak těla, tak svého okolí. Člověk obracel svůj zrak od hmotných statků a potěchy těla
k duchovním hodnotám trvalejšího rázu. Tento zvyk už dodržuje málokdo, a tak si ho
letos oprášíme všichni a pěkně „zgruntu.“
Ne že bychom snad přestali jíst maso a drželi se střídmosti, nicméně povinná karanténa a změna navyklého režimu nás přece jen přinutila přibrzdit. A to je dobře. Při sledování děje na naší planetě, těch šíleností a zrůdností, které nás obklopují, ať už jsou
to války, požáry, terorismus, pedofilie, narkomanie, 90 či kolik pohlaví, vraždy, rozvody,
kriminalita, jatka, chemtrails, marketing, reklamy, 5G sítě, a další specialitky, prostě
nemůžeme žít normální zdravý život. Všichni jsme volali po změně, všichni jsme věděli,
že se něco musí stát, že takhle už to dál nepůjde. A tak se stalo. Otázkou zůstává, zda
to bude stačit. Zda je jeden neviditelný vir skutečnou brzdnou pákou, která vlak zpomalí,
aby byl čas přehodit výhybky. Ptáme se, jak dlouho to ještě bude trvat? Kdy se budeme
moci vrátit do starých kolejí? Těšíme se, až bude všechno zase jako dřív. Ale co když
právě nemá být všechno jako dřív? Co když se nemáme vracet do starých kolejí?
Jeden malý vir nám převrátil životy vzhůru nohama. Kolik hrůz a katastrof nás ještě
čeká, než většina z těch 8 miliard lidí pochopí, že jsme stvořeni nikoliv pro výkon, ale
pro spolupráci, nikoliv pro aroganci, ale pro pokoru, nikoliv pro mamon, ale pro radost.
Nejsme stvořeni k zabíjení, nejsme stvořeni k ničení. Teď máme možnost si to uvědomit. Jsme nemocní nadbytkem, všeho je strašně moc. Je zbytečné vymýšlet další,
nové, lepší technologie, aplikace, výrobky. Máme všeho až nad hlavu, informací, novel,
zákonů, legislativy, mediálních masáží, produktů, doplňků produktů, doplňků doplňků...
Jsme zahlceni a divíme se, že máme oslabenou imunitu. Další a další tvorba nadbytku
nás okrádá o energii, kterou bychom měli směřovat spíše k přerozdělení toho, co už
máme. K vyrovnávání. Jak je možné, že někdo nosí šaty za 250 000 a jiný umírá hlady?
Jak je možné, že porotce v Super star bere honorář v řádu milionů a jiný člověk se celý
život plahočí, aby splatil hypotéku a nepřišel o střechu nad hlavou?
Dá se namítnout, že podobné zlořády tady byly vždy. To sice ano, ale dnes, jak se
zdá, celý děj kulminuje. Planeta je těmi zlořády přetížená, nemůže se nadechnout,
lapá po dechu, po vzduchu, po duchu, dusí se a vysychá. Pevně věřím, že jsme se
přiblížili k bodu obratu. Společnost, systém, lidé se musí změnit od základu. Nestavět
další zkušenosti na základech, které nejsou dost pevné. Potřebujeme stabilitu. Všimla
jsem si, že v této době více než kdy předtím mají lidé tendenci vzpomínat, vracet se do
minulosti. Retro fotky na sociálních sítích, staré filmy, oprašuje se zapomenutá hudba,
hry z dětství. A to je dobře, věřím, že je to důležitá fáze. Smíření se s minulostí. Je
úžasné, pokud se nám daří dávat do pořádku vztahy s předky. Jsou to naše kořeny,
nemůžeme mít dobrý život, pokud nejsme zadobře s našimi předky. To není možné. To
je jako zalévat kytku, která nemá kořeny, a doufat, že pokvete. Ať už nám naši rodiče,
prarodiče, sourozenci, příbuzní udělali cokoliv, je na čase nechat to být a myslet na ně
v dobrém. Bez kořenů nemůžeme růst. Je nutné zalévat své životy výživou, nikoliv
jedem. Každý z nás má možnost to udělat. Zakopat válečné sekery se sousedy,
3

s příbuznými, s politiky, úředníky, prodavačkami, řidiči... Všimnout si, kolik mentálního
jedu produkujeme. Kolik „blbců“ denně potkáváme, kolik lidí nám nesedí. Zanadáváme
si – právem samozřejmě, a v tu chvíli nalejeme do svého těla a mysli jed. Jedem živíme
své vlastní životy a zároveň životy všech ostatních. Protože ať tomu věříme či nikoliv, ať
to víme či nikoliv, na jisté úrovni jsme opravdu všichni propojeni. A řeči o jednotě nejsou
„kecy“ sluníčkářů. Uvědomovat si propojenost s každým člověkem, kterého potkáme, je
o něco vyšší level než ten, na který jsme doposud zvyklí. Je potřeba opustit představu,
že jsem tu já a okolo ti druzí. Není žádné okolo. Nejsou žádní druzí. Čeká nás spousta
práce.
Jsme na začátku procesu, který, věřme, je a bude ozdravný. Když hnije rána
a začne se v ní rýpat, vždy to bolí. Ztrácíme jistoty. Respektive zjišťujeme, jak křehká je
iluze jistoty. Cokoliv, opravdu cokoliv tu dnes je, zítra tu být nemusí. Naši blízcí, přátelé,
práce, peníze, domy, lesy, voda, nic z toho tu zítra nemusí být. A samozřejmě my sami.
Ani my sami tu zítra nemusíme být. Tohle poznání na nás nyní dýchá natolik zblízka, že
někoho vyděsí, v jiných vyvolává úctu a vděk. Ano, prach jsi a v prach se obrátíš. Tato
jediná jistota platila vždy, platí a bude platit. Ovšem budiž pro nás obrovskou milostí, že
to naše těla se v prach obrátí. Naše duše, náš duch je věčný. Nemůže se ho dotknout
žádná katastrofa, žádná nemoc, žádný vir ani žádný jiný děj, kterého jsme ve svých
životech účastni.
Mgr. Jitka Dostálová

