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Milí čtenáři,
pro dnešní úvodní zamyšlení jsem zvolila téma domov. Domov jako přístav, místo,
kde je nám dobře, kde se cítíme v bezpečí. „Cestička k domovu známě se vine – hezčí
je, krásnější než všechny jiné“, krásné romantické verše Karla Václava Raise máme ze
základní školy v paměti všichni, a všichni jim rozumíme. Tak ráda bych psala v romantickém duchu, o teple rodinného krbu, opěvovala vůni koláčů linoucí se z kuchyně, vůni
svíček a čerstvě vypraných závěsů. Jenže co všechno musí běžný člověk v této době
podstoupit, aby měl těch pár metrů čtverečních pro svou rodinu vůbec kdy k dispozici.
Realitní kanceláře v Bystřici nabízí k prodeji byty, 2+1 za 1 800 000 Kč. Když jsem to
viděla, myslela jsem, že mě šálí zrak. A ono ne, běžně se cena garsonky pohybuje
kolem milionu a půl. Ve Zlíně 2+ kk 2 miliony 690 tisíc, v Uherském Hradišti třípokojový
byt za 3 miliony 899 000, ano, čtete dobře, 71 metrů čtverečních za téměř 4 miliony
korun, v Brně dáte za třípokojový byt 5milionů 490 000 jen to fikne. „Cestička k domovu“ se tak stává noční můrou a my všichni, co bydlení máme, jsme vlastně bohatí lidé,
i kdybychom neměli už vůbec nic jiného. Jak to ale mají řešit mladí lidé, kteří se chtějí
osamostatnit a nedej bože, časem založit rodinu?
Vezměme si běžný pětadvacetiletý pár, který, aby si mohl pořídit svých pár metrů
k bydlení, si musí vzít hypotéku. Budou-li splácet 15 000 měsíčně, tzn. 180 000 ročně,
mají 22 let co dělat, aby byt zaplatili. Pozor, a to nepočítáme úroky, které platí bance za
tu dobrotu, že jim peníze půjčila. To je další miliónek až dva, jsme na dalších 10 letech
zadlužení a splácení. Dohromady bude potřeba splácet přibližně 32 let. V předdůchodovém věku se pár dočká, že byt bude jejich, a budou bez dluhu. To se ovšem nesmí
stát nic, co by splácení ohrozilo. Nesmí onemocnět, nesmí přijít o práci. A doba, kdy
je žena na mateřské dovolené a muž má příjem řekněme 25 000 Kč, z čehož 15 000
slupne hypotéka, to je prostě šílené. A to se ti dva samozřejmě nesmí rozvést, pokud
ano, nemají ani bydlení, ani peníze. Jen dluhy, se kterými se opravdu velice těžko
začíná nový lepší život. Upsat se bance je jako upsat se ďáblu. Bohužel je to většinou
jediná možnost, jak tady na té naší krásné matičce zemi vůbec žít. Pokud nejsme ze
zámožné rodiny nebo nejsme výjimečně bohatí, či s nadprůměrným příjmem. A to většinou nejsme. Je to absurdní, abychom mohli žít obyčejné lidské životy, pro které jsme
na tento svět přišli, jsme nuceni obětovat klid, a žít pod každodenní tíhou a ve strachu.
Na jedné straně jsme dokonalé božské bytosti, na druhé straně jsme otroky, kteří za
svůj pobyt tady tvrdě platí. A bydlení je prostě základ. Dokážeme žít bez nadstandardu,
dokážeme žít bez nových šatů a drahých aut, dokážeme se obejít bez dovolených, ale
bez domova se žije velice těžce. A přitom je tak jednoduché o něj přijít. Stačí zůstat
sám, kdy jeden partner odejde, či zemře, stačí, když vás propustí z práce. Říká se, že
kdo chce, vždycky si práci najde. Mnohdy ano, ale mnohdy to prostě možné není. Po
krizovém stavu, který máme, doufejme, za sebou, nastala doba, kdy si nemůžeme být
ničím jistí. A lidi opravdu přichází o práci. Stres, který to vytváří, strach ve kterém jsme
nuceni žít, není přece to, pro co jsme se narodili. Žít pod neustálým tlakem je velice
náročné na psychiku. Jsme zkoušeni, nakolik jsme odolní, nakolik jsme silní. Jako jednotlivci, i jako společnost. Hrdinou přestává být archetyp bojovníka a rytíře, který brání
v boji svou vlast. Hrdinou se stává obyčejný člověk, který dokáže ustát obyčejný život
bez ztráty desítky. Jestli tohle není nakonec to úplně nejtěžší. Hrdinou se stává každý,
kdo neskončí v léčebně či na psychiatrii. A i když skončí, nedívejme se na něj skrze
prsty, nikdo z nás neví, co nám osud ještě připraví.
„A kdybych ve světě bůhvíkam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel.“
Krásné léto všem
Mgr. Jitka Dostálová
3

