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Chvalčov v zimním hávu – Z. Pléha
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Milí čtenáři,
tak na mě došlo. Během vánočních svátků jsem lehla s covidem a získala tak zajímavou zkušenost. Ani předtím jsem netvrdila, že je to jen chřipečka. A poté už vůbec
ne. Vir se chová naprosto nevyzpytatelně. Jednou skolí čtyřicátníka v dobré formě, který
x týdnů nemůže popadnout dech, jindy projde osmdesátníkem téměř bez povšimnutí.
Dopředu se nedá nic odhadnout, a opatrnost je zcela jistě na místě. Na druhou stranu
panika a strach je k ničemu, protože jen přilévá olej do ohně.
Ale o covidu psát nechci, ani o vládních opatřeních, či demonstraci, na které pár
vlastenců a blanických rytířů skandovalo jako o život: „Pivóó, my chceme pivóó!“
Proležela jsem několik týdnů v posteli jako lazar. Díky Bohu nikdo nevrtal do panelu!
A tak jsem mohla spát a číst a spát a číst a koukat na televizi. Pořád dokola. Při té
příležitosti jsem viděla několik zajímavých filmů. „Čas smyslnosti“ od režiséra Michaela
Hoffmana je americký historický snímek odehrávající se v Anglii v druhé polovině
17. století v době návratu Stuartovců na trůn. Hlavní hrdina Robert Merivel, nadaný
lékař, který po vyléčení králova psa dostane privilegia u královského dvora a naplno
užívá výstředního přepychu života v paláci. Osud má však nakonec jiný plán. Merivel
spadne z paláce rovnou do bídy a špíny těch nejubožejších lidí, kteří jsou zasaženi
morem. Bez jídla, bez pití, bez střechy nad hlavou, v bolestech umírají. Merivel znovu
objevuje své nevyužité nadání a v morové masce s ptačím zobákem naplněným vonnými bylinami, chodí mezi nemocné a snaží se je léčit. Pohled na zubožené lidi s hnisajícími zduřeninami po těle, s vyrážkami, v horečkách umírající na chodnících. Uf. Naprostá
bezútěšnost. Jak to ti lidé mohli tehdy vydržet?
Já si tady ležím v teplé posteli, nákup mi přivezou až přede dveře, mám veškeré
pohodlí, které jako nemocná můžu mít. Jak mohli zvládnout život v trvalé nejistotě?
Bylo tak jednoduché přijít během vteřiny o dítě, o manžela, o bydlení.
Na „Čas smyslnosti“ zvolna navázal film českého režiséra Lubomíra Hlavsy s názvem
„Jako letní sníh“. Dokudrama mapuje životní příběh Jana Ámose Komenského, který
se stal patrně nejznámějším českým vyhnancem. Tento kazatel, filozof, pedagog
a jazykovědec předběhl svou dobu v mnoha ohledech. Ve školách se sice o učiteli
národů učí, právem jeho jméno nosí gymnázia, univerzity či náměstí, nicméně kolik toho
o jeho životě víme? Snímek „Jako letní sníh“ považuji v tomto ohledu za velký přínos.
Vykresluje Komenského nejen jako nesmírně plodného autora a skvělého myslitele, ale
také člověka z masa a kostí, člověka láskyplného, sužovaného osobními tragédiemi
(v dětství se stal sirotkem, kromě rodičů mu zemřely dvě sestry, později jeho mladá
žena a malinké děti podlehli moru, druhá žena také zemřela). Komenského však nepřízeň osudu nezlomila, do poslední chvíle zůstal neobyčejnou osobností věrnou svým
idejím.
Když se ohlédneme za dějinami, nutně spatříme, že lidstvo na své pozemské pouti
nikdy nemělo na růžích ustláno. Všudypřítomná nejistota, bída, všudypřítomná smrt
jako součást každodenního chleba. Odvykli jsme. Kéž by nás doba covidová vedla
k probuzení a vědomí pomíjivosti všeho a všech. Pak je možné, že strach přetvořený
v sílu je to jediné, oč se ve skutečnosti můžeme opřít.
„Štěstí se v mém životě často rozplynulo jako letní sníh, přicházelo a zase mizelo.
Víš, já jsem to s Bohem nikdy nevzdal. Vím, že je to s námi lidmi hodně špatné, ale také
vím, že ještě nejsme úplně ztraceni.“ Jan Ámos Komenský.
Přeji všem zdraví.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 9. 12. 2020
RO projednala a rozhodla:
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Schvaluje zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 1163/13
v k.ú. Chvalčov o celkové výměře 500 m², druh pozemku ostatní plocha, za
část soukromého pozemku parc.č. 61/1, v k.ú. Chvalčov, o celkové výměře 875
m², druh pozemku zahrada. Jedná se o směnu stejné výměry částí zmíněných
pozemků o velikosti cca. 75 m², případný rozdíl ve výměře by byl prodán či odkoupen za cenu 200 Kč/m². Náklady na pořízení GP, vytvoření smlouvy a náklady
spojené se zápisem do KN budou děleny mezi žadatelem a Obcí Chvalčov rovným dílem.
Schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene. Předmětem smlouvy je
zřízení a vymezení věcného břemene pro zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy - kabelové vedení NN na obecním pozemku parc.č.
1163/3 v k.ú. Chvalčova Lhota ke stavbě RD.
Doporučuje ZO schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitému věci s omezujícími podmínkami, týkající se pozemku parc.č. 1084,
v k.ú. Chvalčov, obec Chvalčov. Na převáděném pozemku se nachází nezpevněná účelová komunikace (lesní pěšina) z Chvalčova na rozhlednu Kelčský
Javorník, která tvoří část značené turistické trasy.
Schvaluje uzavřít Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo s názvem “Rekonstrukce vozovky místní komunikace ulice Na Kůtku, Chvalčov“ s firmou ENVI stavby s.r.o.
Předmětem dodatku je úprava ceny díla o více a méně práce, cena díla bude
povýšena o částku 89 254,3 Kč (částka bez DPH).
Dát podnět na Dopravní inspektorát v Kroměříži v souvislosti s vytékající vodou
na krajskou komunikaci II. třídy č. 437 v oblasti pod Valaškami, v této lokalitě vytéká voda na krajskou komunikaci a není svedena do žádné odvodňovací příkopy
nebo do silničního propustku.
Vyřadit paní Sangetovou Petru a Štěpánovou Elli ze seznamu uchazečů o obecní
byt.
Neschvaluje trvalé umístění reklamního poutače o rozměrech 100 x 200 cm, 70
cm nad terénem na obecní pozemek parc.č. 89/1 v k.ú. Chvalčova Lhota.
Schvaluje pokračovat v nabízené službě SENIOR TAXI pro občany naší obce
starší 70 let i v roce 2021.
Doporučuje ZO zařadit do rozpočtu obce na rok 2021 finanční příspěvek ve výši
10 tis. Kč pro spolek Naděje, který v Bystřici pod Hostýnem provozuje sociálně
terapeutickou dílnu.
Schvaluje úpravu Jednacího řádu Rady obce Chvalčov. Bude doplněn bod č.7
v článku 3 – Schůze rady a její příprava. Tento bod bude mít následující znění:
„Výpis z usnesení rady obce oproštěný o citlivé údaje bude zastupitelům zaslán
elektronicky vždy do 10 dnů od jednání rady“.
Schvaluje pracovní verzi projektové dokumentace od firmy Envipartner, s.r.o. na
akci „Protipovodňová opatření obce Chvalčov“ v rámci které dojde k digitalizaci
rozhlasu.
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RO bere na vědomí:
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chvalčov na rok 2021, návrh provozního rozpočtu ZŠ
a MŠ Chvalčov na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ
Chvalčov na období 2022-2023 bez připomínek.
Obdrženou aktualizovanou verzi Metodiky k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů.
Vydané Opatření obecné povahy Městským úřadem BpH, odborem dopravně
správním, kterým stanovuje místní úpravu provozu na pozemní komunikaci silnice č. II/437 v k.ú Chvalčova Lhota v úseku: staničení km 42,190 – 42,715 a km
44,100 – 44,280. Jedná se o úsek v oblasti U Revíru (za dopravním značením
začátku/konce obce) a v oblasti Na Valaškách. V prvním případě jde o omezení
rychlosti na 50 km/hod., ve druhém případě jde o omezení rychlosti na 70 km/hod.
Na obou úsecích budou umístěny značky s upozorněním na chodce ve vozovce.
Žádost Českého svazu včelařů, z.s. základní organizace Chvalčov-Podhostýnsko,
Obřanská 145, Chvalčov na dlouhodobý pronájem RD č.p. 474 v ulici Pod
Hostýnem s přilehlou parcelou parc.č. 352/1 v k.ú Chvalčova Lhota.
Předložený plán inventur na rok 2020 se zahájením 4.1.2020 a ukončení ke dni
31.1.2021.
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru stavebního řádu a životního prostředí, Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
o přiděleném finančním příspěvku obci Chvalčov ve výši 479 340,00 Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 18. prosince 2020
Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2021 se závazným ukazatelem: objemu
příjmů ve výši 24 100 000,00 Kč a výdajů ve výši 30 100 000,00 Kč, financování
6 000 000,00 Kč ze zůstatku na obecních účtech. Zároveň schvaluje dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí dotací a peněžitých darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám,
jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu.
a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chvalčov na roky 2022
až 2024 s příjmovou částkou na každý rok 25 000 tis. Kč a výdajovou částkou
rovněž 25 000 tis. Kč.
a schvaluje uzavřít s Českou republikou Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BKM/7058/2020-BKMM.
a schvaluje rozpočtové opatření č.7/2020 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu ze zasedání RO zasílanou členům zastupitelstva elektronicky.
kontrolu usnesení č. 12/2020 ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 26.11.2020.
informace k připravované inventarizaci majetku a závazků Obce Chvalčov za rok
2020.
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•