Ilustrační foto – potok na Říce
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Zprávy z obecního úřadu
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 17. 2. 2020
RO projednala a rozhodla:
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků parc. č. 350/12,
o výměře 55 m², v k. ú. Chvalčova Lhota a části obecního pozemku parc. č. 367/2
v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře 70 m² na dobu 10 let, za stanovenou cenu 1,50
Kč/m²/rok, za účelem užívání jako předzahrádka.
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu obecního pozemku parc. č. 359/5
o výměře 2 m², v k. ú. Chvalčova Lhota na dobu 10 let, za cenu 100 Kč/rok, za
účelem užívání kopané studny.
a schvaluje na základě doporučení výběrové komise a výsledku výběrového řízení firmu MG Construction, s.r.o., IČ: 24844870 za dodavatele stavby „Odpadové
hnízdo Chvalčov“ v ulici Na Říce za celkovou cenu 306 490,36 Kč (cena bez
DPH) a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na tuto stavbu.
a schvaluje za koordinátora stavby a bezpečnostní dohled nad stavbou
„Odpadové hnízdo Chvalčov“ pana Ing. Vítězslava Študenta.
a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
a schvaluje finanční dar pro Nadační fond Pramen pomoci, IČ: 07166869 ve výši
3 000 Kč. Finanční dar bude použit na výrobu nové paruky pro naši občanku,
která trpí alopecií.
a schvaluje provedení zemních stavebních úprav cesty (spodní část) na pozemcích parc. č. 131/1 a 620/93 v k. ú Chvalčova Lhota, která vyúsťuje do ulice
Kroužky.
a schvaluje zveřejnění záměru na odprodej částí obecních pozemků parc. č. 89/3
a 89/1 v k. ú. Chvalčova Lhota – pouze zaplocená část a zastavěná část obecních
pozemků.
a schvaluje udělení souhlasného stanoviska k projektu „Stavební úpravy objektu
rekreační chaty č. ev. 29, Chvalčov“.
a schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části obecního pozemku – pouze
zaplocená část-parc. č. 620/110, v k. ú. Chvalčova Lhota.
a schvaluje pořízení paletizačních kovaných vidlí na traktor Zetor Proxima 80
od firmy Humpolecké strojírny Humpolec, a.s., IČ: 60827882 za cenu 17 000 Kč
(cena bez DPH).
a schvaluje žádost o finanční příspěvek pro Dětský valašský soubor malá Rusava,
IČ: 65828071 ve výši 5000 Kč.
a schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc. č. 620/149 v k. ú.
Chvalčova Lhota s částí obecního pozemku parc. č. 367/2.
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části obecních pozemků parc. č. 244/1
o výměře 690 m² a části pozemku parc. č. 244/2 o výměře 520 m² oba v k. ú.
Chvalčova Lhota za cenu 1,50 Kč/m²/1 rok na dobu 5 let, za účelem celoroční
pastvy pro 1 koně.
a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chvalčov za rok 2019 a schvaluje návrh na
rozdělení HV ZŠ a MŠ Chvalčov za rok 2019.
a schvaluje žádost nájemce obecního pozemku na předčasné ukončení nájemní
smlouvy na pronájem obecních pozemků parc. č. 352/1 a 352/2 v k. ú. Chvalčova
Lhota (nyní oba pozemky sloučeny pod jedno parcelní číslo) a to ke dni 28.2.2020.
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RO bere na vědomí:
•

•

žádost na odkup pozemků parc. č. 620/139 o výměře 72 m², parc. č. 350/13
o výměře 1 m² a parc. č. 620/152 o výměře 4 m², všechny pozemky jsou
v k. ú. Chvalčova Lhota do majetku obce za cenu 200 Kč/m² (na těchto pozemcích
se nachází místní komunikace v ulici Pod Hostýnem). Náklady na vklad do KN
a smlouvu hradí obec.
informaci Okresního soudu ve Vyškově v souvislosti s řízením o pozůstalosti po
panu Václavu Flaksovi, že nemovité věci zůstavitele připadly jako odúmrť státu –
České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 27. 2. 2020
RO projednala a rozhodla:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

a schvaluje uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
s Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, pro odběrné místo-sociální zařízení v lesní tělocvičně.
a schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu
osobních údajů
a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Plán financování obnovy vodovodu
a kanalizace obce Chvalčov na období let 2020 – 2024 s výhledem na roky 20252029, který zpracovala firma VEGI, s.r.o.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy VEGI, s.r.o., IČ: 25345583 na zpracování
Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Chvalčov na období let
2020 – 2024 s výhledem na roky 2025-2029 za celkovou částku 27 400, Kč (cena
bez DPH).
a schvaluje uzavřít smlouvu s firmou Atomicon, s.r.o., IČ: 26802856 na vytvoření
pasportu veřejného osvětlení za cenu 53 200 Kč (cena bez DPH). Předmětem
smlouvy je tvorba databáze majetku obce – veřejného osvětlení.
a schvaluje CN od firmy Studio 97 A, s.r.o., IČ: 25331141, na zpracování projektu
„Odpadové hnízdo Chvalčov“ Na Říce za cenu 27 394,- Kč (cena bez DPH).
a schvaluje zaslání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 – 31. 12. 2018 na Krajský
úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství.
a schvaluje cenovou nabídku v částce 152 940,89 Kč (cena bez DPH) od firmy
ENVI stavby s.r.o., IČ: 08823421 na rozšíření skladových prostor na technické
základně Na Říce za autobusovou zastávkou.
a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit bezúplatné přijetí pozemku parc.
č. 618/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 53 m², k. ú. Chvalčova
Lhota z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Chvalčov. Na uvedeném
pozemku se nachází odstavná   plocha (ostrůvek) mimo silniční těleso silnice
II/437 zbudovaná obcí Chvalčov.
a schvaluje vypsání konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Chvalčov, okres Kroměříž, příspěvkové organizace se sídlem Školní 633, 768 72 Chvalčov. RO schvaluje termín první schůzky
konkurzní komise na 31.3.2020 v 11:00 hod. na Obecním úřadě na Chvalčově.
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RO bere na vědomí:
•
•
•

Zprávu od Policie ČR o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení
policie v Bystřici pod Hostýnem za období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.
nabídku od společnosti CESTING, s.r.o. na odbornou prohlídku stavu mostů,
lávek a propustků dle ČSN 73 6221.
informaci Skládky Bystřice, s.r.o. o rozhodnutí předsednictva Svazku obcí pro
hospodaření s odpady – Skládka Bystřice, že od 1. 1. 2020, že obce budou navíc
platit i aktuální cenu za likvidaci plastu a papíru podle váhového množství.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 11. 3. 2020
RO projednala a rozhodla:

•
•

a schvaluje pořídit štípač na dřevo JOLLY 10t do tříbodového závěsu traktoru
s pohonem na hydraulický okruh traktoru od firmy Bystroň – Integrace, s.r.o,
IČ: 26828944, za cenu 41 870, Kč (cena bez DPH).
a rozhodla v souvislosti s vývojem nákazy novým typem koronaviru COVID-19
uzavřít provoz Mateřské školy Chvalčov od 16. 3. 2020 do odvolání tohoto rozhodnutí.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 13. 3. 2020
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 13. 12. 2019 do 13. 3. 2020.
a schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Chvalčov na
období 2020-2024 v projednané podobě.
a schvaluje odpis nedokončeného majetku, projekt Průtah obcí v ul. Obřanské,
který se v aktuální podobě nebude realizovat.
a schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 618/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) včetně veškerých součástí a příslušenství do vlastnictví obce
Chvalčova, odděleného z původního pozemku parc. č. 618/1, geometrickým
plánem č. 704-14/2019b, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalčov a k.ú. Chvalčova Lhota,
od Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320. Geometrický
plán bude zapsán spolu se smlouvou
a schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1168 o výměře 84 m2, druh
vodní plocha zapsaný na LV č. 60000 pro kat. území Chvalčov z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Chvalčova a předpokládané znění smlouvy včetně
souhlasu obce s podmínkami uvedenými v čl. IV. smlouvy.
a schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