Zprávy z obecního úřadu
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 21. 4. 2020
RO projednala a rozhodla:
Doporučuje ZO schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/1601/2020-BKMM.
Předmětem bezúplatného převodu je pozemek parc. č. 1168, v k. ú. Chvalčov,
o výměře 84 m², druh pozemku vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku
přirozené nebo upravené – část bývalého mlýnského náhonu.
Schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 01/04/2020 s firmou MG Construction, s.r.o.
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Odpadové hnízdo Chvalčov“
Na Říce za cenu 294 709,17 Kč (cena bez DPH).
Schvaluje pořízení nového auta Peugeot Partner Active L1 650 1.2 Pure Tech 110
S&S MAN6 pro obecní pracovní skupinu vč. tažného zařízení za cenu 301 644,63
Kč (cena bez DPH) od autorizovaného prodejce vozů Peugeot firmy Lion Car
s.r.o.
Rozhodla otevřít provoz mateřské školky od 25. 5.2020 za předpokladu dodržení
hygienických požadavků stanovených vládou ČR v souvislosti s koronavirovou
pandemií COVID-19, RO schvaluje návrh ředitele ZŠ a MŠ Chvalčov otevřít
základní školu od 25. 5. 2020 za dodržení stejných hygienických požadavků.
Schvaluje darovat žákům ZŠ a MŠ balíčky se sladkostmi, které byly určeny jako
odměna pro vystupující na zrušeném Chvalčovském šmigrustu.
Schvaluje vybudování vodovodní přípojky k obecní nemovitosti č. p. 474 v ulici
Pod Hostýnem.
Rozhodla zrušit v souvislosti s vládními opatřeními v souvislosti s koronavirovou
pandemií COVID-19 připravovaný program letošních hodů na Chvalčově.
Schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020 – rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k přesunu ve výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2020
– RO rozhodla o pořízení nového vozidla pro péči o vzhled obce. Navyšujeme
proto výdaje na § 3745 o částku 370 000,00 Kč a zároveň snižujeme výdaje na
opravy místních komunikací na § 2212, pol. 5171 o uvedenou částku.
Schvaluje finanční dar ve výši 5 tis. Kč pro Diakonii Broumov.
Schvaluje na základě doporučení výběrové komise za dodavatele stavby
s názvem “Oprava střech na bytových domech č. p. 772 a 798“ vítěze výběrového
řízení firmu PROVING s.r.o., za cenu 3 555 000 Kč (cena bez DPH) a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na realizaci této stavby. RO schvaluje ing.
Vítězslava Študenta jako technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti
práce na této zakázce.
Rozhodla upravit pracovní dobu pro technické pracovníky obce – začátek pracovní doby se stanovuje na 6:30 hod., konec běžné pracovní doby 15:00 hod., RO
rozhodla o trvalém posunutí začátku otvírací doby v odpadovém centru v sobotu
od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Schvaluje zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku parc. č. 620/110
v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře 90 m² - využití jako předzahrádka.
Schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu části obecního pozemku parc. č. 372/21
o výměře cca 300 m², v k. ú. Chvalčova Lhota za účelem užívání jako přístupu
k rodinnému domu a k parkování osobních vozidel.
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Schvaluje v souvislosti s uvolňováním restrikcí v rámci boje s koronavirovou pandemií COVID-19 ukončení omezené pracovní doby Pošty Partner na Chvalčově.
Od 27. 4. 2020 bude mít Pošta Partner na Chvalčově otevírací dobu jako před
vládním vyhlášením nouzového stavu v ČR, RO schvaluje ze stejného důvodu
znovuotevření knihovny na Chvalčově.
RO bere na vědomí:
Nabídku firmy Vítex CZ, a.s. na dodání roušek.
Nabídku publikace s názvem Čarovné Česko od firmy CBS Nakladatelství s.r.o.
Jedná se o speciální edici fotoknih s názvem „Čarovné Česko“, která představuje
nejkrásnější fotografie krás Čech, Moravy a Slezska.
Stížnosti občanů, kteří bydlí v blízkosti krajské silnice II/437 v oblasti U Revíru
na nárůst hlučnosti v souvislosti se zvýšeným provozem jednostopých vozidel
směrem na Tesák.
Informaci místostarosty obce o výsledku výzvy k podání nabídek na odkoupení
obecního pozemku parc. č. 352/1 v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře 793 m², ke
stanovenému datu nebyla doručena žádná cenová nabídka.
Informaci od Regionální rozvojové agentury Východní Morava o vyhlášení výzvy
na investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021.
Obdrženou cenovou nabídku od firmy Hýža podlahy s.r.o., nám. Míru519/3,
Kroměříž na odborné ošetření podlahy v kulturním domě za cenu 69 380 Kč (cena
bez DPH).
Informaci o nově založeném spolku se sídlem na Chvalčově, Obřanská 145,
s názvem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chvalčov-Podhostýnsko.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 13. 5. 2020
RO projednala a rozhodla:
Schvaluje žádost na umístění 3 odstavných stání na pozemku obce parc. č. 645/2
v k. ú. Chvalčova Lhota pro parkování v souvislosti se záměrem soukromého
investora s výstavbou bytového domu na adrese Kamenec 402, Chvalčov.
Schvaluje usnesení a výsledek hlasování členů komise konkurzního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Chvalčov.
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutí finančního příspěvku z programu Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 v celkové výši
1 019 483,00 Kč.
Neschvaluje pronájem části obecního pozemku parc. č. 627/3 v k. ú. Chvalčova
Lhota o velikosti cca 15 m² za účelem parkování osobního auta spojené s nabídkou prodeje tohoto vozidla.
Schvaluje uzavřít Smlouvu o spolupořadatelství se spolkem Kulturák, z.s., se sídlem Kroužky 780, 786 72 Chvalčov, IČ: 08242925. Předmětem smlouvy je dohoda
o formě spolupodílení se na pořádání pravidelných promítání filmů na obecních
pozemcích parc. č. 200/1, 166/2 a 166/1 v k. ú. Chvalčov.
Schvaluje cenovou nabídku od firmy TS Valašské Meziříčí s.r.o. na opravu místní komunikace k Odpadovému centru a cestu k areálu Pod Kozincem za cenu
100 520,00 Kč (cena bez DPH).
Schvaluje likvidaci osobního vozu Škoda Felicia EFF 41 a následné vyřazení
z majetku obce.
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Schvaluje uzavřít smlouvu na pronájem části obecního pozemku parc. č. 620/110
v k. ú. Chvalčova Lhota o výměře 90 m² za účelem využití jako předzahrádka za
cenu 1,50 Kč/m² na dobu 10 let.
RO bere na vědomí:
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Žádost spolku ČSV ZO Chvalčov – Podhostýnsko, z.s. IČ: 08962324 na pronájem části obecní budovy na adrese Pod Hostýnem č. p. 474 za účelem schůzové
místnosti a skladu pro uvedený spolek.
Obdržené žádosti uchazečů na letní brigádu v obci na úklidové práce. RO rozhodla, že přijme dvě uchazečky pro období červen, červenec a příp. srpen na práce
spojené s údržbou zeleně v obci a na natěračské práce.
Poděkování Diakonie Broumov, sociální družstvo za poskytnutý finanční dar od
naší obce. Finanční dar pomůže zabezpečit svozy textilního materiálu a tím zajistit materiální pomoc potřebným.
Predikci Ministerstva vnitra o finančních dopadech do obecních rozpočtů, resp. do
jejich příjmů dle rozpočtového určení daní v souvislosti s ekonomickým poklesem
způsobeným koronavirovou krizí.
Rozhodnutí č. j. MK 19159/2020 OULK Ministerstva kultury o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 ve výši 13 000 Kč na obnovu počítačové techniky v obecní knihovně.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stále platí určitá opatření k epidemii COVID-19. V souvislosti s tím jsme byli nuceni odpískat první pololetí našeho kulturního kalendáře a po prázdninách se uvidí.
Očekává se i propad v plnění příjmové stránky obecního rozpočtu a tomu obec
musí přizpůsobit i výdaje. Určitě proběhne avizovaná stavba odpadového hnízda
a oprava střech na bytových domech ve školním areálu. Obě zakázky jsou vysoutěžené. Dotační žádost na odpadové hnízdo byla neúspěšná, bude pořízeno z vlastních prostředků. Opravu střech provede firma Proving. s.r.o. Hulín za 4 301 550,00
Kč vč. DPH. Stavba bude zahájena v srpnu, dokončena v září letošního roku.
I tato stavba půjde z vlastních prostředků obce. Oprava vozovky v ulici Na Kůtku
bude zatím pozastavená. Probíhat budou dílčí opravy poruch na komunikacích,
a další opravy a údržby na obecním majetku. Pokračovat bude projektová příprava
na budoucí investice (kanalizace v Lázních, posilový zdroj vody, sociální bydlení,
dopravní stavby, přechody, cyklostezka), protože bez zásobníku projektů nelze žádat
o dotace. Mimo plán se pořídil praktický a úsporný automobil pickup pro pracovní
skupinu za 360 tis. Kč. Výpadek v příjmech z lesního hospodářství je vykompenzován již obdrženými dotacemi na zalesňování a na ztráty na kůrovcovém dřevě.
Zvýšené náklady na opatření v souvislosti s nouzovým stavem nejsou nijak dramatické. Díky dobrovolným výrobcům roušek a díky darům (Česká pošta – 750 roušek,
Čepro - 50l desinfekčních prostředků, Zlínský kraj 50 roušek a 50 l. desinfekce), obec
navíc utratila pouze cca 40 tis. Kč.
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V květnu proběhl konkurz na místo ředitele naší Základní a Mateřské školy,
nástupkyní Mgr. Zdeňka Hnily byla jmenována Mgr. Jana Kubaníková.
Poděkovat chci všem občanům, kteří disciplinovaně a bez paniky zvládli vše, co
nouzový stav přinesl, naší škole a hasičům, všem zaměstnancům obecního úřadu,
DZP Javorník, SOS dětské vesničce, obchodníkům a podnikatelům za to, že se obávaný virus v našem prostoru nerozšířil.
Obec stále disponuje rezervou, prostředky a vybavením pro případné další vlny
mimořádných událostí i možnostmi postarat se o potřebné.
Přeji krásné léto, prázdniny a dovolené.

Ing. Antonín Stodůlka

Vzpomínáme
Ve čtvrtek 9. dubna 2020 opustila
řady chvalčovských občanů paní
Marie Balvínová. Byla dlouholetou
úřednicí a matrikářkou obecního
úřadu ve Chvalčově, spolehlivou a
obětavou členkou kolektivu zaměstnanců. Odbornými znalostmi a přístupem k práci přispívala k vysoké úrovni obecní administrativy.
Precizní výkon úřadování přenesla
i na nové pracovníky. V paměti
zůstane její uvádění svateb i vítání
občánků, její působení ve volebních
komisích či vyřizování nejrůznějších
dokladů pro občany obce.    
Chtěl bych jí jménem obce i jménem svým poděkovat za léta věnovaná práci pro obec i občany.
Ing. Antonín Stodůlka

Marie Balvínová

Řady chvalčovských občanů opustili:
Barbora JELÍNKOVÁ 43 let
Marie BALVÍNOVÁ 58 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Vítáme mezi nás nového občánka:
Vojtěch SPIEGL
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkému krásný a spokojený život…

Uzavřená manželství:
Monika OLEJNÍKOVÁ
Pavel ŠKAŘUPA
Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky...

Jubileum
Nedávno oslavila významné životní jubileum naše občanka paní Žofie Kuželová.
Oslavenkyni navštívil pan starosta Ing. Stodůlka a pan místostarosta Ing. Chlápek.
Paní Kuželové popřáli pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let. Připojujeme
se k přání všeho nejlepšího, ať Vás, milá jubilantko, provází jen to dobré.

Žofie Kuželová
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Z naší obce
DOTACE PŘIZNANÉ OBCI CHVALČOV V ROCE 2020
P.č. Poskytovatel

Účel použití

1.