informaci o schválení Návrhu rozpočtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady pro
r. 2021 ve výši příjmů 301 000,00 Kč, výdaje 300 000,00 Kč, financování 1 000,00
Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt z úspor na běžném účtu z minulých let.
informaci o schválení Návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Podhostýnský
mikroregion pro r. 2021 ve výši příjmů 942 868,00 Kč výdaje 1 172 846,00 Kč,
financování 229 978,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt z úspor na běžném
účtu z minulých let.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 07.01.2021
RO projednala a rozhodla:

•
•

•
•

Schvaluje vydání souhlasného závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné řízení ke stavbě s názvem „Rekonstrukce žst. Bystřice pod
Hostýnem“, kterou projektuje firma Moravia Consult Olomouc a.s.
Schvaluje podat žádost na dotaci ze ZK vypsanou na podporu zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovanými obcemi ve ZK z dotačního
titulu RP 12-21 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcím ZK.
Předmětem dotace by měla být výměna starých dýchacích přístrojů.
Schvaluje oslovit firmu Envipartner s.r.o., o předložení cenové nabídky na zpracování komplexní studie, která by řešila opatření proti přívalovým povodním a na
vypracování návrhů k zadržování vody v krajině.
Schvaluje vytvoření stavební komise, která by primárně byla zaměřena na posuzování projektových dokumentací týkajících se stavebních činností a předložených rozpočtů k jednotlivým stavebním akcím, byla by poradním orgánem ve
stavební oblasti, přinášela by nové podněty v oblasti stavebních investic.
RO bere na vědomí:

•
•
•
•
•

Dopis České Pošty, s.p., ve kterém nabízí možnost společného řešení při případné úpravě provozní doby pobočky Pošty Partner na Chvalčově, kterou provozuje
Obec Chvalčov.
Informaci starosty obce o předané aktualizaci tištěného a povodňového plánu
obce Chvalčov od firmy Envipartner s.r.o.
Oznámení MÚ BpH Odboru územního plánování a stavebního řádu o zahájení
územního řízení, předmětem řízení je dělení pozemku parc.č. 880/8, trvale travní
porost, v k.ú. Chvalčov o výměře 1055 m².
Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“,
kterou vyhlašuje Zlínský kraj, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí.
Poděkování Linky bezpečí, z.s. za finanční podporu, kterou poskytla Obec
Chvalčov v minulém roce.
RO ukládá:

•

Ukládá místostarostovi obce zapracovat projednané připomínky a doplňující návrhy k návrhové části rozvoje obce Chvalčov na období let 2021 – 2026 a následně
předložit zastupitelům obce k jejich posouzení.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 11.01.2021
RO projednala a rozhodla:
• Uzavřít od 11.1.2021 třídu Berušek v Mateřské škole Chvalčov z důvodu nemožnosti personálního zajištění této třídy v souvislosti s covidovou pandemií.
• Schvaluje cenovou nabídku od firmy Biedrax, s.r.o., na pořízení kovových regálů
s laminátovými policemi na vybavení archivu na obecním úřadě. Celkem bude
pořízeno 9 regálů o šířce 90 cm, hloubce 35 cm a výšce 180 cm a 3 regály o šířce
120 cm, hloubce 35 cm a výšce 180 cm. Každý regál s 5 policemi. Celková cena
za všechny regály je 26 130 Kč (cena vč. DPH).
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 18.01.2021
RO projednala a rozhodla:
• Otevřít od 19.1.2021 třídu Berušek v Mateřské škole Chvalčov z důvodu ukončené povinné karantény - projednáno a odsouhlaseno Hygienickou stanicí ZK.
• Schvaluje cenovou nabídku od firmy NVB LINE, s.r.o., na realizaci dopravního
značení na konci obce Chvalčov za cenu 47 226 Kč (cena bez DPH) a dodání
mobilního dopravního značení v celkové ceně 6 196 Kč (cena bez DPH). MÚ
BpH, odbor dopravně správní vydal opatření obecné povahy, kterým stanovuje
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci silnici č. II/437 v k.ú. Chvalčov.
Jedná se o snížení rychlosti na 50 km/hod. za označením začátku/konce obce
Chvalčov Na Říce v délce cca. 600 m a o omezení rychlosti na 70 km/hod.
v oblasti Valašek v délce cca. 200 m. Mobilní dopravní značení, vč. pryžových
podstavců, obec potřebuje umístit v ulici Poutní (zákazy zastavení z důvodu
možnosti odklízení sněhu technickými službami) a umístění mobilního značení
před hasičárnou (zákazy zastavení, vč. upozornění na dodatkové tabulce – výjezd
hasičské techniky) – parkující auta brání ve výjezdu a parkování CAS.

•

•
•
•
•
•

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 27.01.2021
RO projednala a rozhodla:
Schvaluje uzavřít Dohodu o přičlenění a náhradě za přičlenění honebních pozemků č. 02/2019 s Lesy pod Javorníkem s.r.o., Obec Chvalčov souhlasí s přičleněním honebních pozemků uvedených v příloze č. 1 k Zápisu ze zasedání RO
č. 48/2021 ze dne 27.1.2021 do honitby Lesy pod Javorníkem.
Schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EG.D., a.s.
Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy - venkovní vedení NN na
obecním pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov.
Schvaluje finanční dar ve výši 6 000 Kč pro Diakonii Broumov, sociální družstvo,
na udržení svozu textilního odpadu a jeho další recyklaci či likvidaci.
Schvaluje zaslání žádosti na Skládku BpH o poskytnutí slevy pro ukládání komunálního odpadu (směsného a objemného odpadu) pro rok 2021.
Schvaluje v souvislosti s novelou Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nový platový výměr pro
ředitelku ZŠ a MŠ Chvalčov na rok 2021.
Pověřuje Ing. Markétu Burdovou – projektovou manažerku Podhostýnského
mikroregionu zpracováním Programu rozvoje obce Chvalčov na období let 20212026 – podklady k návrhové části předloží rada obce.
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Schvaluje pořízení doplňku systému CODEXIS – Monitor účetnictví od firmy Atlas
consulting spol. s r.o. za jednorázovou částku 12 100 Kč. Tento doplněk je určen
především pro účetní, mzdové účetní a další pracovníky, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají účetní agendu.
RO bere na vědomí:
Vyhodnocení stavu mostů a lávek přes Bystřičku, které jsou v majetku obce
Chvalčov a bere na vědomí doporučení firmy Cesting Ivica Ištvanovič, k potřebným opravám u jednotlivých analyzovaných objektů.
Informaci Úřadu práce ČR Kroměříž o možnosti poskytnutí finančních příspěvků
za účelem zaměstnání obtížněji umístitelných osob na trhu práce, a to jak ve
formě VPP, tak i formou tzv. společensky účelových pracovních míst.
Poděkování za poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021 od DZP Javorník.
Mail od firmy Energie Pro s.r.o., ve kterém označuje (již poněkolikáté) obec
Chvalčov vůči zmíněné firmě za dlužníka a nabízí dohodu vyřešení domnělého
dluhu. S firmou Energie Pro s.r.o. dlouhodobě vede obec tento spor, ve kterém
nás zastupuje advokátní kancelář HSP &Partners, která obratem firmě Energie
Pro s.r.o. odpověděla, stejně jako v předešlých dopisech, že odmítá, že by obec
Chvalčov a další jejich klienti spojení s tímto případem byli povinni k úhradě čehokoliv. Neexistuje žádný právní titul, na jehož základě by společnosti Energie Pro
s.r.o. mělo vzniknout jakékoliv finanční plnění ze strany obce Chvalčov.
Žádost zařízení Slunečnice, které poskytuje sociální služby, o finanční příspěvek
na činnost pro rok 2021.
Zaslanou informaci Matice svatohostýnské, že na základě řízení na Katastrálním
úřadě pro Zlínský kraj, byla stavba stánku č.8, na parc.č. St. 347 k.ú. Chvalčov
v roce 2020 určena do vlastnictví Matice svatohostýnské.
Informaci ZK o obměně dopravního značení autobusových zastávek ve ZK.
RO ukládá:
Starostovi obce oslovit dopravního projektanta na předložení CN na projekt vybudování parkovací plochy v blízkosti OÚ.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
navzdory vládním nařízením, různým hoaxům a poplašným zprávám na internetu
a sociálních sítích, virus covid-19 si dělá co chce a co mu vyhovuje. Stává se zřejmě
problémem na delší dobu. Je zajímavé, jak rychle si lidé zvykli na roušky, na různá
omezení i na umírání. Odchází jedna epocha. Starý svět, kterému jsme rozuměli
a cítili se v něm bezpečni, končí. Nový svět se v bolestech rodí a my se musíme přizpůsobit a naučit se v něm žít. Alespoň tak to slyšíme ze všech stran. Temné prognózy předpovídají hospodářský rozvrat, chudobu, snížení životní úrovně a dostupnosti
vymožeností, které jsme dlouho považovali za samozřejmé. Koroze demokratických
principů vládnutí je vedlejším produktem toho všeho.
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Nepodléhejme prosím takovým náladám. I když nepříznivý stav trvá dlouho,
stále se tolik neděje. Vláda zatím drží společnost v provozu a seč může předchází
důvodům k nespokojenosti. Je jisté, že ponorka v domácnostech, omezení společenského života, nedostatek kultury a obavy z budoucnosti jsou věci nepříjemné, ale
zvládnutelné při troše dobré vůle. Okolnosti nabízejí řadu možností těm, kteří chtějí.
I když znalců svých práv a cizích povinností nijak neubývá, zdá se, že většinou lidé
mají k sobě jaksi blíž, jsou k sobě solidární a více ochotni si pomáhat. Velkou nadějí
je vakcinace - očkování, které sice místy drhne, ale stále probíhá. Nejvíce postižená
je ohrožená skupina seniorů v nejrůznějších zařízeních, u kterých těžko říci, zda jim
více ubližuje covid nebo sociální izolace.
Chci požádat všechny občany, aby pokud možno udrželi vnitřní kázeň, neztráceli trpělivost, nedbali na poplašné zprávy, nebáli se očkování, zachovali si humor
a dobrou náladu. Pomoci mohou tím, že budou o sebe dbát, udržovat se přiměřeně
v kondici a pěstovat vlastní imunitu. Uděláme vše pro to, aby v obci nezůstal nikdo
osamocený s pocitem, že se na něj všichni vykašlali. Čekají nás ještě téměř dva
zimní měsíce, kdy počasí a krátký den zrovna nepřidají k dobré náladě. Brzy se
rozjaří a bude veseleji, vydržme a těšme se na dobré časy.
Ing. Antonín Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
Josef KOTAS
Marie ŠKAŘUPOVÁ
Eva URUBOVÁ
Josef HAMPL