•
•

kontrolu usnesení č. 8/2019 ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 13.12.2019.
zprávu o průběhu investičních záměrů obce, stav jejich projektové přípravy
a informace o plánu údržbových akcí na rok 2020.
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•
•
•

informace k prodeji obecního pozemku parc. č. 352/1 v k. ú. Chvalčova Lhota.
zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Obec
Chvalčov za rok 2019.  
informace starosty o přijatých bezpečnostních opatřeních a informace předsedy
Kulturní a školské komise o dalším postupu organizace kulturních akcí v obci.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčovze dne 23. 3. 2020
RO projednala a rozhodla:

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

a schvaluje žádost ředitele Barum Czech Rally Zlín o povolení k průjezdu katastrem obce Chvalčov v rámci rychlostní zkoušky Rajnochovice, v sobotu 29. 8.
2020.
a schvaluje pořízení elektronických kláves se zvukem varhan do kaple sv. Cyrila
a Metoděje na Chvalčově v hodnotě do 40 tis. Kč
a schvaluje povolení přejezdu účastníků cyklistického závodu Mamut Tour 2020
přes katastr obce Chvalčov, závod se uskuteční dne 23. 5. 2020.
a schvaluje finanční příspěvek na rok 2020 pro Linku bezpečí, z.s., ve výši 7,5 tis.
Kč.
a schvaluje uzavření smlouvy s Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. o odvádění
odpadních vod a čištění odpadních vod pro obecní objekt v ulici Na Kůtku, č. p.
13.
a schvaluje poskytnout Charitě Kroměříž, IČ: 18189750 finanční příspěvek ve výši
7,5 tis. Kč za péči o občana naší obce.
a schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 5 tis. Kč na veřejnou sbírku, kterou
vyhlásila Obec Slavkov pod Hostýnem.
a rozhodla v souvislosti s nařízením vlády v důsledku pandemie koronaviu
COVID-19 o přesunutí první schůzky konkurzní komise na ředitele/ředitelku ZŠ
a MŠ Chvalčov na nejbližší možný termín.
a rozhodla o jmenování Krizového štábu, členové krizového štábu přijímají opatření vlády České republiky v souvislosti s virovou nákazou koronavirem COVID19 a realizují kroky k plnění těchto opatření.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy ENVI, s.r.o., na realizaci zemních prací
v ulici Kroužky za cenu 69 276,88 Kč (cena bez DPH). Jde o položení drenážního potrubí v boční přístupové cestě v délce 55 m a vyústění do odvodňovacího
příkopu v ulici Kroužky, drenážní trubka bude zasypána kamenivem a zakryta
geotextilií.
a schvaluje cenovou nabídku od firmy ENVI, s.r.o., na realizaci zemních prací nad
sběrným dvorem za cenu 56 409,78 Kč (cena bez DPH). Jde o položení drenážního potrubí při účelové komunikaci nad sběrným dvorem v délce 48 m, zásyp
kamenivem a zakrytí geotextilií. Dále bude provedeno čištění příkopů od nánosů
v celé délce účelové komunikace k letnímu kinu.
a schvaluje zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku parc. č. 372/21
v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře cca. 300 m²-zaplocená předzahrádka rodinného
domu.
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RO bere na vědomí:
•

•

•

•

•

nabídku od firmy Amido – letecké snímky, s.r.o. na vyhotovení leteckého snímku
obce Chvalčov zhotovený ve velikosti 50x70xcmv rámečku, s potahem za cenu
3 239,00 Kč (cena bez DPH).
obdržené územní rozhodnutí od Odboru územního plánování a stavebního
řádu v BpH o povolení stavby „Kulturně společenské centrum ve Chvalčově“ na
pozemku parc. č. 152, 166/1, 166/2, 354/1, 1131 v k. ú. Chvalčov.
informaci Mgr. Jakuba Šilara ze společnosti Funder, s.r.o. o nových dotačních
podmínkách na rekonstrukce obecních objektů za účelem přebudování na sociální bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Výstavba pro obce.
výzvu Zlínského kraje Odboru dopravy a silničního hospodářství na možnost
přejmenování autobusových zastávek na Chvalčově. Termín podání žádostí je do
31. 5. 2020.
žádost o finanční příspěvek na částečné financování nákladů souvisejících
s poskytováním služby – Dům Naděje Otrokovice, sociálně terapeutická dílna
s pracovištěm v Bystřici pod Hostýnem.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nacházíme se uprostřed pandemie COVID-19. Její průběh můžeme sledovat
v přímém přenosu. Všechny sdělovací prostředky se předhánějí, aby nikomu nic
neušlo. Navozují atmosféru trvalého stresu a temných obav z neznámého. Informace
a doporučení se rychle mění, neplatí dnes, co platilo včera. Bezpochyby máme
co do činění s nebezpečnou a nevyzpytatelnou nákazou, o které se mnoho neví
a kterou není záhodno podceňovat. Zkušenosti s „virem“ nejsou velké, celý svět se
učí za pochodu, jak na něj vyzrát. My bychom měli důvěřovat našemu Ústřednímu
krizovému štábu, protože nikdo jiný to není schopen zvládnout lépe. Nastavená
strategie, zdá se, je zatím úspěšná, ale vyžaduje kolektivní disciplínu a spolupráci
všech obyvatel. Nařízená opatření omezují zaběhlý komfort všedního života, ale dají
se zvládnout.
Celá situace vyvolala i v naší obci vlnu solidarity a dobré vůle. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nezištně zásobují potřebné výrobou ochranných roušek, všem,
kteří různým způsobem pečují o blízké, sousedy a starší spoluobčany tak, aby nikdo
nebyl sám, všem rodičům a především maminkám, které jsou doma s dětmi a vedle
jiných povinností stávají se i učitelkami. Poděkovat bych chtěl i všem, kteří odpovědně dodržují nařízení vydaná krizovým štábem a podílejí se tak na zvládnutí celé
epidemie, dále všem zdravotníkům, kněžím, obchodníkům, personálu DZP Javorník,
učitelům, obecním zaměstnancům, hasičům, poštovním a dalším zaměstnancům,
kteří jsou nejvíce na ráně. Soucítíme s těmi zaměstnanci, živnostníky i drobnými
podnikateli, kterým se zastavila práce a pomalu se dostávají do finančních těžkostí.
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Těm jsou určeny vládní balíčky, které by jim snad měly umožnit ekonomické přežití.
Chtěl bych varovat, že se mohou vyskytnout podnikavci, kteří se budou snažit
využít obav k nekalým praktikám, ať jsou to podomní nebo jiní nabízeči zboží.
Jednotlivci, kteří porušují vládní nařízení, kromě toho, že ohrožují ostatní, mohou být
pokutováni.
Zatím to vypadá, že se nic neděje, rozjařilo se, slunce nalévá optimismus. Nesmí
to být ale důvodem pro rozvolnění nařízených opatření. Rozhodně si nemůžeme
myslet, že se nám nákaza vyhne. Neznámých v té věci je příliš, velká opatrnost je na
místě. Také zdravý rozum bychom neměli nechat zahálet.
Kromě Ústředního krizového štábu jsou na různé scénáře připraveny i krizové
štáby krajské i na ORP. I naše obec má připravena opatření pro řešení nenadálých
situací svých občanů. Očekáváme příznivý vývoj epidemie, připraveni však musíme
být i na nejhorší. Naši občané vícekrát prokázali schopnosti, kreativitu, odpovědnost
i smysl pro humor, není se třeba obávat, že to nezvládneme i tentokrát.
Všem přeji krásné jaro a dobrá očekávání.
Ing. Antonín Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
Anna PROVAZNÍKOVÁ
Dagmar ŽÍDKOVÁ
Jarmila MALÉŘOVÁ
Radek JIŘÍČEK