Investiční účelová dotace na realizaci projektu „Změna č. 1 územního plánu Chvalčov“ evidovaného pod  registračním číslem
RP02-16DT2/012.

51.000,00

Neinvestiční dotace z Fondu ZK na realizaci projektu RP12-20/098: Dovybavení
JSDH obce Chvalčov.

93 000,00

Zlínský kraj

   Částka Kč

2.

Ministerstvo
kultury

Neinvestiční dotace z programu Veřejné informační služby knihoven na projekt Obnova počítačové techniky v obecní knihovně
Chvalčov.

13 0000,00

4.

Ministerstvo
Finanční příspěvek na účel: Zmírnění dopazemědělství ČR dů kůrovcové kalamity v lesích v období od
1.10.2017 so 31.12.2018. Předmět: škoda
vzniklá z nahodilých těžeb.

1 019 483,00

Zprávy ze stacionáře

Charita Bystřice pod Hostýnem děkuje
Po vyhlášení nouzového stavu v České
republice přijala naše organizace, která zajišťuje služby nejvíce ohrožené skupině obyvatel, krizová a bezpečnostní opatření na
ochranu zdraví klientů i zaměstnanců. Museli
jsme pozastavit činnost Denního stacionáře
ve Chvalčově, situace v terénní službě se
vyvíjela podobně jako v ostatních sociálních
službách. Obrovskou zásluhu na zajištění
našich služeb mají především pečovatelky
a sestry, které pracovaly pouze s provizorními ochrannými prostředky, kterými chránily naše klienty, ale ne sebe. Zpočátku
chaotické zásobení ochrannými pomůckami
jsme zvládli jen díky svépomoci pečovatelek
a pomoci mnoha dárců.
Proto tímto děkujeme děvčatům z Klubu
Stonoška, paní Šimarové, Stellové, Uhříkové,
Janečkové, Hromadové Tušerové i nejmenovaným dobrovolníkům, kteří šili roušky.
V blízkém kontaktu s klientem, hlavně při
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Pečovatelka provizorně chráněná

Rozvoz nákupů

podávání stravy, se velmi osvědčily ochranné štíty, které nám daroval MUDr. Jan
Vejrosta a jeho dcera Kateřina. Moc děkujeme.
Děkujeme zaměstnancům Potravin Majtán za spolupráci při chystání nákupů,
které jsme zdarma dováželi domů seniorům nad 70 let, kteří neměli vycházet po dobu
nouzového stavu ze svých domovů.
Nejen na tyto nákupy, ale především na rychlý převoz ochranných a dezinfekčních prostředků z centrálních skladů v Olomouci a Otrokovicích a dále na rozvoz
potravinové pomoci a léků potřebným jsme využili vůz Škoda Octavia zapůjčený od
Škoda auto a.s. a firmy HoppyGo. Bezplatným zapůjčením několika desítek těchto
luxusních aut pro potřeby některých dobročinných organizací se tyto firmy zapojily do
pomoci proti pandemii koronaviru. Také děkujeme.
Vážíme si Vašeho zájmu i Vaší podpory, která nám umožňuje plnit naše poslání.
Přejeme si, abychom tento výjimečný stav přečkali ve zdraví a s rozumem, abychom
se co nejdříve mohli věnovat klientům bez omezení.
Vladimíra Procházková

Okénko nejen do školy
Okénko do ZŠ a MŠ

Po více než dvou měsících odmlky způsobené epidemií koronaviru se ve školce a
škole opět ozvaly hlasy dětí… Osobní přítomnost všech je dobrovolná, přihlásilo se
50% dětí MŠ a 87% žáků ZŠ.
Žáci, kteří zůstali doma, jsou nadále vzděláváni distančně. Obličeje žáků jsou
zakryty zatím povinnou rouškou. Všichni odevzdávají čestné prohlášení, prvňáčci,
kteří byli zvyklí, že rodiče jdou s nimi až do šatny, do třídy, se loučí, pusa, zamávání
- rodiče teď do školy nemohou. Pan ředitel, paní učitelky, paní vychovatelka a paní
asistentka si děti rozdělují do skupin tak, aby se splnily hygienické normy…
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Děti ve školce to měly těžší, po tak dlouhé odmlce to vypadalo jako po prázdninách -    nechtělo se jim od maminek, ukápla i nějaká ta slzička, nemohly si vzít
s sebou svou oblíbenou hračku, nepotkaly se s některými svými kamarády, nenašly
některé oblíbené školkové hračky…
Většina dětí a žáků se už nemohla dočkat. Jsme moc rádi, že se vrací život do
naší školky i školy, a přejeme si, aby se vše brzy vrátilo do „starých kolejí“.
A tady je něco málo z vylepšení vnitřních prostor…
Kateřina Žůrková, Veronika Miškayová
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Výzdoba schodiště

„Tempora mutantur et nos mutamur in illis. ”
(Časy se mění a my se měníme v nich.)
Milí Chvalčovjané,
po dlouhém zvažování jsem se rozhodl v lednu tohoto roku, že se vzdám
k 31.7.2020 funkce ředitele chvalčovské školy. Věřte, že toto rozhodnutí bylo pro mě
velmi těžké. Už proto, že jsem ve Chvalčově jako ředitel školy a učitel prožil celých
27 let. Poznal jsem za tu dobu spousty dětí, zaměstnanců, rodičů i ostatních občanů,
našel přátele i velmi dobré známé. Chvalčov se prostě stal součástí mého života

Zdeněk Hnila
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a dostal se hluboko do mého nitra. Dodnes nelituji, že jsem se v červnu roku 1993
rozhodl vstoupit do „své” školy. Když se občas ohlédnu nazpět, napadá mě paralela
s vojenskou službou. Nepříjemné věci postupně blednou a zůstávají jen hezké vzpomínky. A já budu vzpomínat opravdu rád.
„Ředitel školy je vlastně kapitán lodi, který určuje její směr i rychlost plavby, ale
také hlídá bezpečí posádky. Dobrý kapitán se stará i o to, jak se cítí lidé na palubě
i v podpalubí. A nejen námořníci – učitelé, ale především pasažéři – žáci. Ti jsou totiž
ti hlavní, kvůli kterým loď vůbec vyplula. Traduje se, že kapitán opouští svou loď jako
poslední nebo s ní jde ke dnu. To ovšem v tomto případě neplatí, protože loď spolehlivě pluje po hladině. To jen kapitán znaven dlouhou a náročnou plavbou vystoupil
na břeh, aby jim mohl zamávat a popřát nový čerstvý vítr do plachet. Snad, až zase
popluje kolem, zamávají námořníci a pasažéři jemu…”
Přeji všem, aby i těžké časy dokázali překonat. A děkuji za krásný kus života.
Zdeněk Hnila, od 1.8.2020 ředitel školy v.v.

K 31. červenci 2020 odchází po dvaceti sedmi letech z funkce ředitele naší školy
pan Mgr. Zdeněk Hnila. Odchází v období svého angažmá, kdy škola je stabilizovaná, má vynikající pověst, kvalitní pedagogický sbor i vybudované či opravené
zázemí. Řeklo by se na vrcholu slávy. Nebudu zastírat, že nás jeho rozhodnutí trochu
zaskočilo.
Pan ředitel nastoupil do školy na začátku překotných změn, které přišly po sametové revoluci i po osamostatnění obce. S velkým nasazením a přehledem se vypořádal s požadavky na zavádění nových postupů i technických vymožeností. Dokázal
sjednotit kolektiv pedagogů a zaměstnanců, rozšířil nabídku mimoškolních aktivit,
vytvořil pravidla soužití s klubem rodičů a dokázal udržet vzájemně dobré vztahy
mezi rodiči, žáky, školou a školkou. Manažersky zvládl provoz školy i po ekonomické
stránce včetně školní kuchyně, družiny, tělocvičny i hřiště. Dokázal vytvořit příjemnou atmosféru spolupráce mezi všemi aktéry vzdělávacího a výchovného procesu.
Inicioval investice do vybavení tříd a školních budov. Osobně se podílel na tvorbě
všech staveb, které za jeho působení ve škole proběhly. Organizačně přizpůsobil
provoz školy úbytku žáků. Dalo by se pokračovat do nekonečna a vždycky by se na
něco zapomnělo. A to vše vedle působení pedagogického a práce učitelské.
Pro obec jako zřizovatele školy představoval jistotu a žádné problémy. Pod jeho
vedením vychovala chvalčovská škola generace našich nejmenších občánků a dala
jim do života dobrý základ. Pan ředitel věnoval škole mnoho času a energie až do
vyčerpání rezerv. Odchází skutečně na vrcholu. Jeho nástupce má pomyslnou laťku
nasazenou hodně vysoko.
Jménem celé obce děkuji panu Mgr. Hnilovi za léta obětavé práce pro naše děti
i pro celý Chvalčov a přeji mu zdraví a úspěch v dalším působení.
Ing. Antonín Stodůlka
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Různé
Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných
obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se
daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88
%. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly loni
recyklovány na nový papír nebo dále využity.  U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra
sběru nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně
pak odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného
mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a za minimum
toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost
a dostatek barevných kontejnerů. Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce
sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit své odpady do
více než 473 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. A nemají
to k nim s odpadem daleko, průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje
– na dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími
způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů,
případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
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AKCE CHVALČOV
5. 7. 2020 v 11.00 hod. neděle – mše svatá v kapli Cyrila a Metoděje v Dědině.
5. 7. 2020  9.00 až 18.00 hod. – hodová výstava v areálu „Zahrádkářů.“
Z důvodu trvajících mimořádných opatření není další program oslav svátku Cyrila
a Metoděje  potvrzen. Stejně tak i srpnová zábava na hřišti. Sledujte aktuálně plakáty,
obecní stránky a facebookové stránky obce Chvalčov.  