82 let
83 let
83 let
60 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vítáme mezi nás nové občánky:
Julie JARMAROVÁ
Theo ZICHÁČEK
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …
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Jubileum
Nedávno oslavily významné životní jubilem naše občanky paní Marie Stašová,
Marie Janečková, Jarmila Janečková a Františka Zajíčková. Oslavenkyně navštívil
pan starosta Ing. Stodůlka s panem místostarostou Ing. Chlápkem a popřáli jim
pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let. Připojujeme se k přání všeho
nejlepšího, ať vás, milé jubilantky, provází jen to dobré.

Jarmila Janečková

Marie Stašová

Františka Zajíčková

Poděkování
Koncem loňského roku 2020 ukončila pracovní poměr a odešla na zasloužený odpočinek dlouholetá ředitelka a vedoucí učitelka
naší Mateřské školy paní Jiřina Tillerová. Ve
Chvalčovské mateřince působila 30 let. Práce
s dětmi ji naplňovala, veškeré úsilí věnovala péči
o naše nejmenší. Známe ji jako spolehlivou, vždy
ochotnou, usměvavou a oblíbenou paní učitelku.
Těšila se lásce dětí i úctě rodičů mnoha generací. Děkujeme za všechny ty roky obětavé práce
a přejeme jí hodně zdraví, klidu a pohody v dalším působení.
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Z naší obce

Investiční záměry obce v roce 2021

Dovoluji si předložit informaci o záměrech obce v oblasti investic a údržeb pro
letošní rok 2021.
Schválený rozpočet obce na letošní rok počítá s příjmy 24 100 000,00 Kč a s výdaji
30 000 000,00 Kč. Rozdíl 6 000 000,00 Kč bude vyrovnán ze zůstatku na bankovních
účtech. Koncem roku obec obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
4 688 000,00 Kč na loňskou opravu hospodářské budovy školy a 1 020,00 tis. Kč od
Ministerstva zemědělství jako kompenzaci za ztrátu na kůrovcovém dříví a některé
menší dotace. Tyto částky zůstaly na účtech a jsou k dispozici pro letošní rozpočet.
Díky tomu obec i v letošním roce, kdy se uvažuje s významně sníženými příjmy
z rozpočtového určení daní, může plánovat 9 000 000,00 Kč na investice a údržby.
Z toho 4 600 000,00 Kč půjde na opravy a rekonstrukce obecních budov, 300 000,00
na přechod pro chodce u kulturního domu a 2 400 000,00 na digitalizaci varovného
systému a zejména veřejného rozhlasu, který už dožívá. 500 tis. Kč bude použito na
protipovodňové úpravy v Dubinách i jinde, 700 000,00 Kč na pořízení projektových
dokumentací na budoucí stavby a 500 000,00 Kč na výkupy pozemků pro stavby
a v rámci nápravy majetkových nesrovnalostí.
Dostatek financí zbývá na běžné úpravy a údržby obecního majetku a na veškerý
provoz obce. Zůstává i rezerva na mimořádné události.
Uvedené částky jsou zaokrouhleny dle současných úvah a předpokladů, skutečné
ceny vzejdou z výběrových či zadávacích řízení, změny plánů jsou v kompetenci
kolektivních orgánů obce, veřejnost bude průběžně informována. Jako vždy uvítáme
zájem občanů i další náměty.
Ing. Antonín Stodůlka

Zprávičky z KCR Domino
Téměř rok zažíváme omezení a nejistoty spojené s pandemií. Dotýkají se celé
společnosti v mnoha oblastech a sférách života. Domino bylo průběžně zavřeno a
otevřeno, provoz probíhal v malých skupinkách. V novém roce máme zatím zavřeno
a těšíme se, že se opět posuneme do možnosti otevřeno.
A co nás čeká? V souvislosti s budoucností jsme se naučili říkat kouzelné slovo
„uvidíme“. Pokud bude epidemiologická situace příznivá, plánujeme v době jarních
prázdnin 8. - 12. 3. 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Tábor chystáme pro malé skupinky
a je určený dětem prvního stupně ZŠ. Děti se mohou těšit na spoustu pohybových
her, výtvarné a tvořivé hrátky, dobrodružství v přírodě a mnoho různých aktivit.
Program celého týdne bude inspirován tématem PROMĚNY JARA, ANEB JARO
PLNÉ ZÁBAVY.
Mimo pravidelné aktivity jako je cvičení rodičů s dětmi, miniškolka nebo výtvarné
kroužky, přicházíme s možností individuálního doučování pro žáky 1. stupně ZŠ. Tato
služba je zdarma pro děti pracujících rodičů. Pokud vnímáte, že vaše dítě potřebuje
procvičit probíranou látku nebo doplnit potřebné vědomosti, kontaktujte nás. Bližší
informace rádi podáme na tel. 604 305 055, 733 734 37, nebo je najdete na stránkách www.idomino.eu.
Elen Egerová
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Zprávy ze stacionáře
Charita Bystřice pod Hostýnem děkuje všem občanům, kteří přispěli
na charitativní Tříkrálovou sbírku 2021.
Do zapečetěných pokladniček se vybralo celkem 199 600,- Kč.
Bystřice pod Hostýnem

                      62 774,00 Kč

Loukov a Libosváry

                      18 990,00 Kč

Rusava

                      12 705,00 Kč

Rajnochovice

                      11 679,00 Kč

Vítonice

                      11 162,00 Kč

Komárno

                        9 878,00 Kč

Podhradní Lhota

                        9 474,00 Kč

Brusné

                        9 134,00 Kč

Chomýž

                        8 712,00 Kč

Chvalčov

                        8 409,00 Kč

Osíčko

                        8 150,00 Kč

Hlinsko pod Hostýnem

                        6 598,00 Kč

Slavkov pod Hostýnem

                        6 360,00 Kč

Sovadina

                        4 890,00 Kč

Rychlov

                        4 475,00 Kč

Bílavsko

                        3 395,00 Kč

Mrlínek

                        1 765,00 Kč

Blazice

                        1 050,00 Kč

Do 30. 4. 2021 můžete ještě přispět bankovním převodem
na účet 66008822/0800, variabilní symbol 77707003.