64 let
81 let
64 let
43 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Jubilanti
Nedávno oslavili významné životní jubileum naši občané paní Jiřina Skýpalová, Božena Horsáková, pan
Jaroslav Dymáček a paní Marie Bednářová. Oslavence
navštívil pan starosta Ing. Stodůlka, pan místostarosta
Ing. Chlápek nebo členky SPOZ. Popřáli jim pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let. Připojujeme se
k přání všeho nejlepšího, ať vás, milí jubilanti, provází jen
to dobré.
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Zprávičky z Domina
Letošní jaro je poznamenáno zvláštními okolnostmi. Místo radosti z nově pučícího
života jsme ponořeni do nejistot, obav a strachu. Naše společnost je ochromena,
zpomalena. Někdo má možná více času na rodinu, ztišení se a ponoření do hlubších myšlenek, na které během dnů přeplněných povinnostmi není prostor. Jiní jsou
přepracovaní, vyčerpaní a unavení. Asi všechny nás spojuje touha po navrácení se
do těch normálních a všedních dnů. Nejistota zasáhla všechny, a tak i v Dominu
vyčkáváme a doufáme, že budeme moci opět prožívat čas při hrách, cvičení, tvoření,
zpívání, tanečcích a výtvarných projektech. Nejvíce se těšíme na kamarády, chceme
být spolu, setkávat se a hrát si.
Pokud se vše uklidní, o prázdninách si chceme užít PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY.
Pro děti od 5 let (po dohodě i mladší) do 12 let připravujeme program plný různých
pohybových a sportovních her, tvoření, malování a výtvarných nápadů, her v přírodě
a s přírodninami, zážitkových her a veselého dovádění, povídání, zpívání, tanečků,
čtení a mnoho dalšího…
V plánu máme tyto termíny:
13. 7.–17. 7. 2020
20. 7.–24. 7. 2020
3. 8.–7. 8. 2020
10. 8.–14. 8. 2020
17. 8.–21. 8. 2020
V ceně 1300,- Kč jsou zahrnuty obědy, svačina, pitný režim, výtvarný materiál,
pojištění, pomůcky na hry a aktivity. Děti můžete přivádět v době od 7:00 do 8:00
hod. a vyzvedávat od 15:00 do 16:00 hod. Přihlášky on-line jsou na stránkách
www.idomino.eu.
Nejvíce bych chtěla všem popřát klidné jarní dny a brzké navrácení do obyčejného
života. Možná budeme více vděčni za spoustu maličkostí a všedních věcí.
Elen Egerová

Okénko nejen do školy

Okénko do ZŠ a MŠ

Zavření základní školy 11. března a mateřské školy 16. března zásadně ovlivnilo
hned tři skupiny, které tvoří spojené nádoby v každé škole. Jsou to žáci, učitelé a
rodiče.
Učitelé
Učit a nemít v lavicích před sebou žáky bylo ještě nedávno nemyslitelné. O této
variantě jsme nikdy neuvažovali. Dnes jsme my, kteří jsme donedávna zkoušeli,
vystaveni zkoušce sami. Museli jsme se rychle zorientovat, zadaptovat a začít učit.
Ujasnit si způsob komunikace na dálku a zmapovat možnosti technického vybavení ve škole. Jediné řešení komunikace neexistuje. Čím jsme si byli jistí a potvrdilo
se nám to i teď, je to, že dokážeme táhnout za jeden provaz učitelky ZŠ, MŠ, pan
ředitel i ostatní zaměstnanci školy. Je nutné se společně dohodnout na vzdělávací
platformě, na způsobech hodnocení, na komunikaci s rodiči. Lídrem je ředitel. Na
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Učitelé zlepšují

něm záleží, jak hru rozehraje. Hledá a sbírá zkušenosti jinde a neustále vyhodnocuje
aktuální stav. Musí stále nabízet pomoc a podporu, musí chtít zpětnou vazbu.
Kromě výuky jsme se v dopoledních hodinách „vrhli“ na zlepšení interiéru školy.
Oprava nátěrů soklů se pod rukama učitelek opravdu povedla. Můžete se těšit
i na novou nástěnnou malbu v suterénu. Až se zlepší počasí, pustíme se do návrhu
barevných prvků na asfaltovém hřišti.
I když se občas ozývají hlasy, že učitelé nic nedělají, jsou doma, jenom zatěžují
rodiče, atd., ukazuje se, že učitel je pro vzdělávání nenahraditelný. Může se měnit
způsob výuky. Výuku ale vždy bude řídit učitel.
Rodiče jako učitelé
Z nás učitelů se stali spíš průvodci vzděláváním, z rodičů se stali přes noc učitelé.
Rodiče dostali velkou nálož, se kterou si ne každý dokáže poradit. Pravděpodobně
byli také zaskočeni a nepřipraveni. Jako by nestačilo, že dítě nesmí ven za kamarády, ono se musí dokonce doma samo učit. Většinou to bez podpory dospělých
nezvládne. Co si s tím počít? V paměti loví dávno zapomenuté. Zjišťují, jak těžké je
někoho něco učit. V médiích doporučují pravidelný denní režim, střídání činností. Jak
to mám zajistit, když sám musím pracovat? Do toho vařit, prát a uklízet. Ne všechny
rodiny mají doma počítače, tablety či notebooky, ne vždy jich je dostatek pro všechny. Je nutná spolupráce se školou. Nebát se zeptat, nebát se říci si o pomoc. To je
základní pravidlo. Existuje mnoho portálů, které mohou rodičům ulevit a usnadnit
práci. Pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ jsme na webové stránky školy umístili spoustu
odkazů a námětů.
Největší vliv na dítě má rodina. Je-li fungující zázemí, dítě i vy máte sílu zvládnout
i tuto netradiční formu vzdělávání.
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Žáci
Když jsme dětem oznamovali, že od 12. 3. bude škola zavřená, někteří křičeli
radostí. Dnes se jim stýská po učitelích i kamarádech. Být doma zavřený je nuda.
Musí dělat doma úkoly, které jim připadají příliš dlouhé.
Milí žáci, možná s námi budete souhlasit. Na školu sice často láteříte, ale bez ní
to vůbec není tak báječné, jak by se mohlo zdát.
A věřte nevěřte, my učitelé se na vás už moc těšíme.
Také ostatní zaměstnanci nezahálejí
Nepedagogičtí zaměstnanci se i přes nepřítomnost dětí ve škole stále činí
– v kuchyni se vaří pro cizí strávníky a učitele, paní uklízečky desinfikují a uklízejí.
Pan Kamil Kotas pomáhá při opravách školního areálu.