Společenská rubrika

Kulturákova rubrika
Leťák letos

„Bude letos leťák?“ „Máš už vybrané filmy?“ „Měl bych pro tebe dobrý tip.“ Otázky
přátel a známých dávají tušit, že Letní kino Chvalčov se za minulé tři sezóny stalo
něčím, s čím se na Chvalčově počítá. Ostatně louce pod Kozincem se čím dál běžněji říká „kino“ nebo „leťák“ a čím dál méně „hřbitov“.
Letošní ročník přinese několik novinek. Tou první je, že vám pro začátek poskytneme jen program do konce července (máte ho na vnitřní stránce obálky Zpravodaje,
tak si ho připíchněte na viditelné místo). Dvouměsíční skluz ve filmových premiérách
způsobil, že filmy, které bychom mohli mít k dispozici v květnu, k dispozici v květnu
nejsou, ale v červenci už možná budou – závěr sezóny tedy naplánujeme postupně
přes léto. Součástí srpnového programu bude poprvé film na přání, další novinka.
Hlasovat mohou návštěvníci kina během prvních dvou měsíců.
Dva poslední červencové večery budou specifické tím, že vám pustíme hned dva
filmy – ne přes sebe, ale hezky po sobě. A pro ty spořivější bonus navíc – bude to za
jedinou vstupenku. Uvidíme, jestli je to dobrý nápad… Letos se nám také nepodařilo
najít nějaký slušný běhací film, který by opentlil již tradiční charitativní Běh do letního
kina (pátek 3. 7.). Vynahradí vám to ale naživo herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný.
Provedou vás ve svižném tempu životním příběhem sprintera Usaina Bolta, který dal
stovku pod deset a vyšla mu o tom knížka o 288 stranách (prý žádný literární skvost,
ale Hrabal zase nebyl tak dobrý v atletice…). Na parketu letního kina tak poprvé
dostane příležitost divadlo.
Dalším hostem pod Kozincem bude herečka Tereza Těžká, která uvede dokument
V síti (čtvrtek 2. 7.), ve kterém si zahrála dvanáctiletou holku s účtem na sociálních
sítích a vystavila se tak hnoji oplzlých návrhů, fotek a videí, kterým jsou dnešní mladí
lidé vystaveni, aniž by to jejich rodiče donedávna příliš tušili. O svých zkušenostech
s vámi po filmu podebatuje. Snad nám pro jeden večer prominete vážnější téma.
Večery s hosty proběhnou v případě deště ve chvalčovském kulturáku.
Vše podstatné ke kinu a především to, jestli nám počasí dovoluje promítat dle
plánu, naleznete na stránce www.letnikinochvalcov.cz, kterou právě zřizujeme. Jsteli na facebooku, staňte se členy naší FB skupiny Letní kino Chvalčov a nic vám
neunikne.
Na viděnou pod Kozincem!

Pojďte na Sušila
Jménu Sušil se na Bystřicku nelze vyhnout. Nese jej jedna bystřická ulice, společenský dům a všechno v něm. Na Sušil se pod Hostýnem chodí sportovat, jíst
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Horňácká kapela Petra Mičky

nebo za filmy. Od minulého roku ale „jít na Sušila“ může znamenat také zúčastnit se
happeningu, který pořádá spolek Kulturák.
Cílem happeningu je připomenout člověka, který se vedle svých závazků kazatelských, profesorských, společensko-politických a překladatelských věnoval ve
svém volném čase po 30 let sběru lidových písní. Sušilův „vedlejšák“ vyústil v bichli
seskupující texty, notové zápisy a poznámky k více než 2000 písní, které se v různých koutech Moravy zpívaly zhruba mezi lety 1830 —1860. A také díky jeho práci

Před bazilikou
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se mohou zpívat i dnes, kdy lidové předávání a postupné proměňování písní už
v podstatě vymizelo z našich životů. Mnoho dnešních souborů připomínajících starší
tradice těží právě ze Sušilovy sbírky.
Náš happening na připomínku Sušila si bere za základ historku z konce jeho
života. Sušil přijel do Bystřice léčit si svou chorobu v místních lázních, jak to dělal
poslední léta, a vyjít zase na Svatý Hostýn. To se mu již ale roku 1868 nepodařilo.
Ulehl v domku své neteře a po třech týdnech zde také zemřel. Proto místo něj podnikáme cestu na Hostýn my. A jelikož se Sušil věnoval folklóru, zveme si k výletu
nějakou muziku, která nám hraje cestou, na různých zastaveních během cesty i na
samotném vrcholu. Letos se jednalo opět o Horňáckou muziku Petra Mičky (znají ji
ti, kteří se zúčastnili posledního Živého betlému) – její primáš Petr Mička se pro příště ujme dramaturgie a bude vybírat další kapely. Zároveň letošní výpravu provázel
slovem Ladislav Čumba, nevyzpytatelný konferenciér se zásobou nastudovaných
témat, jehož snad nejlépe charakterizuje to, že jeho Wittgensteinova kniha faktů
(inzerovaná pod zkratkou WKF) byla nominována na Cenu F. X. Šaldy pro nejlepší
(vážnou) esejistickou knihu roku a zároveň vyhrála Švandrlíkovu cenu pro nejlepší
humoristický román.
Letošního happeningu se i přes příslib prudkého deště zúčastnilo 70 – 100 lidí,
jak zpod Hostýna, tak z větší dálky (ze Zlína, Brna, Horňácka, Prahy) a připoutal
na sebe slušnou mediální pozornost (zprávy v Českém rozhlase, zpráva od ČTK,
články v Právu, zahrnutí do kulturních tipů týdeníku Respekt). A stejně jako letos
měl happening skvělou atmosféru, neboť poslechnout si živou kapelu uprostřed lesa
nebo v mlze, která by se dala krájet, to má své kouzlo.
Příště tedy jistě půjdeme znovu. V sobotu 29. 5. 2021. Pojďte na Sušila s námi!
Za spolek Kulturák
Pavel Kubaník