Tříkrálová sbírka 2021
Celkem 199.600,- Kč je výnos ze zapečetěných kasiček na veřejných místech
v Bystřici pod Hostýnem a okolních obcích. Koledníci za vámi letos nemohli, proto
si velmi vážíme této podpory a děkujeme vám všem, kteří jste pokladničky vyhledali
a přispěli.
Jaké máme záměry využití vašich darů v letošním roce?
- Zakoupení 2 ks odvlhčovačů vzduchu k okamžité pomoci osobám v nepříznivé
životní situaci.
- Zakoupení vozidla pro Charitní pečovatelskou službu, které bude využíváno na
péči v průběhu dne i na víkendové služby.
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Menší výtěžek než v minulých letech nás může nepříznivě limitovat při nákupu výš
uvedených prostředků, ale poskytování našich stávajících služeb v žádném případě
neomezíme.
Výsledek sbírky ještě stále není úplný. Pokud ještě chcete podpořit naše záměry, tak stále můžete až do 30. 4. 2021 - platbou převodem na účet 66008822/0800
variabilní symbol 77707003, QR kódem, do online kasičky https://www.trikralovasbirka.cz/.
Moc děkuji za spolupráci a vstřícnost zaměstnancům MěÚ Bystřice p/H a obcí
regionu i jednotlivcům, kteří se ujali zodpovědnosti a umístili na dobu sbírky na úřady,
do kostelů, obchodů, trafik a lékáren pokladničky nebo se podíleli na propagaci.
Letos to byla výzva a my jsme to společně zvládli. Děkuji.
Vladimíra Procházková, koordinátorka sbírky

Okénko nejen do školy
Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Dny nového roku jsou v plném proudu, my se však ještě na chvíli vrátíme na
konec toho starého. Děti a my s nimi jsme si užili nejen příchodu čerta a Mikuláše
s andělem, ale do naší školky zavítal i Ježíšek se spoustou krásných hraček. V prosinci jsme se také rozloučili s naší kolegyní, Jiřinkou Tillerovou, která odešla do
zaslouženého důchodu, a z rodičovské dovolené se vrátila Liduška Pecháčková.

Konec roku 2020 v MŠ
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Děti se loučí s paní učitelkou J. Tillerovou.

U interaktivního panelu

Děti ve třídě MŠ
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Konec roku 2020 v MŠ

-

Rozběhla se angličtina pro přihlášené děti ze třídy Sluníček i Berušek
Tvořili jsme z keramické hlíny
Navštívili jsme krmelec u Kozince

Začátek nového roku bohužel neprobíhal podle našich představ a na základě
rozhodnutí KHS byla zhruba na týden uzavřena třída Berušek. Po návratu čekalo
děti veliké překvapení, do třídy byl nainstalován interaktivní panel. Z tohoto důvodu
proběhly ještě před vánočními svátky a během nich ve třídě Berušek stavební úpravy. Věříme, že panel přispěje ke zpestření výuky těch nejmenších.
A hurá, napadl sníh! K velké radosti nejen dětí, troufneme si říct, že i dospělých.
V době, kdy máme uzavřené tělocvičny a veškerá sportoviště, vítáme sníh obzvlášť
nadšeně. Plně ho využíváme. Pobyt venku se změnil na „práci“ s lopatami, sáně
rovněž nezahálejí, užíváme si každého sněhového dne.
Za dobrých sněhových podmínek nás čeká:
- Sportovní den na Matůšku
- Stavění sněhuláků před školou
- Hry se sněhem – vytváření stop ve sněhu, koulovačka na různé cíle ....
- Sněhuláčkový den v MŠ
- „Pokusy“ se sněhem a ledem
Bez ohledu na sníh probíhá:
- Angličtina pro přihlášené děti
- Tvořínek pro předškoláky
- MDS pro předškoláky
- Čeká nás karneval v MŠ
Těšíme se na brzký návrat do normálu a školu plnou dětí.
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Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Vánoce – čas, kdy jsme spolu a tohle kouzlo dotváříme svojí láskou, respektem,
úctou a tradicemi. Jsou výjimečné. Letošní Vánoce byly proti loňským jiné. Nechyběl
nám jenom sníh, ale byly poznamenané různými událostmi. Pandemie nám znemožnila setkávání, návštěvy blízkých, omezila nás v kulturních událostech – najednou
se všechno změnilo.
My jsme si to ale užívali naplno. Vzhledem k tomu, že jsme předvánoční čas trávili
ve škole, všechno na nás dýchalo vánoční atmosférou. V každé třídě svítil vánoční
stromeček, okna zdobili sněhuláci a celou školou se nesly krásné koledy, vůně punče
a cukroví.
Nový rok uvítal ve škole už jenom žáky 1. a 2. ročníku a žáky 3. – 5. ročníku usadil
znovu k počítačům. Nezbývá nám nic jiného, než se s aktuální situací vypořádat tak,
abychom vše zvládli co nejlépe. Stejně tak, jako se neustále vyvíjejí nové technologie, i my učitelé se snažíme nacházet nové možnosti zvýšení kvality distanční výuky.
Distanční výuka:
• Na začátku každý pedagog využíval metody a formy vzdělávání, které vycházely
z možností jednotlivých software.
• Po vyhodnocení všech sesbíraných dat a nabídek jsme zvolili pro distanční výuku
platformu Microsoft Teams.
• Absolvovali jsme vzdělávání vedené odborným školitelem.
• Zajistili jsme technickou a metodickou podporu pedagogů při poskytování online
vzdělávání.
• Obec Chvalčov nám byla nápomocná poskytnutím finanční částky na zakoupení
tabletů pro žáky.
• Informovali jsme všechny žáky a rodiče o způsobu distančního vzdělávání, formách komunikace a podpory.
• Při výuce jsme nastavili pravidelný a jednotný systém komunikace se všemi žáky
(2–3 hodiny denně), včetně žáků s omezeným přístupem k internetu.
• Zadáváme úkoly a náměty ke vzdělávání srozumitelnou formou, nekomplikovaně
a dle dohodnutých pravidel.
• Zohledňujeme potřebu časové flexibility v rodinách žáků.
• Nabízíme žákům individuální konzultace a doučování.
• Zajišťujeme poskytování zpětné vazby žákům a rodičům.
• Všichni pedagogové naší školy společně sdílejí svoje poznatky, spolupracují a
dále se vzdělávají.
Samozřejmě ideální variantou by byl návrat dětí do školy a prezenční výuka.
Proto jsme se zapojili do výzvy pro málotřídní školy, kde vzhledem k počtu žáků
jsme schopni opatření dodržovat a zároveň dětem nabídnout plnohodnotné vzdělání
v prostorách školy. Více informací na malotridky.org.
Současná situace s COVIDEM-19 pochopitelně ovlivňuje nejen přítomnost žáků
ve škole, ale i naplánované školní akce. Z tohoto důvodu jsme některé z nich museli
zrušit (Mikulášská besídka, Školní ples, Karneval, …)
Momentálně budeme ukončovat projekt Šablony II, v rámci kterého proběhly
Projektové dny, Čtenářské kluby, Doučování, Besedy a setkávání s rodiči v MŠ a
působení školní asistentky v ZŠ a MŠ. Plynule na ně navazuji Šablony III, díky kterým máme školní asistentku v ZŠ a MŠ.
Jsme ve spojení s rodiči budoucích prvňáčků. Proběhla online beseda o školní
zralosti. Podle vývoje epidemické situace budeme hledat možnosti, jak uskutečnit
kurz Předškoláček. Zápis žáků do 1. třídy bude 15. 4. 2021.
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Procházíme složitým obdobím, ale všichni jsme velmi hrdí na naše žáky, jejich
práci a přístup ke studiu během pandemie. Zároveň děkujeme rodičům za jejich
vstřícnost a výbornou spolupráci.
Nový rok nám sice nezačíná úplně příjemně, ale pevně věříme, že končit bude
naprosto opačně. Mezitím nás však čeká 6 měsíců, během kterých se budeme snažit
posunout naše žáky opět o kus dále na jejich cestě za získáváním nových znalostí
a dovedností.
Helena Janovská