Zápis do 1. třídy jinak:
V letošním roce nás nečeká tradiční zápis – proběhne
bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.
Zákonní zástupci dodají do 30. 4. 2020
• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (tiskopis najdete na stránkách školy)
• rodný list dítěte (kopie, sken, foto)
• v případě odkladu Žádost o odklad (Vyjádření PP/SPC + odborného lékaře
nebo klinického psychologa dodáte do 31. 7. 2020)
Způsob dodání:
• poštou – preferujeme
• datovou schránkou
• emailem s elektronickým podpisem
• osobní předání (po telefonické dohodě)
Škola vydá:
• do 7. 5. 2020 - Přidělení registračního čísla
• do 12. 5. 2020 - Rozhodnutí o přijetí žáků formou zveřejnění na školním webu
pod registračními čísly
• do 31. 8. 2020 - Rozhodnutí ředitele školy o odložení školní docházky
Vzhledem k nízkému počtu předpokládaných žáků prvního ročníku budou
výchovné předměty a čtení pravděpodobně vyučovány formou málotřídní výuky
společně s 2. ročníkem. Konečné rozhodnutí v tomto směru zůstává na novém
vedení školy.
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Zápis do mateřské školy jinak:
Čeká nás netradiční zápis do mateřské školy - bez osobního kontaktu s dětmi,
pouze korespondenčně.

Zákonní zástupci dodají do 16. 5. 2020:
• tiskopis – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – naleznete na stránkách
školy
• tiskopis – Čestné prohlášení o očkování – naleznete na stránkách školy
• rodný list dítěte (kopie, sken, foto)
Způsob dodání:
• poštou – preferujeme
• datovou schránkou
• emailem s elektronickým podpisem
• osobní předání (jen po telefonické dohodě)
Škola vydá:
• do 22. 5. 2020 - přidělení registračního čísla
• do 29. 5. 2020 - rozhodnutí formou zveřejnění na školním webu pod
registračními čísly
Trošku pozitivních informací
Karneval
V sobotu 22. února se uskutečnil v kulturním domě Dětský karneval. Veselými
maskami se to jen hemžilo. Karnevalové odpoledne plné tanečků a soutěží doprovázel pan Sergej Senža. Byla připravena i bohatá tombola a bufet plný dobrůtek.
Rodičům a dětem děkujeme za to, že přišli a společně s námi podpořili činnost
Klubu rodičů. Výtěžek z karnevalu bude použit na vytvoření barevných prvků na
asfaltovém hřišti za školou.
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Karneval

Hostýnská píšťalička
26. února 2020 proběhlo v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem regionální kolo soutěže
ve zpěvu valašských lidových písní. Naši školu reprezentovaly Kristýnka Vaculíková,
Karolína Mlčáková, Ingrid Štajnrtová, Hortensie Horáková a Stella Horáková.
Hortensie si ve své kategorii vyzpívala 2. místo s postupem do oblastního kola, Stella
rovněž krásné druhé místo. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a děvčatům Horákovým blahopřejeme ke krásnému umístění.
Alena Martínková, Veronika Miškayová

Hostýnská píšťalička
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Různé

Obec Slavkov pod Hostýnem
pořádá veřejnou sbírku

„Finanční výpomoc pozůstalé rodině po Veronice“
finanční příspěvky je možno zasílat na zvláštní bankovní účet u KB:
č. ú. 123-1508070207/0100
Nebo složit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Slavkov pod Hostýnem
v době úředních hodin.
Veronika Ponížilová  zemřela náhle 28. února ve věku nedožitých 31 let,
zůstal partner se třemi maličkými dětmi.

Poděkování:

Nedostatek ústenek či roušek vyburcoval mnoho lidí k vlastní iniciativě. Zvedla se
velká vlna solidarity a nejinak je tomu i v naší obci.
Na obecní úřad dobrovolníci stále nosí ručně šité roušky, které rozvážíme potřebným nebo přímo na obci vydáváme případným zájemcům.
Velmi si vážíme a děkujeme všem, kteří pomáhají, zejména Veronice Miškayové,
Alici Dymáčkové, Míši Juráškové, Elišce a Zdeňku Sedlářovým, Nadě Sedlářové,
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Gabriele Stanovské, Jarmile Šlahorové, Ludmile Jakubcové, Aleně Brabcové
a všem, kteří rozdávají roušky po vlastní linii.
Všem děkujeme za čas, obětavost a úsilí, které věnujete ve prospěch
spoluobčanů.
Z důvodu vládního vyhlášení o nouzovém stavu se ruší následující akce:
Otevírání studánek
Filipojakubská noc
Liberta cup
Realizace dalších plánovaných akcí se bude vyvíjet podle aktuální situace.
Na zrušené akce si alespoň zavzpomínáme – viz foto archív.

Chvalčovský šmigrust – rok 2011 a 2012
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Otvírání studánek – rok 2008 a 2009
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Pálení čarodějnic – rok 2009 a 2010
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Liberta cup – rok 2013 a 2014
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Letošní Masopust 2020
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Masopust 2020
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Masopust 2020
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Očima psycholožky

Jak přežít nouzový stav aneb zákeřná nemoc mezi námi
Denně mi volají rodiče, žáci i příbuzní, také
novináři a ptají se, kdy tato situace skončí. Z jejich
hlasů vnímám často strach, vztek i bezmoc. Jak
koronavirus přežít a proč se ho bojíme? Co s dětmi
v období nuceného volna a jak jim vysvětlit, co
tato nemoc znamená a proč musíme nosit roušky?
Všechny tyto dotazy se pokusím spojit do jednoho
článku.
Koronavirus
Ze všeho, co je pro nás neznámé, mimořádné a život ohrožující, máme strach. Mimořádná
situace přímo vybízí k mimořádným emocím.
Proto se za obavy ani špatné myšlenky nestyďte.
Nikdo z nás podobnou situaci nezažil. V psychologii hovoříme o pěti stádiích vyrovnání se
s extrémně těžkou událostí. 1. Popírání – to
se nemohlo stát mně, to je omyl. Přiznejte si, že jste si občas, když koronavirus
začal zabíjet v Itálii a následně se první případy objevily u nás, řekli, že to nemůže být pravda, je to jen sen! Je to zcela přirozené a náš mozek se brání skutečnost přiznat. Má první návštěva Tesca byla šokující, všude lidé v rouškách
a rukavicích, myslela jsem si, že mám halucinace a špatně vidím. 2. Hněv a agrese – jste naštvaní, že musíte změnit životní styl? Co se to děje? A co budoucnost
a finance? Bude se šetřit? Přijdu o práci? Kdo se postará o děti, když školy nefungují?
Ano, tohle vše vyvolá naštvanost. Nic si nevyčítejte. Máme to všichni. 3. Smlouvání
– tohle stádium bych nahradila averzí vůči politikům a hledáním viníka. Mnoho lidí
veřejně vyčítá vládě chyby či zase naopak sledují, kdo dodržuje nošení roušek či ne,
kdo se druží a kdo ne a zbytečně agresivně reagují. Jen se tím zbytečně vysilujete.
Vládu nezměníme, některé spoluobčany nepředěláme. Můj známý z Prahy odjel
s početnou rodinou na venkov k Rakovníku a místní je tam málem lynčovali, nesměli
do místního obchodu a pokřikovali na ně, ať táhnou. To vše zahrnuje strach ze smrti
a nakažení. 4. Deprese – denně vidím na sociálních sítích smutné smajlíky, popisky,
že nám z toho už hrabe, chceme ven, co bude dál a utápění se v lítosti. Zkuste jinou
techniku. Plánujte lepší budoucnost. Hůře už být nemůže. Přemýšlejte tak, jako by
virus ustoupil. CO uděláte? Jaký obchod či kterého přítele navštívíte? Kam s dětmi
vyrazíte? 5. Smíření – adaptace na situaci musí přijít. Denně vstanu, přes den děsivá
čísla viru nesleduji, proč? Nezměním je. Jen po ránu se podívám, co nového, ale už
to prochází kolem mne. Život jde dál a šel dál i za dob války. Smích a lásku k našim
dětem, to nám žádný virus nevezme.
Bojí se děti koronaviru?
Novináři se mne často ptají, jak děti vnímají tuto nemoc. Myslím, že informovanost dětí je vysoká, na kanálech, které sledují o viru, mluví skoro každý youtuber
a vrstevníci vysílají videa či klipy s vtipnými či reálnými situacemi, skládají písně
a básně, posměšky. Nebylo by správné napsat, že děti se viru nebojí. Většina mých
žáčků odpovídá, že je jim to jedno a radují se z volna. Jsou však i děti úzkostlivější
a těm je nutné dodat pocit bezpečí a sdělit, jak se virus šíří a pokud budeme dodr24