Portáši
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Pozvánka do místní knihovny
Zdravím všechny stávající i nastávající čtenáře. Po dlouhé pauze způsobené koronavirem se díky bohu pomalu navracíme z karantény k normálnímu způsobu života.
Znovu se otevřely knihovny, tedy i ta naše chvalčovská, samozřejmě za dodržení
nám všem dobře známých a zažitých hygienických pravidel. Takže bych Vás tímto
ráda pozvala do knihovny. Dovolím si při této příležitosti připomenout informace, ale
i novinky. Otevírací doba je každé úterý a čtvrtek od 16.00hod. do 19.00 hodin.
Kromě běžných knih si můžete vypůjčit také společenské hry, které jsou většinou
pro děti do 12 let. Dále pak periodicky docházející časopis Květy, nabízíme i starší
ročníky. Už několik let je velmi oblíbenou službou Výměnný fond. Výměnný fond řídí
okresní knihovna v Kroměříži. Jedná se o soubory knih tzv. jarní, které jsou k dispozici od března do příštího jara, a pak podzimní, od podzimu k dalšímu podzimu. Oba
soubory čítají 200 knih, po roce se vymění, a takhle si je knihovny mění mezi sebou,
čímž se rozšiřuje sortiment knih na výpůjčky.
Nyní bych Vám ráda nabídla malou ochutnávku letošních knižních přírůstků
v knihovně.
Beletrie:
Diana Gabaldon – „Paměť kostí,“ další pokračování oceněné ságy „Cizinka.“ Jedná
se o historický, sci-fi, dobrodružný a romantický příběh. Celou sérii této ságy máme
k dispozici.
„Rodinné povídky“ - soubor krátkých povídek několika spisovatelů, mimo jiné i Aleny
Mornštajnové.
Veronika Bendová – „Vytěženej kraj“ - netradiční road movie o tom, že v životě to
málokdy chodí jako ve filmu. Beseda s touto spisovatelkou měla proběhnout v naší
knihovně, ale z důvodu karantény byla bohužel zrušena, tak snad někdy v budoucnu.
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Naučná:
Barbara Nesvadbová, Jakub Knězů- „Hovory s doktory“ - 12 pohledů lékařů na zdraví, lásku, víru a život, je psáno formou rozhovoru.
Pro děti a mládež:
3x leporelo „O krtečkovi“, stále oblíbené postavičce i dnešních nejmenších.
Karel Kovy Kovář – „iPohádka“. Autor je velmi sledovaný youtuber, známý také jako
tanečník ve Star Dance. Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu? Buďte připraveni na vše, jen ne na tradiční pohádku.
Filip Rozek – „Gump“- příběh vyprávěný očima toulavého psa, příběh o zvířecí
moudrosti, která nám lidem toho tolik ukazuje, a o naději, kterou nespoutá ani ten
nejpevnější řetěz.
Společenské hry: „Můj první kvíz“, „Tlapková patrola“ - hravá knížka s magnety.
Tolik jen na ukázku. Více se dozvíte a seznam všech knih v naší knihovně naleznete na webových stránkách: http://www.knihovnachvalcov.webk.cz, kde je odkaz
na online katalog. Máte-li nějaké tipy na knihy, které byste rádi uvítali v knihovně,
nápady nebo náměty na besedy, pište na emailovou adresu: ivanazab@seznam.cz
nebo na tel. 736 446 476.
Přeji všem co možná nejkrásnější a nezapomenutelné čtenářské zážitky, užijte si
letního sluníčka a dovolených, snad už bez roušek a omezení.
Těším se setkání v knihovně a loučím se s citátem: "Máte-li knihovnu a zahradu,
máte vše, co potřebujete."
Hezké dny přeje Vaše knihovnice
Ivana Zábranská

Hanuš Schwaiger

Fotografie z konce sedmdesátých let

se narodil 28. června 1854 v Jindřichově
Hradci do zámožné rodiny.
Malý Hanuš společně se svými třemi sestrami vyrůstal převážně ve svém rodném městě,
ale také na věnném statku své matky. Podle
slov svých známých měl již jako dítě velmi
bujnou představivost a rozvinuté sociální cítění,
ale jinak po všechna léta jeho mládí nic nenasvědčovalo tomu, že bude jednou počítán mezi
české výtvarné umělce.
Již na gymnáziu začal s prvními akvarelovými skicami, ale jeho zájem o malířství nebyl
hlubší než například zájem o hudbu, ke které
byl veden už od dětství. Kromě klavírních lekcí
začal navštěvovat také lekce výtvarné. Jeho
prvním učitelem byl Jan See, který ho seznámil
s řemeslem malby.
Po ukončení studií na reálce nastoupil dle
otcova přání na vídeňskou obchodní akademii. Jeho rodiče záhy zjistili, že se syn studiu
nevěnuje a s velkým rozhořčením ho povolali
zpět do Jindřichova Hradce, kde ho zaměstnali
v rodinném obchodě. Doufali, že se v domácím prostředí uklidní a časem si získá vztah
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k obchodu. Mladý Schwaiger si však již svůj
životní cíl našel a po obchodování netoužil.
Koncem léta 1974 se Schwaiger definitivně
rozhodl i přes odpor rodiny opustit dům a vrátil
se zpět do Vídně. Tentokrát se už přihlásil na
výtvarnou akademii. Po rodinné roztržce byl ale
několik prvních měsíců zcela bez prostředků,
a tak si začal vydělávat hodinami na piano.
Konflikt se poměrně brzo urovnal, a tak mohl
Schwaiger pokračovat ve studiu už za podpory
rodiny.
V roce 1879 nakreslil ještě jako žák vídeňské akademie cyklus šesti perokreseb Krysař.
Cyklus se na výstavě tak zalíbil jeho profesoru
Makartovi, že ho koupil. Tím pomohl Hanuši
Schwaigrovi z finančních potíží.
Na jaře roku 1881 se mladý malíř rozhodl,
že akademii opustí. Zadlužen a úplně bez
prostředků se vrátil do Jindřichova Hradce. Ve
stejném roce 1881 vznikl akvarel Věčný žid
inspirovaný četbou básně. Na otcově statku na
venkově začal Hanuš Schwaiger pracovat na
rozměrném a postavami přeplněném obraze
nazvaném Novokřtěnci, inspirovaném i tentokrát
literaturou. V roce 1883 začal malovat pohádkové akvarely.

Bystřický policajt Ejem,
akvarelovaná kresba tužkou, 1891

Luneta z Vaverkovy vinárny v Bystřici, olej 1903
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V létě roku 1889 se na pozvání malíře Joži
Uprky vypravil na Slovácko, kde projel několik
měst. Na podzim roku 1890 spolu přijeli do
Hroznové Lhoty, kde se seznámili s mladou
učitelkou Josefínou Kučerovou ze Strážnice – ta
se stala po krátké době Schwaigrovou manželkou. Počátkem léta roku 1891 patrně Schwaigra
vyslídili jeho věřitelé. Proto se manželé rozhodli
ze Slovácka odejít. Pronajali si nadsklepní byt
hostince na Říce, kde pobývali převážně v zimních měsících. Jinak jim byla domovem myslivna na Pasekách – na louce, které se od té doby
říká Švajgrovka. Z doby pobytu v Bystřici pod
Hostýnem pochází Bystřický policajt Ejem, Mlýn
ve Chvalčově, Zahrada za valašským statkem,
Statek na Rusavě, Valašský dvorek, Bystřice
v zimě, Chasník z Rusavy a řada portrétů a
studií. Ve vinárně U Vaverků, (dnešní restaurace
U Hanuša) Schwaiger rád sedával s obyčejnými
lidmi, zanechal zde obraz na motivy vinárníka
Vaverky, který vodou začal a peklem skončil,
namalovaný přímo na stěnu vinného sklepa.

Hrob Hanuše Schwaigra

Luneta z Vaverkovy vinárny v Bystřici, olej 1903
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Nejvýznamnějším dílem z doby bystřického pobytu ovšem zůstává freskový
triptych ve hřbitovní kapli na Loudonském hřbitově. Hanuš Schwaiger je také autorem slunečních hodin a pamětního nápisu na zámku.
V následujících letech přesídlila rodina do Brna, kde začal Schwaiger vyučovat
na tehdy vzniklé technice. Práce ho ale úplně neuspokojovala, a tak velmi rád přijal
nabídku pražské AVU, která ho žádala, aby se zde stal profesorem.
V roce 1906 se přihlásila Schwaigrova nemoc, zhoubný nádor jazyka. Na jaře
se podrobil operaci, která skončila podle tehdejších zpráv s dobrým výsledkem. Po
několika letech se však obtíže začaly vracet a Hanuš Schwaiger se musel podrobit
dalším dvěma operacím, které nepřinesly kladný výsledek. Zemřel 17. června 1912
ve věku nedožitých 58 let ve svém bubenečském bytě. Schwaigrovi byl vypraven
pohřeb v Praze, ale pohřben byl na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem. Jeho hrob je
částí souboru chráněného jako kulturní památka.
Hanuš Schwaiger byl bezesporu svérázný umělec, bouřlivák a světoběžník,
nicméně nesmírně nadaný a talentovaný malíř světového významu. Jeho jméno je
dodnes právem populární v celé podhostýnské Bystřici. V červnu si připomínáme 166
let od jeho narození a zároveň 108 let od úmrtí.
Z literatury a internetu čerpala
Jitka Dostálová