Zima ve školní družině
I přes současnou nepříznivou situaci si děti ve školní družině naší základní školy
užily spoustu zábavy uvnitř i venku v přírodě. Co všechno jsme v prosinci a lednu
zažili?
Na začátku prosince jsme s dětmi prožili čertovské odpoledne, kdy jsme se sešli
převlečeni za čerty a anděly. Povídali jsme si o různých vánočních zvycích, vyráběli
dárky a přáníčka.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese, kterým jsme do krmelce zanesli dobroty
a předvánoční čas jsme zakončili společnou besídkou.
V lednu jsme uspořádali soutěž ve skládání z papíru a děti samy vyhodnotily 3
nejlepší výrobky.
Promítali jsme si, jak žijí zvířata v zimě. Několikrát jsme se vydali bobovat a sáňkovat. Jednou jsme udělali závod, nejrychlejší žáci byli oceněni diplomem a drobnou
odměnou.
Začali jsme také tvořit sochy ze sněhu, ale bohužel počasí nám nedovolilo naše
díla dokončit a vyhodnotit si tak soutěž o nejlepšího sochaře. Doufáme, že nám bude
počasí v dalších dnech přát a my budeme moci v nedokončené soutěži přece jen
pokračovat.

Děti ze ZŠ si užívají sněhové nadílky.

17

V
•
•
•
•
•
•

nejbližším období nás čeká:
přírodovědná soutěž
sportovní odpoledne
soutěž v malování na počítači
karneval ŠD
promítání zajímavostí z našeho kraje
srdíčkový den
Kateřina Žůrková
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Různé
Upozornění pro občany na nové VARIABILNÍ SYMBOLY
pro platby místních poplatků
Mnozí z vás již zaznamenali změnu, která se týká generování variabilních symbolů k platbám poplatků bankovním převodem za likvidaci odpadu a za poplatek ze
psa. Mnozí z vás již provedli úhrady s novými VS, které jsou přiřazeny každému
občanovi naší obce. Za to vám velmi děkujeme, protože v našem účetním systému
dojde k automatickému propojení a odpadá nám tak ruční práce s identifikací platby.
Píšete si o variabilní symboly, provádíte platby a ptáte se, zda se musí každá platba
zadávat zvlášť.
• Ano, protože každá platba je samostatná účetní operace.
Variabilní symboly by jinak neměly smysl. Je to sice pro vás o něco málo pracnější, ale je to pro nás výrazná pomoc. Tento způsob úhrady poplatků bankovním převodem s jednotlivými přiřazenými VS na občana je již běžnou praxí ve většině obcí.
Platby s původní metodikou zadávání variabilního symbolu dle čísla popisného
byly mnohdy těžce spárovatelné. Pro vysvětlení uvedu pár příkladů - máme v obci
čísla popisná totožná s čísly evidenčními rekreačních objektů. Stane se, že platbu,
která přijde z jiného účtu než z účtu majitele (s jiným příjmením) a variabilní symbol
je duplicitní, nelze s jistotou přiřadit ke správnému poplatníkovi. Máme obecní byty,
které mají stejná popisná čísla. Máme občany s trvalým pobytem na ohlašovně
s jedním číslem popisným. Dětská vesnička s dětmi různých příjmení se stejným
variabilním symbolem je také jednou z obtíží identifikovatelnosti poplatníka.
Proces samostatných variabilních symbolů je do budoucna nevyhnutelný.
Nicméně v této fázi je zbytečná obava, že platba zaslaná „po staru“ zůstane nezařazena. Postupně se překlopíme do nového a zvykneme si. Zdvořile vás žádáme,
pokud máte nastavené trvalé příkazy s původními VS, proveďte jejich úpravu.
Pro občany, kteří nepoužívají elektronické bankovnictví, je tady pořád možnost
přijít v úřední hodiny na pokladnu Obecního úřadu a zaplatit hotově.
O variabilní symboly si piště na email: dostalova@obec-chvalcov.cz.
Vygenerovaná čísla si prosím dobře uschovejte, abychom nemuseli celý proces
přidělování každý rok absolvovat znovu.