žovat opatření, nic se nikomu nestane. Nemluvit před těmito dětmi o viru ani smrti.
Menším dětem vysvětlit, jaká pravidla musí dodržet a proč. Přirovnat je k jiným
pravidlům. Například k přecházení přes silnici. Také se musí rozhlédnout či počkat
na zelenou, aby je nezajelo auto. Aby nedostali virus, nosí roušky, umývají si ručičky
a neopouští domov.
Lék na koronavirus?
Medicína zatím nemá lék. Pouze se spekuluje. My si však lék vyrobíme samotní.
Lék na naši duši i psychiku a tím i fyzický stav. Je to denní řád a pořádek. Jsme
doma? Fungujeme v práci v omezeném režimu? Potřebujeme přesnou organizaci
dne a nebudeme na žádné bolístky ani možnost úmrtí na virus myslet. Děti řád
potřebují dvojnásobně. Proto doporučuji, aby jim rodiče naplánovali den, jako by
chodily do školy. Mohou si přispat a poté začít fungovat. Učit se, udělat úkoly, pomoci
s nějakou prací doma. Zaplnit dopoledne. Odpoledne číst knihu, hrát společenské hry
s rodinou. Doporučuji cvičení. Pokud nemohou venku, doma, v pokoji, na YouTube
je mnoho aktivit k tanci i protahování. Zapojí-li se celá rodina, zažijí legraci. Potom
teprve dítě pustit na sociální sítě, hry nebo počítače. To samé platí u dospělých. Když
si předem naplánujete den nějakou činností, psychicky budete zaměstnáni jinde
a stav nouze lépe zvládnete.
V každém případě vám všem přeji, ať jste zdraví, virus brzy ustoupí a celá
naše obec se setká na nějaké milé společenské události v plném počtu i síle.
Děkuji, že dodržujete opatření a jste k sobě ohleduplní.
PhDr. Klára Janečková