Příběh starého trakaře

Vaše příspěvky

Tak už nejsem sám a ve tmě, svítí na mě sluníčko, třeba i prší, nevadí. Hlavně, že
mě mají rádi, cítím to. Ale abych nepředbíhal, povím, jak to bylo….
Nevím, kdy jsem vznikl, ale udělal mě truhlářský mistr na Chvalčově. Je to už
dávno, tak moc dávno, několik desetiletí. Koupili si mě, když můj starý kolega dosloužil a stářím se rozpadl. To byla tehdy veliká investice, ale protože mě potřebovali,
koupili si mě. A sloužil jsem dobře – voněl jsem dřevem a novým nátěrem, pyšnil
jsem se okovaným kolem a dokonce mám i brzdu! Tu neměl každý, připadal jsem si
výjimečný. Pán, co se mnou nejvíce jezdil, byl vdovec. Měl jediného syna, a když ten
vyrostl a oženil se, tak si mě odvezl. Dostal mě od táty do nové domácnosti, stejně
jako mnoho dalších potřebných věcí. A zase jsem sloužil, teď mladým. Vozili na
mě pytle s obilím, s moukou, trávu na krmení pro dobytek, sklizená jablka a hrušky
v bednách, ale ze všeho nejraději jsem vozil děti. Moji mladí měli tři – dvě dcerky a
synka. A to bývalo jásotu, kdo se poveze a jak dlouho! Stejně to nakonec rozhodl tatínek, vždycky spravedlivě. Za pár let, když děti povyrostly, jsme se stěhovali. A zase
jsem ochotně pomáhal. Pak jsme spolu jezdili i pro nákupy, protože jsme bydleli na
samotě, na Švajgrovce, můj pán tam byl hajný. A panímáma, ta si mě teď užila nejvíce. Jezdili jsme spolu do hory na soušky na topení, vozili brambory do sklepa, řepu
na krmení, zaváželi jsme krmelce srnkám. To se ví, taky jsem měl svoje neduhy, ale
každý vypadlý hřebík či uvolněný šroubek mi hned opravili, dostal jsem i nový nátěr.
Věděli, že se jim za péči odměním a ulehčím jim práci. To už se mnou jezdili všichni,
děti dorůstaly a musely zastat spoustu práce. Pyšně říkám, že i s mojí pomocí.
A zase jsme se stěhovali, tentokrát z kopce dolů, zpět na Chvalčov. Tam už jsem
dost často jen tak postával opřený o zeď. Pán stárnul a práci už nezastal. Pozoroval
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jsem, jak se všechno mění. Mladí dospívají a staří stárnou. Pořád jsem byl ochoten
pomáhat, byl jsem při síle, ale už mě v novém domově nepotřebovali. Sice se mnou
převáželi věci, jak se postupně zabydlovali, ale pak pro mě už práce nebyla. Zase
jsem jen tak postával, hned tu a pak zase tam, ale cítil jsem, že jenom překážím. Po
nějaké době mě vytáhli na půdu a postavili do kouta. Tam jsem stál sám a sám několik desetiletí. Vzpomínal jsem na louky, paseky a lesy, vzpomínal jsem na to, co jsem
dělal a komu byl platný. Pomalu na mě sedal prach, sem tam přeběhla kolem myš
a pavouk mě opřádal pavučinou. Dokonce jsem slyšel, že se ve mně zabydlel červotoč. V tichu jsem poslouchal, jak tam chroustá, a smiřoval se s nevyhnutelným koncem. Čas nad střechou plynul a uběhlo skoro 60 let. Když přišli pokrývači spravovat
střechu, myslel jsem, že mě pořežou a spálí. Nedivil bych se, bylo mi skoro 100 let.
Pak pro mě přišli. Moji noví lidé. Spustili mě opatrně vikýřem dolů, přece jen jsem
rozeschlý. Ale oni si nechystají pilku, ale smeták, barvu a štětec. Oprášili mě, natřeli
a promazali. Zase jsem fešák. Sice stoletý, ale štramák. Stojím na trávě, zase mě
hřeje sluníčko a kropí deštík. Zase vidím stromy a ptáky. Zase sloužím, i když jenom
pro radost. Dělám parádu. Není mi tu smutno, v jiném věku a jiné době. Mám tady
kamarády – vrstevníky. Stojíme tu spolu. Stará sdrátovaná mísa na těsto osázená
kytkami a opodál dva břichaté kameňáky. Vy je dnes neznáte, jsou to hrnce z kameniny s uchy, dříve v nich bývalo sádlo nebo povidla. No a dnes v nich rostou muškáty.
Naši lidé se o nás starají a mají nás rádi. My máme rádi je a jsme jim vděční za čas
a péči, kterou nám dávají.
Irena Hudcová
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Matematika

Očima psycholožky

Proč nemáme rádi matematiku?
Všechny generace to znají, neustálé dohady,
zda má být matematika u maturit povinná či ne.
Každá vláda to mění, každý ministr či ministryně
mají svůj názor. Co odborník, to jiný postoj. Proč?
Proč matiku v nižších třídách milujeme a potom
se jí bojíme? Druhý stupeň je strašák. Je to rozhraní, kdy vám matematika jde či nejde. Běžné
počítání je snadné, ale až od nějakých 12 let se
nám vyvíjí abstraktní logické či matematické myšlení. Doposud jsme pouze manipulovali s čísly
a představovali si jednoduché početní operace.
Od druhého stupně přicházejí ty složité a děti se
v matematice horší. Zažila jsem matematické krále,
kteří v první či druhé třídě nejrychleji manipulovali
s čísly, ale později jim matematika přestala jít.
Chytrá teorie dle Piageta
Velmi uznávaný vývojový psycholog, Jean Piaget, hovoří o tom, že dítě se ve
věku 7-12 let nachází ve stádiu konkrétních operací. Chápe stálost počtu, množství,
hmotnost objektů. Ví zkrátka, že když se změní tvar nějakého objektu, nezmění se
jeho hmotnost atd. Ve sklenici je litr vody, ač je vysoká či široká. Tyto operace uchopíme i tzv. selským rozumem, horší je to s dalším stádiem, zde se již prokáže, kdo
má k matematice nadání a proč nám nejde. Netruchlete, že patříte do druhé skupiny.
Všichni nemůžeme mít talent na všechno. Někdo je nadaný na umění, krásně maluje,
jiný nikdy nenakreslí ani psa. Někdo skáče do výšky a jiný si při hodinách tělocviku
zoufá a odchází s modřinami. Jsme originální a kdyby byl svět složen pouze z matematických géniů, žijeme jen mezi čísly a literatura, hudba či zeměpisné objevy nejsou
možné. Jean Piaget uvádí, že od dvanácti let a výše vstupujeme do stádia formálních
operací. Jedná se o abstraktní myšlení, metodické postupy, prognostické myšlení (co
se v budoucnu může stát), zde se vyvíjí schopnosti k vyšší matematice. Někteří jedinci ani v dospělosti matematické myšlení nemají a jiní excelují už na základní škole.
Zde se vysvětluje, proč jeden vidí různá řešení jednoho příkladu a jsou snadná, má
to prostě v hlavě. Jiný se dře a počítá hodiny a pokud paní učitelka změní zadání, je
lidově řečeno v háji. Zažila jsem žáka, který neměl na prvním stupni dobré známky
a na druhém úplně rozkvetl a dnes je z něj významný inženýr a matematik. Došel
zkrátka do vývojového stádia a matematika se plně rozvinula. Jednoduchá rada
zní: je nutné se učit, počítat, procvičovat, ale nevyčítat si, že nemáme matematické
nadání.
Proč nemáme rádi matematiku?
Odpověď je snadná. Když nám něco nejde, vyhýbáme se tomu. Volíme únik,
ale na místě je útok. Měli bychom o to více zabrat a tento předmět se učit. Drilem
můžeme matematiku zvládnout. Na našich školách jsou výborní učitelé matematiky,
kteří občas sprásknou ruce, že jejich žáci nemají dobré výsledky. Není to v tom, že
by špatně učili, ale že se jim v jedné třídě objeví více žáků nadaných na jiný předmět. Každý rok vedu v šestých třídách adaptační pobyty, kdy se noví žáci seznámí
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s domorodými, a noví třídní učitelé si utváří pouto. Vždy děláme aktivitu týkající se
lásky k daným předmětům a tím, co by mohli přinést třídě, v jakém předmětu jsou
dobří a zda by pomohli ostatním třeba doučovat či by soutěžili za třídu. Většinou ze
sta žáků, se kterými ty dny pracuji, se najde tak deset matematiků. Zde vidíme, jak
nízký počet je dětí, kterým tento předmět jde, mají ho v oblibě. Tento školní rok byl
výjimkou. V jedné třídě z pětadvaceti dětí snad dvaadvacet chválilo matematiku.
Lámala jsem si hlavu proč. Že by geniální třída? Nakonec jsem zjistila, že třídní učitel
je matematik a děti si před ním chtěly udělat dobré jméno.
Maturita z matematiky?
Jako školní a dětský psycholog jsem pro výuku matematiky až do posledního
dechu. Je to nutné a učí nás učit se postupy a manipulace s čísly. Nemůžeme celý
život spoléhat na kalkulačku v mobilu. Matematika je dobrým a silným základem do
života. Co se týče maturity, ponechala bych ji pouze na školách, kde je to nutné, technických či matematických gymnáziích. Případně jako volitelný předmět k maturitě.
Ne každý má totiž dar nad čísly vítězit. Může se stát, že i nadaný student, který se
pečlivě připravuje, může být profesorem utopen, jelikož nemá matematické myšlení
a příklad neumí uchopit z více úhlů. Na základních školách bych zavedla nepovinné
doučovací hodiny matematiky, které již někde fungují. Nejen však pro děti, které
mají doporučení z poraden, ale i pro ty, kteří si v matematice nejsou jistí. Myslím,
že rodiče by to uvítali. Takové matematické kroužky, kde by se zábavnou technikou
učila matematika a děti, které v ní nevynikají, by se necítily hloupě a nebály se zeptat.
PhDr. Klára Janečková