Odpadové hospodářství obce Chvalčov
Již delší dobu se v politických kruzích diskutovalo o nutných změnách v odpadové legislativě. Dne 23.12.2020, pouhý den před Vánoci, nám vláda nadělila nový
zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021, který především cílí na výrazné snížení
skládkování komunálního a velkoobjemového odpadu a na postupné zvyšování
podílu vytříděného odpadu. Důvod je zřejmý – ochrana našeho životního prostředí.
Nastavené hodnoty pro ukládání komunálního a velkoobjemového odpadu na skládky v přepočtu na občana a rok budou pro obce, rok od roku v průběhu 10 let, „přísnější“, resp. v případě neplnění hodnot bude obec za ukládání odpadu platit výrazně
více. Komunální a velkoobjemový odpad je zjednodušeně vše, co nám v popelnicích
a kontejnerech zbývá po našem vytřídění do nádob pro separovaný odpad (na plast,
papír, kov, sklo a bioodpad).
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Jaký je tedy stanovený cíl v roce 2029? V roce 2029 by množství komunálního
a velkoobjemového odpadu uloženého na skládku nemělo být větší než 120 kg/
osoba/1 rok. Skutečnost v naší obci v roce 2020 byla 270 kg/osoba/1 rok (průměrná
hodnota v ČR je 250 kg). Rozdíl mezi cílem a skutečností se zdá být šokující a stejně
ohromující jsou finanční náklady, které by obec musela hradit, pokud se k stanovenému ukazateli nepřiblížíme. V tabulce viz. níže uvádím vývoj generování odpadů
v naší obci a podíl vytříděného odpadu v tunách. Je zřejmé, že v tříděném odpadu
nám hodnoty stagnují a budeme muset výrazně zapracovat na zlepšení této bilance.
Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Papír

13,11

21,44

23,77

24,2

28,75

Plast

20,58

28,28

32,03

33,49

32,83

Sklo

19,66

22,55

24,22

26,87

25,43

Celkem

53,35

72,27

80,02

84,56

87,01

Směsný komunální odpad

269,74

269,02

254,73

253,27

261,37

Velkoobjemový odpad

113,72

134,84

130

167,54

178,70

Bio - hnědé kontejnery

114,74

143,38

109,91

108,22

117,00

Stavební suť

210,44

240,8

217,86

274,22

302,92

Ostatní

32,48

14,66

16,62

23,99

27,77

Celkem všechny odpady (t)

794,47

874,97

809,14

911,8

974,77

Novelizace zákona o odpadech nám pro letošní rok nechává možnost řídit naše
odpadové hospodářství podle platné obecně závazné vyhlášky, v průběhu tohoto
roku budeme pracovat na projektu, jak snížit podíl komunálního odpadu, jak motivovat a pomoci k výraznému zvýšení třídění odpadů. Druhou oblastí, které budeme
věnovat velkou pozornost je zajištění efektivního svozu tříděného odpadu. Tady
narážím na ukládání plastů a papírových obalů do určených kontejnerů a zamezení
drahého vyklápění „vzduchu“. Odpadové hospodářství bude „horké“ téma pro letošní
rok, pravidelně vás budeme seznamovat s postupnými návrhy a kroky, které budeme
realizovat a které se odrazí v novém obecním právním předpisu. Na závěr bych chtěl
poděkovat všem, kterým není lhostejné, jaký odpad hází do směsného komunálního
odpadu, všem, kteří svědomitě odpad třídí a poctivě jej ukládají do připravených
kontejnerů.
Ing. Jan Chlápek, místostarosta obce
Děkovné uznání
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž udělil panu Zdeňku Sedlářovi
DĚKOVNÉ UZNÁNÍ. Pan Sedlář ml. během první vlny covidové pandemie zareagoval okamžitě na vzniklou situaci a zorganizoval ušití roušek v počtu cca 2 500kusů.
Obec Chvalčov se připojuje k poděkování jak Zdeňku Sedlářovi, tak všem dalším
občanům, kteří nezištně pomohli, či nadále pomáhají.
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Pan Z. Sedlář přebírá děkovné uznání.

Kulturní akce Chvalčov
V návaznosti na nouzový stav se v letošním roce ruší akce: Masopust
a Chvalčovský šmigrust. Vzhledem k situaci jsou další tradiční akce nejisté. Děkujeme
za pochopení. O jakékoliv změně budete včas informováni prostřednictvím webových
a facebookových stránek, plakátů, hlášení místního rozhlasu.
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SENIOR TAXI - služby pro naše občany
Obec Chvalčov zřídila pro naše občany nad
70 let věku službu senior TAXI. Tuto službu
mohou využívat i občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, a to bez věkového omezení.
Obec Chvalčov nabízí našim seniorům
možnost usnadnění dopravy do Bystřice pod
Hostýnem např. za účelem návštěvy lékaře,
nákupu či dopravy k vlakovému nebo autobusovému nádraží atd. Obec bude tyto
jízdy finančně podporovat. Jedna jízda = cesta z Chvalčova do BpH, cesta zpět je
již druhá jízda. Uživatel služby senior taxi zaplatí za 1 jízdu 30 Kč (cena se týká
jízdy, nevztahuje se k čekací době).
Proto, aby mohl občan tuto službu využívat, je nutné udělat jediný krok, a tím
je zaregistrovat se do seznamu uživatelů služby senior taxi. Registrace bude
provedena přímo na Obecním úřadě, kde bude zájemci zároveň vystavena karta
uživatele s QR kódem. Po této registraci může začít využívat službu senior taxi.
Možný počet finančně podporovaných jízd však bude v měsíci omezen, maximální
počet podporovaných jízd bude pro jednoho občana 10 jízd v měsíci. Provozní
doba dopravy je od PO – PÁ v době od 7:00 – 17:00 hod. Objednání je nutné provést
minimálně 1 den předem. Senior taxi službu bude zajišťovat firma Elektrotaxi Karel
Červenka. Doprovod rodinného člena seniora při jedné jízdě nebude zpoplatněn.
Objednání služby bude možné na telefonním čísle: 605 958 358
Ing. Jan Chlápek, místostarosta obce

Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů.
Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství
odpadu odhozeného mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou v mnoha
horských střediscích odpady nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší
speciální koše na plasty, papír a
směsný odpad jsou díky projektu
společnosti EKO-KOM s názvem
Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů,
ale kam se zároveň nedostanou
těžká svozová auta. Tříděný
odpad z třikošů je tak svážen
ve spolupráci s lyžařskými areály
například skútry nebo rolbami.
Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu
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Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou téměř celé
včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým
podmínkám. Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou
návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných
horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém
Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již
do nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší
zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci
již nyní najdou informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.“