Zápisky z kronik
Rok 1968
Naši občané vstupovali do roku 1968 s vědomím, že je rokem významným
v historii našich národů Čechů a Slováků. Že je rokem padesátého výročí ustavení
samostatného státu v roce 1918 – Československé republiky, že je rokem dvacátého
výročí Únorového vítězství lidu v roce 1948.
Jedním z hlavních úkolů všeho našeho lidu celé republiky mělo být konání voleb
do všech stupňů NV a do NS. Proto již od počátku roku byly konány přípravy na
zdárné zajištění voleb a na výběr vhodných kandidátů na poslance.
Celý MNV se intenzivně zabýval zajištěním oslav 1. máje a oslavami k výročí
osvobození naší obce a celé republiky.
Po odstoupení prezidenta Antonína Novotného byl dne 31. 3. 1968 zvolen novým
prezidentem armádní generál Ludvík Svoboda. Tento politický akt byl občany přijat
velmi uspokojivě  s důvěrou v nového prezidenta.
Významným mezníkem v dějinách našich národů bylo dne 28. října 1968 vyhlášení federativní republiky rovnoprávných národů - Čechů a Slováků. Dne 28. října
se konalo v kulturním domě slavnostní plenární zasedání MNV k 50. výročí vzniku
naší republiky a zasloužilým občanům byly předány pamětní medaile a udělena
čestná uznání. V odpoledních hodinách byla na domku čís. 1/I  po jeho opravě znovu
odhalena pamětní deska T.G. Masaryka, který v tomto domě v letních měsících
před rokem 1914 trávíval se svojí rodinou prázdniny. Slavnost proběhla za velké
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účasti obyvatel a všech složek NF. Slavnostní projevy měli učitelka Marie Dohnalová
z Bystřice pod Hostýnem a za MNV předseda Bohumil Kužel.
Po zvolení Gustáva Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ a po provedených změnách ve stranickém a  státním vedení přechází krizové období do období konsolidace. Byl znovu reorganizován MNVF, aby byla normalizována činnost všech složek
a všeho občanstva.
MNV předal dne 8. 10. 1968 do užívání TJ Sokol tělocvičnu v budově č. 57/I
U Mrázků a chatu ve Chvalčově č. 163.
Ve školním roce 1968/69 navštěvovalo základní školu  celkem 99 dětí. Učitelský
sbor: Jaromír Langer, Jaroslava Švehlová, Anna Fabiánová, Naděžda Švehlová,
Anna Salvetová.
Do mateřské školy bylo zapsáno 49 dětí. Ředitelkou mateřské školy byla Marie
Wachtarzová, učitelky Ludmila Ševčíková, Helena Nováková a Helena Hájková.
Žáci i učitelský sbor se pilně zapojili do všech akcí oslav svými kroužky názorné
agitace, kulturními vložkami, recitací.
Lesnické odborné učiliště:
V tomto roce bylo v LOU 22 učňů. Odborné a teoretické znalosti jim předával stálý
pedagogický a vychovatelský sbor, jehož ředitelem byl Jindřich Klíma. Toto učiliště
se neustále doplňuje a vybavuje moderní lesnickou technikou. Vybavení internátu je
věnována péče jak po stránce hygienické, tak po stránce estetické a praktické. Jsou
neustále vybavovány učebny a dílny, takže se s výukou teoretickou podle nejnovějších poznatků využívají i technické způsoby těžby lesního dříví, údržba lesa a celé
lesní přírody. O učně je postaráno i po stránce kulturní výchovy a tělovýchovy. Pro
vzdělání i pro zábavu je učiliště vybaveno televizorem. Učni se svými vychovateli se
zapojili do všech brigádnických akcí MNV a JZD.
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Závěr roku 68: když počátkem roku masové sdělovací prostředky působily na
občany takzvanou polednovou politikou, nedošlo v uplynulém roce k násilnostem
nebo k protizákonným činům. Projevila se větší aktivní diskuze mezi občany, docházelo k výměně názorů a kritice některých občanů a funkcionářů. Jednání některých
bohužel nebylo vždy takové, aby se vytvářely správné mezilidské vztahy mezi občany. Byli, jsou a budou i nadále mnozí, kteří nejsou sebekritičtí a upřednostňují své
vlastní zájmy bez ohledu na zájmy celku a společnosti.
Rok 1969
Při vstupu naší obce do nového roku bylo vydáno první číslo „Chvalčov oznamuje“, v němž je přesvědčení a víra ve zlepšování perspektiv a hlavně každodenního
díla, které je v rukou každého z nás.
Hlavním pracovním úkolem, který si MNV pro rok 69 určil,  je vybudování výbojkového osvětlení v ulicích naší obce. Je to úkol nemalý, výkop skoro 3 km dlouhé rýhy
pro kabel, dobudování a zapojení více než 60 sloupů, povrchová úprava na těchto
pracech. Také finanční náklad je nemalý. Hodnota díla má přestavovat částku více
než 700 000 Kčs.
Dne 10. 2. rada MNV projednávala výstavbu dětské vesničky SOS ve Chvalčově.
Občanka Štěpánka Filipová darovala bezplatně pozemek na výstavbu vesničky.
Místní organizace Čs. svazu žen založila Sdružení přátel SOS vesničky. V březnu
navštívila krajská komise Sdružení přátel SOS vesničky naši obec k posouzení
a rozhodla o výstavbě na Chvalčově a ne v Brně.
V polovině roku 69 začala pracovat mládežnická organizace Junák.
Ve třetím čtvrtletí byla opravena kaple v dědině. Na mzdách bylo vyplaceno
810Kčs, materiál dodali občané.
V ZDŠ bylo ve školním roce 69/70 celkem 96 žáků. Při ZDŠ pracuje rozhlasový
kroužek, kroužek názorné agitace a kroužek recitační. Mateřská škola měla zapsáno
celkem 46 dětí. V učitelském sboru byly změny. Místo učitelky Heleny Novákové
nastoupila Radoslava Miškayová z Chvalčova. Během roku byly dokupovány hračky,
maňásky, gramofonové desky. Tyto doplňky byly financovány z prostředků SRPŠ.
Členské schůze byly uskutečněny 4x, účast rodičů byla malá. Ze strany maminek je
malý zájem o mateřskou školu. Byla svolána brigáda na školní hřiště, ale dostavily se
jen 3 maminky. Je to smutné, že rodiče dávají do mateřské školy své děti po celý rok
a využívají veškerých výhod, ale na dvě hodiny na brigádu nepřijde nikdo.
TJ Sokol vykonal kus práce na dobudování lyžařských vleků na Tesáku, na
budování sjezdovek a na zajištění ubytovací kapacity pro lyžaře. Všechny akce byly
prováděny brigádnicky.
Myslivecké sdružení vykonalo kus poctivé práce na úseku své vlastní specifické
činnosti zvýšením stavu bažantů , rozšířením a vylepšením stávajících remízků
a provedením přístavby seníku na Kozinci jako skladiště pro jadrné krmivo. Bylo
doplněno vybavení chaty na Kozinci židlemi, stoly a dalším zařízením.
JZD v roce 69 obhospodařovalo celkem 273 ha zemědělské půdy. Z toho 169
ha orné půdy. Celkem chovalo 213 ks skotu, z toho 91 kusů krav. V tomto roce byl
v místním JZD zrušen chov prasat.
Závěr roku 1969
Krizové období roku 1968 nezanechalo u občanů nechuť k veřejné práci. Život se
svými problémy se rozvíjel dál a snaha MNV, MV NF a ostatních složek byla na všech
úsecích veřejného života urychlit normalizační proces.
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Chvalčovští zahrádkáři
„JAK MILÝ TVOR JE ČLOVĚK, KDYŽ JE ČLOVĚKEM.“ (Ménandros)
Čas kvapí, ale někdy jako by se zastavil. Není možné nezmínit se o těžké situaci,
která postihla celý svět. Nejen zahrádkáři teď mají velké starosti. A do toho přichází
JARO!
Konečně je to tu… Jedno z nejkrásnějších období roku! Sluneční paprsky ozařují
první cibuloviny, které se zvědavě derou na jarní sluníčko, zatímco ostatní rostlinky
jakoby vyčkávaly. Ve vzduchu se vznáší vůně prvních kvetoucích keřů. Zahrádkářům
nastává nejvyšší čas pustit se do práce – zahradní sezóna právě začíná!
Ze skalky jsme už jistě odstranili zimní přikrývku, spadané listí i jiné nečistoty,
abychom uvolnili místo pro první cibuloviny a skalničky. Dosypeme substrát na místa,
kde chybí, upevníme uvolněné kameny, někde dosypeme suť, na prázdná místa
můžeme vysadit nové rostlinky. Na skalce i v předzahrádce vyniká s bílými, růžovými
či fialovými zvonkovitými květy vřesovec.
Trávník jsme zbavili mechu a nečistot, přihnojili a očima vyhledáváme podzimní
výsadbu krokusů či modřenců a jiných jarních cibulovin. Se sekáním počkáme,
dokud květiny neodkvetou a jejich listy nezežloutnou.

Košt slivovice na Chalupě
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Kvetoucí tulipány a narcisy (hlavně žlutá barva) prý zahánějí stres, uklidňují
a jejich vůně pomáhá regenerovat náš vyčerpaný organismus. Přineseme-li si je ze
zahrádky, nezapomeneme přisypat výživu pro řezané květiny, dát vázu na chladnější
místo a pravidelně vodu vyměňovat.
V dubnu se vysazují předpěstované květiny i zelenina. Duben je měsíc výsadby předpěstovaných květin a zeleniny. Většinou vysazujeme rostlinky do takové
hloubky, v níž jsme je předpěstovali.
Otužujeme sazenice. Před vlastní výsadbou bychom měli své rostlinky otužovat,
aby se jejich růst nezarazil. Otužovat znamená připravovat, aby si zvykly na nové
klimatické podmínky. V prvních dnech dáme sazenice ven jenom na několik málo
hodin. Je třeba umístit je na místo chráněné před větrem i deštěm a také před přímým sluncem – vybereme tedy stinné chráněné místo. Postupně pobyt rostlin venku
prodlužujeme. Až několik dní před výsadbou – nejsou-li hlášeny mrazíky – je ponecháme venku i přes noc. Pokud meteorologové přece jen přízemní mrazíky předpovídají a my chceme nechat rostliny venku, chráníme je raději přikrývkou – netkanou
textilií nebo fólií.
Jestliže pěstujeme sazenice v pařeništi, začneme s otužováním tak, že otevíráme
a zavíráme pařeništní okna. Je-li potřeba, poskytneme ochranu zakrytím oken rohoží
nebo vhodnou plachtou.