Zápisky z kronik
Rok 1970
Naše obec vstupuje do jubilejního roku osvobození, do 25. roku socialistické
samostatnosti. Za tato léta došlo v naší zemi k širokému rozvoji hospodářství, vědy,
kultury a ke zlepšení životní úrovně všech obyvatel. Na těchto výsledcích se nemalou
mírou podílely Národní výbory.
V poslední době po roku 67 byla iniciativa občanů oslabena. Letos po složitém
vývoji v minulém roce provázeným krizemi a otřesy se začínají vytvářet podmínky
pro pokojný život a tvořivou práci. Konsolidace a ozdravění naší společnosti úspěšně
krok za krokem pokračuje.
Z velkých budovatelských akcí v naší obci za posledních 25 let byla výstavba
nové ZDŠ v akci „Z“, kde bylo odpracováno 24 000 brigádnických hodin a hodnota
díla činila 2 000 000 Kčs. Byla provedena přestavba staré školy na kulturní dům, kde
bylo odpracováno 16 000 brigádnických hodin, hodnota činila 1 500 000 Kčs. Stavba
hřiště TJ Sokol s kabinami má hodnotu 400 000 Kčs.
Na úseku místního hospodářství a služeb pracuje celkem 17 provozoven. Zvláštní
pozornosti si zasluhuje Hostýn, který bezpodmínečně potřebuje slušné pohostinství
a rozlehlejší parkoviště. A s Hostýnem je nutno řešit i životní problémy naší osady
Lázně, a to obchod, komunikace, osvětlení a výstavbu.
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Irena Svobodová, položení základního kamene SOS dětské vesničky

Dne 21. 6. 70 se konalo na Tesáku odhalení pomníku padlých příslušníků
1. armádního československého sboru. Památník byl odhalen SPB Gottwaldov. Dne
16. 10. navštívil tento památník president republiky armádní generál Ludvík Svoboda
se svým doprovodem.
Na základě usnesení vlády bylo v naší obci provedeno sčítání lidu, bytů
a vybavenosti. Obec byla rozdělena do pěti sčítacích obvodů. Výsledky sčítání obce
Chvalčov: výměra ha : 2.297, obyvatelstvo bydlící: 1.635, z toho muži: 728, ženy:
907, národnost česká 1619, národnost slovenská 10, polská 3, maďarská 1, ukrajinská a ruská 1, řecká 1, obyvatelstvo přítomné: 1.706, obyvatelstvo hospodařící:
478, domy celkem 401, domy trvale obydlené 388, z toho rodinné domky a zem.
usedlosti 381, trvale obydlené byty 422. Vybavení trvale obydlených bytů vodovodem
252, koupelnou 208, ústředním topením 96, elektrickým kuchyňským sporákem 52,
plynovým sporákem 65, chladničkou 265, pračkou 345, televizorem 321, osobním
automobilem 55.
Kultura: naše kino své kulturně- politické poslání plní. Za uplynulé volební období
sehrálo 1334 představení, které zhlédlo 99 702 návštěvníků. Technicko-strojní zařízení je promítačem Bohušem Nábělkem velmi pečlivě udržováno.
Po stránce sociální péče vchází naše obec do velmi významného období.
Připravuje se výstavba dětské vesničky SOS, jediného výchovného a sociálního
zařízení v moravských a slezských krajích, která sem přivede mnoho hostí. Tak se
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staneme „výkladní skříní“ našeho Československa. Dne 4. října 1970 byl položen
základní kámen dětské vesničky SOS, slavnostní poklep provedla choť presidenta
republiky paní Irena Svobodová.
Rok 1971
Byl ustanoven sbor pro občanské záležitosti, jehož pracovní náplní jsou běžné
občanské záležitosti, vítání nových občánků, svatby, výročí a jubilea občanů.
Předsedou byl zvolen Stanislav Cabák. Prvé vítání do života se uskutečnilo v tomto
roce v KD, kdy bylo přivítáno 16 dětí.
V prvním čtvrtletí byl adaptován a upravován domek na prodejní místnost
s výkladní skříní. V březnu 71 zde byla zřízena prodejna národního podniku „Ovoce
a zelenina“. Vedoucí je Jiřina Blažková.
I když rozšiřující se počet majitelů televizorů značně ovlivňuje účast občanů na
kulturních akcích a veřejných schůzích, je stále značný počet občanů, kteří si půjčují
knihy z místní knihovny. Naše knihovna měla v roce 1971 1 752 svazků, čtenářů bylo
73, a 3 513 výpůjček. Knihovna je umístěna v kulturním domě a je vzorně vedena
knihovnicí Marií Krajcarovou.
V tomto školním roce navštěvovalo místní školu 101 žáků.
Od roku 1967 do roku 1971 bylo ve Chvalčově celkem 11 rozvodů manželství.

Zelinářka J. Blažková (foto z pozdější doby)
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Chvalčovští zahrádkáři
„Malá tečka ukončí i ten největší román.“ (Ł. Kumor)
Červen je měsíc, kdy končí jaro a začíná léto. Je to měsíc, který milují nejen
ochránci přírody, ale i houbaři, zahrádkáři, anebo také myslivci – červen je totiž od
roku 1959 také měsícem myslivosti. Přináší první plody naší práce – začínáme se
sklizní jahod a prvních třešní, sbíráme zeleninu (saláty, mrkve, ředkvičky…), přicházejí velmi teplé dny – zahrada potřebuje závlahu.
Karel Jaromír Erben, český historik, právník, archivář, spisovatel, básník – jeden
z významných osobností národního obrození, odvozoval název šestého měsíce
v roce od červené barvy. Bujně kvetou červené šípkové růže… červenají se jahody,
třešně, rybíz. Červen červený jako z růže květ. Svatý Bonifác (5. 6.), Norbert (6.6.)
a Robert (7.6.) jsou malí ledoví muži.
Přelom jara a léta je vhodným obdobím pro řízkování okrasných keřů.
Červenec je měsíc, kdy vrcholí léto. Přichází období sklizně, radosti z barevných
květů, období teplých nocí, které můžeme strávit venku. Horko a sucho střídají déšť
a bouřky s blahodárnou vláhou. Po posledních suchých letech si stále více lidí uvědomuje nevyčíslitelnou cenu vody. Možná je český název měsíce odvozen od tichého
rána plného krásných červánků. Za mráčkem vykukuje sluníčko a obloha se snad
stydí za předchozí prudké bouřky s hlučnými hromy a blesky osvětlujícími nebeskou
klenbu. „Bylo léto, byly prázdniny, a právě zrály maliny, vyrostly ve zdraví a sladký
voněly, jak jsem si všim,“ zpíval kdysi dávno Milan Chladil. Je červenec a zahrádkář
musí pokračovat v zavlažování, přihnojování a odplevelování záhonů, odstraňujeme
i odkvetlé květy z letniček a trvalek i růží, do půdy dodáváme živiny a v době sucha
vydatně zaléváme. A zaléváme i kompost.
O červnu se říká, že je časem růží. Nádherné růže ale vyžadují péči - nesmí jim
chybět vláha. Při suchém počasí je nutná důkladná dodatečná závlaha 1x týdně
s nakypřením půdy - pokud možno v dopoledních hodinách, aby listy do večera
oschly. Mladé růže mají vyšší potřebu vody než keře starší, dobře zakořenělé. U růží
je nutné zajistit správnou výživu (speciální hnojiva pro růže), ochranu proti padlí, rzi,
napadení mšicemi, pilatkami a křísy. Pokud si budete chtít pořídit novou růži, dejte
přednost růžím osvědčeným, které prošly zkouškami kvality a odolnosti v Německu nesou označení ADR, nebo mají nizozemský přívlastek špičkové TOP růže.
Zelenina dá na zahradě nejvíc práce, proto kypříme a zbavujeme záhony plevele.
Melouny, papriky a okurky mělce koření, takže raději plevel vytrháváme a kypříme
velmi opatrně, abychom kořeny nepoškodili. Kdo vysel včas, bude už sklízet hrášek,
salát a kedlubny. Začátkem měsíce se vysazují modré pozdní kedlubny, pozdní odrůdy zelí a kapusty a také kadeřávek. Na záhon vyséváme fazole, kukuřici cukrovou
a postupně kopr, aby pěkně vyrostl, než budeme nakládat okurky. Vyvazujeme rajčata k opoře, tyčková necháme na jeden výhon, vyštipujeme zálistky. Jakmile rajčata
začnou nasazovat plody, přihnojíme je. Okopáváme a plejeme cibuli, protrháváme
mrkev, petržel a pastinák a jednotíme červenou řepu. U květáku zalamujeme listy,
aby se vytvořily pěkné vybělené růžice.
Keře vinné révy letos pěkně odkvetly, rostou jako z vody a tak je nejvyšší čas na
podlom - odstranění neplodných letorostů. Odstraníme výhony, které keř zahušťují
a v dolní části keře si ponecháme jen „zálohu“ pro příští rok na vytvoření zásobních
čípků. Ostatní letorosty chráníme před vylomením vyvázáním k opoře. V průběhu
června také révu ošetříme proti padlí a peronospoře nejlépe přípravky Discus,
Hattrick nebo Quardis, které působí proti oběma chorobám.
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Z okrasných záhonů sklidíme a usušíme cibule a hlízy drobných cibulnatých
a hlíznatých květin a uložíme je pro podzimní výsadbu. Na zásobní záhon nebo obrubu vyséváme dvouletky - hvozdíky, zvonky a diviznu, které pokvetou až příští rok.
Plejeme a prokypříme záhony i skalku. Chvilku času věnujeme růžím, které přihnojíme a průběžně odřezáváme odkvetlé výhony. Stále intenzivně sečeme a zaléváme
trávník. Tam, kde je vláhový deficit, zaléváme keře a jehličnany, a nezapomínáme
ani na živý plot.
V červenci začínají zrát bobuloviny, peckoviny a letní odrůdy jablek nebo hrušek. Začínáme sklízet maliny, některé odrůdy ostružin a od poloviny měsíce také
zahradní borůvky. Kdo chce mít jahody i příští rok, je třeba porost vyčistit od plevele,
odstranit přebytečné odnože, (aby se jahodník nevysiloval), a půdu okolo rostlin
nakypřit. Nakonec jahody přihnojíme Cereritem. Po sklizni peckovin je nejvhodnější
doba k jejich řezu i zmlazení. Koncem měsíce pak začínáme s pozdně letním řezem
bujně rostoucích jabloní a hrušní. Podpoříme tím vybarvení plodů a zlepšíme jejich
uchovatelnost.
Mšice – kdo by je neznal. Jsou barevné, drobné a poměrně nenápadné. Ovšem
škody, které dokáží napáchat, ať už na zahradních nebo na pokojových rostlinách,
jsou velké.
Napadají okrasné i užitkové rostliny, patří k jedněm z nejobávanějších škůdců
našich zahrádek.
Mšice škodí nejen sáním. Mšice sají šťávy právě na těch nejmladších částech
rostlin – mladé listy a výhonky, pupeny, růstové vrcholy… to jim chutná nejvíce. Protože sají rychle a velké množství, nestačí šťávu ani strávit, vylučují ji pak
v podobě lepkavé medovice. Ta sama nijak neškodí, ale způsobuje znehodnocení
výpěstků, a navíc se na ní zachycují výtrusy hub z okolí. Mšice tedy škodí nejen
sáním, ale také nepřímo rozšiřováním virových chorob. Napadenou rostlinu dobře
poznáme. Zaostává v růstu. Má deformované listy, které se kroutí a opadávají, mění
barvu, později žloutnou.
Mšice vytvářejí mnohočetné kolonie a velmi rychle se rozmnožují. Z malinkých
vajíček, která ukládají na okrasné i užitkové rostliny, se na jaře vylíhnou další samičky. Mšice jsou okřídlené i neokřídlené. Mají různé barvy od zelené po tyrkysovou,
žlutou, růžovou, zelenožlutou či červenohnědou, zelenou, černou, černozelenou…
Jsou dobře viditelné pouhým okem. Ze známých asi 3 tisíc druhů mšic jich žije u nás
ve střední Evropě asi 850.
Babské rady
Lák od okurek je chutnou alternativou zálivky do salátu. Často tvoří také jednu ze
složek k marinování masa. Někteří lidé jej míchají s jogurtem či majonézou a pak tuto
směs přidávají do bramborového salátu. Nálevem z okurek můžete krásně vyčistit
všechny měděné předměty.
Tuto tekutinu zředěnou vodou (2 polévkové lžíce láku na 2 šálky vody) můžete
použít také jako hnojivo pro rostliny, které milují kyselou půdu. Jde například o petrklíče nebo lilie.
Vyrobíme si jednoduchou past na plzáky. Potřebujeme prázdný karton od mléka
(či jiného nápoje). Do něj z poloviny nalijeme směs z vody a piva (v poměru 4:1)
a přidáme lžičku soli. Pastičky z kartonů rozmístíme po zahradě, položíme na trávu
samozřejmě bez víčka, aby se plzák nalákal. Za vyzkoušení nic nedáme.
Co se dělo na Chalupě zahrádkářů – CHZ
9. 4. - 30. 4. byla dokončena úprava dvoru II. etapa, odstraňování materiálu,
návozu, úklid všeho druhu, 2. 5. - 24. 5. dovoz trámů, z přístřešku vyklízení klecí,
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materiálu, bourání plechové střechy a její likvidace, trámů, uložení písku, trhání
plevele, výsadba, kopání a úpravy, oprava dveří, nátěr trámů, usazování konzol pro
trámy, montáž a osazení el. rozvodu v kanceláři, dodělání omítek, mytí, nátěr podlahy v kanceláři, stavění dřevěného přístřešku
Poděkování za spolupráci při akcích zahrádkářů př. L. Adámkové, L. Adamíkovi,
S. a J. Kuželovým, P. Nezdařilíkovi, B. Ovčačíkovi, H.,J. Pavelcovým, J. Pecháčkovi,
V., L. Raabovi, J. Slavíkovi. M. Symerskému, M. Totkovi, Vl. Zapletalovi, J. Zemánkovi.
Výstavy a příbuzné akce
13. 6. 2020
od 13 do 17 hod., 14. - 28. 6.2020 (denně)
od 9 do 17 hod. Rozárium v Hradci Králové - Kuklenách
pořádá "Dny otevřených dveří"
20.6. 18h CH.Z. Hrajeme Petang-nebo šipky, Opékáme špekáčky,
přijďte  mezi nás si popovídat, pokecat budeme se na Vás těšit!
19. 6. a 19. 7.
6 - 10hod. FLORIA Kroměříž „Chovatel a Farmářské trhy“
vstupné 40 Kč, parkování zdarma
27. 6. - 6. 7.
Výstava lilií v Benediktinském klášteře v Rajhradu u Brna
bude otevřeno od 9 do 17 hodin. Výstavu pořádá Specializovaná
základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium.
5. 7.
9 - 18 hod. „Hodová výstava“ areál „ZAHRÁDKÁŘŮ“
chovatelé, zahrádkáři
Pranostiky
Červnové blýskání, na sýpkách praskání.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.
Nejkrásnější loukou je louka červnová.
Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle!
Červená se červenec, zraje každý pupenec.
Červenec - úrody blíženec.
Na dešti v září rolníkům moc záleží.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Výbor zahrádkářů Chvalčov

Práce na Chalupě
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V době koronavirové se o potřeby občanů starali

potraviny R. Fojtíkové,

obchod u Bílých,

řeznictví - uzenářství J. Filipa.
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Slovo na konec:
„Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší.
Velice inteligentní vědí, které polovině.“
George Bernard Shaw
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