Práce na dlažbě na Chalupě
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O meruňku se musíme starat. Díky své výborné chuti patří mezi nejoblíbenější
ovocné stromy. Ale zahradníci vědí, že se musí o meruňku dobře postarat, chtějí-li
mít velkou úrodu dobrých šťavnatých plodů.
Meruňka má ráda sluníčko, teplo, vláhu… a k tomu také dobrý střih. Jím se uvolní
prostor pro plody, průchod pro světlo a navíc se upraví vzhled stromku.
Proč, jak a kdy stříhat. Aby meruňka střih dobře snášela, měli bychom ho provádět v teplém vlahém období – prořezávat vlastně můžeme po celou vegetační dobu
(tedy od března do září) – přizpůsobíme se počasí, abychom našli ideální podmínky.
Červené nebo žluté skvrny na listech révy. Pokud se nám objeví na listech bílé
odrůdy vinné révy žluté a na modrých odrůdách červené skvrny, pak vězme, že nám
naši vinici napadla červená spála révy vinné.
Jak chránit révu. Především se snažíme odstraňovat všechny spadané listy, na
nichž choroba přezimuje. Výskyt choroby je výrazně vázán na lokalitu – proto zde při
podmínkách příznivých pro šíření choroby začínáme s ochranou včas. Poprvé, když
letorosty dorostly do 15 až 20 cm. Podruhé opakujeme po 10 až 14 dnech (ve spojení
s ochranou proti perenospoře).

Košt slivovice na Chalupě
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Končí nám další jarní měsíc – bláznivý duben. A čeká nás rozkvetlá květnová
příroda.
Na zahrádce nám teď roste všechno - to, co chceme a pěstujeme, i to, o co příliš
nestojíme. S tím se pouštíme do nekončícího boje. Nutno podotknout, že většinou
vyhrává příroda.
Co nás nejčastěji na zahrádkách trápí: hluchavka purpurová, jitrocel větší, kopřiva
dvoudomá, pampeliška, penízek rolní, pcháč rolní, přeslička rolní, ptačinec žabinec,
svlačec, vlčí mák.
Věčný boj s mravenci. Existuje určitě mnoho způsobů, každý má ten svůj za
nejlepší a nejosvědčenější. Co se mravencům docela určitě nelíbí? Nejznámější je
ocet (octová voda), nebo tzv. lógr. Mravence odpuzuje vůně levandule, majoránky,
máty, řebříčku anebo eukalyptu, bazalky, cibule nebo česneku, celeru... Mnoho lidí
věří na skořici, pepř, sůl, hřebíček, známá je i kůra z citrusů…
Mnohdy se však veškeré rady míjejí účinkem a my se přece jen rozhodneme
koupit nějaký šetrný, ale účinný produkt. Na trhu nabízejí např. nástrahu na hubení
mravenců faraonů protect anebo Loxiran Aerosol, vhodná je i netoxická lepová past
Viktory Glue granulát s velmi rychlým účinkem Loxiran S určen k poprášení i postřiku…

Košt slivovice na Chalupě
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Co se dělo u zahrádkářů:
5. 2.
ukončena pokládka dlažby I. etapa ve dvoře a 23. 3. pokračuje II. etapa.
6. 2.-14. 3. úklid dvora - žulových kostek všeho druhu, šled, cihel, kde zároveň upravujeme prostor pro uskladnění materiálu v zahradě, natírání stojanů na
kola, malého kotle, zalepení sběrných nádob lisu, na drtiči ovoce navařujeme nové nože, lepíme těsnění, bouráme okno v kanceláři, v průjezdu
aj.
7. 2.-1. 3.

VČS Hulín, Dobrotice, Míškovice, kterých se zúčastnil př. J. Pecháček

21. 2.

CHZ Zahrádkářský košt slivovice, který se i přes menší počet vzorků
velmi vydařil. Nálada skvělá, občerstvení nemělo chybu.

22. 2.

CHZ VČS ZO ČZS hodnocení r. 2019 a úkoly pro r. 2020. Myslíme si, že
se nemusíme stydět za naši činnost.

25. 2.

ÚS ČZS Kroměříž zasedání se zúčastnil př. J. Pecháček. Zároveň
jsme přihlásili naše členky do kurzu floristiky, který proběhne v Praze
a Olomouci.

29. 2.

Olomouc - poslední školení, kterého jsme se zúčastnili, přednášel Bc T.
Jan, pracovník ÚKZÚZ Brno peckovité ovoce.

3. 3.

výbor ZO ČZS Chvalčov

7. 3.

Brno poslední školení ing. D. Nesrsty, pracovníka ÚKZÚZ Brno - jádroviny a drobné ovoce, kterého jsme se také zúčastnili.

8. 3.

u příležitosti MDŽ posezení s malou pozorností našim členkám.

10. 3.

aktiv předsedů, hospodářů na výstavišti FLORA v Olomouci, zúčastnil se
př. J. Pecháček.

Poděkování patří všem, kteří přispěli svou prací, radou, myšlenkou př. I. Adamíkové,
L. Adámkové, I. Dvorníkové, M. Kolajové, S. Kuželové, J. Kurfürstové, J. Loupancové,
H. Pavelcové, V. Raabové, J. Svačinové, I. Symerské, J. Kuželovi, P. Nezdařilíkovi,
B. Ovčačíkovi, J. Pavelcovi, J. Pecháčkovi, L. Raabovi, J. Slavíkovi, M. Symerskému,
M. Totkovi, J. Zemánkovi.
Výstavy, školení a příbuzné akce jsou dočasně pozastaveny.
Pranostiky:
Na svatého Marka mají být v zemi jabka (= brambory).
Na svatého Marka brambory do brázdy, v září do sklepa.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Květen, květen, jabloň voní květem, až se z toho, včelko milá, úlům hlava zatočila.
První máj má kouzelnou moc,
a co teprv prvomájová noc,
láska pod hvězdami kvete,
tak ať si to užijete...
Přeje výbor zahrádkářů Chvalčov
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Než zavřete zpravodaj
Koronavirus s humorem, aneb jak to vidí Jirka Kocvrlich.
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A závěrem pár vtipů z internetu:
Receptář príma nápadů: A nyní se s naší kamerou podíváme k panu Kropáčkovi
z Manětína, který ze staré ždímačky, králíkárny a několika součástek z mopedu vyrobil nový plicní ventilátor pro 5 osob...
Jirka Babica: A když nemáte roušku, použijte eidam...
Inzerát: Prosím vás, nutně sháním minimálně tříhodinovou nahrávku hospodského
šumu...
Když už máme zavřené hranice, co to takhle ještě rozdělit na Čechy, Moravu
a Slezsko?
My si necháme průmysl, Morava víno a Praha umění a poslance...
Chce to zkřížit koronavirus s Českou poštou. Nejspíš ho nedostanete, a ještě nechá
vzkaz, že to zkoušel.
Třetí týden karantény.
Povídám si s pavoukem - je to super chlap, dělá manažera sítě.
Letadlo nejmenované společnosti právě vzlétlo, zatáhlo podvozek i klapky, ustálilo se
v letové hladině. Pak se z reproduktoru ozvalo kapitánovo hlášení: „Vážení cestují,
mluví k vám kapitán letadla. Náš let potrvá dvě hodiny a třicet minut. Udržujeme
výšku deset tisíc metrů, cestujeme rychlostí 850 kilometrů v hodině. Jaké je počasí
v místě přistání, přiznám se, nevím, poněvadž pracuji z domova…“
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Slovo na konec:
„Nadbytek neznamená bohatství.“
Jan Werich
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