A ZASE TI ŠMEJDI
Přišla za mnou chvalčovská spoluobčanka se svou zkušeností s energošmejdy.
Paní Neišlová je další z obětí podvodných společností, které z mnoha důvodů nebudu zcela jmenovat, nicméně jsme se dohodly, že její příběh zveřejníme. Senioři,
a nejen oni, tak mohou vidět, že v tom opravdu nejsou sami. Podvodníci se neštítí
žádných taktik. A kolikrát se už ani nedá říct, že by člověk nalítnul, protože prostě ani
o ničem neví. Vymyšlené smlouvy si energošmejdi podepíší vaším jménem sami a vy
nic netušíte. Je nutné o této problematice mluvit. Nestyďte se ozvat, když vás někdo
napálí. Čím více se o tom bude mluvit, tím je větší šance, že se tím budou politici
zabývat. Paní Neišlová napsala dopis do Parlamentu ČR. A zcela jistě dobře udělala.
Parlament ČR
Ing. Patrik Nacher – předseda pro ochranu spotřebitelů
Sněmovní 1
118 26 Praha 1
Pane poslanče,
dostaly se mně do rukou noviny, ve kterých se jeden z článků zabývá energošmejdy, kteří se teď zaměřili na důchodce. I já se připojuji, protože mám vcelku aktuální problémy, přestože jsem nikomu nic nepodepsala, ani neodkývala do telefonu.
V roce cca 2018 (měli jsme shodou okolností před domem dřevo), přišli na dvůr
nějací pánové, oblečení jako manekýni, a oslovili mě, zdali bych od nich nechtěla
nové smlouvy na energie, na odběr elektriky i plynu. Dost razantně jsem je odmítla,
ale byli neodbytní. Teprve po důrazné výzvě našeho pana souseda odkráčeli. Ale
jejich mluvčí se ke mně ještě vrátil a řekl mi: „To vás přijde draho!“ No dlouho se
nic nedělo, až najednou zničehonic mi začaly chodit dopisy od různých energetických společností, jako že jsem u nich nesplnila podmínky smlouvy o odběru plynu
a elektřiny. Zpočátku jsem si z toho nic nedělala, ale když stále naléhali, začala jsem
jednat. Šla jsem na Policii České republiky. Zde se mi dva policisté snažili pomoci
a pokoušeli se dovolat na číslo, které bylo uvedeno v dopise. Samozřejmě se nedovolali.
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Chvíli jsem to nechala plavat. Řekla jsem si, že když jsem nic nepodepsala, tak
se mně nemůže nic stát. Ale chyba! Energetické společnosti byly neodbytné a stále
na mě, a hlavně na moji peněženku, útočily. Po čase začaly chodit výhružné dopisy,
že když nezaplatím smluvní pokutu, budou následovat sankce. Podstoupí toto právníkovi, který ke mně eventuelně pošle exekutora! Podotýkám, že jsem člověk, který
všechny své povinnosti plní a platí včas. Nikdy jsme neměla žádný dluh, ani půjčky.
Netušila jsem, že firma L…Energy nemá zřejmě dost klientů a je neoblomná, co se
týče získávání nových odběratelů. Mimo jiné mi vzápětí přišel dopis od společnosti
Česká s……… s.r.o. s výzvou na další částku 5000Kč za nesplnění jejích požadavků.
Nevím, co jsou to za energetičtí šmejdi. Náhodou jsem se u lékaře v čekárně od jednoho muže dozvěděla, že úzce spolupracují s výše uvedenou společností a dohazují
jim kšefty. Prozradil mi také, že i on se podobnou činností kdysi zabýval, a také zná
jednu z taktik, která je využívána. Šmejdi si najdou na internetu důchodce narozené
před rokem 1950, vytipují si vdovy, eventuelně vdovce, hlavně s vlastním domkem.
Starší lidé, aby měli od darebáků pokoj, požadovanou částku obvykle pošlou. Stydí
se před dospělými dětmi přiznat, že tyto darebáky nevyhodili z baráku. Já mám rodinu v zahraničí, nemá mně kdo nadávat a dceru s tím obtěžovat nebudu. Tak to je asi
tak vše, co jsem měla na srdci, a hlavně na jazyku.
Přeji Vám hodně zdraví a doufám, že dopis neskončí v koši.
Zdraví Marie Neišlová
Chvalčov
PS: Již se neprodávají hrnce ani deky, tak si našli další zaručený příjem.
Odpověď pana Ing. Patrika Nachera z Parlamentu České republiky, předsedy
podvýboru pro ochranu spotřebitele:
Vážená paní Neišlová,
Tímto Vám velmi děkuji za dopis, který si dovolím 26. ledna při projednávání
novely energetického zákona, který řeší právě energošmejdy, ocitovat, aniž bych Vás
jmenoval. V dopise jste totiž přesně a autenticky definovala problém mnoha seniorů.
Já sám se tomuto tématu v Poslanecké sněmovně aktivně věnuji přes rok. Máme
tady různé návrhy, jak se šmejdy zatočit. Jeden z nich se týká povinností zprostředkovatelů registrovat se u Energetického regulačního úřadu. Dále omezíme délku plné
moci na maximálně 12 měsíců s možností pro klienty ji kdykoliv vypovědět bez udání
důvodů. Dále je tam spousta nových spotřebitelských opatření, které pomohou,
abyste se vy nebo někdo jiný do podobné situace již nedostala. To je ale budoucnost.
A teď pár slov k minulosti. Pokud bych Vám mohl poradit, jak byste měla postupovat při řešení Vašeho případu, obraťte se na Energetický regulační úřad, nejprve
na linku 564 578 666, kde Váš případ zaregistrují. Potom jim na adresu Masarykovo
náměstí 5, 586 01 Jihlava, zašlete potřebné dokumenty. V případě, že byste se
nedovolala, kontaktujte tiskového mluvčího úřadu Michala Keborta, tel. 724 060 790,
email: michla.kebost@eru.cz. Klidně se na mě odvolejte. Znáte to, líná pusa – holé
neštěstí. Věřím, že se třeba pohneme i s tím Vaším případem.
Přeji Vám hodně štěstí, pevné zdraví a pokud možno už žádné setkání s těmito
šmejdy.
S pozdravem Patrik Nacher
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Společenská rubrika

Kulturákova rubrika

V minulém vydání naše rubrika chyběla, a tak jsme promeškali ten správný okamžik pro bilanci roku 2020. Nyní tedy jen zcela ve zkratce – ačkoli šlo cokoli kulturního provozovat sotva šest měsíců z roku, spolek Kulturák připravil nejen 13 večerů
v kině (některé z nich s hosty nebo jiným doprovodným programem), ale také čtení,
koncerty, happenning, poslechový pořad a dílnu malování v plenéru. Další chystané
akce jsme již museli zrušit. Celkem jsme přichystali program na dvacet dní v oněch
zhruba 24 týdnech minulého roku, kdy něco dělat šlo. Na Chvalčov díky nám zavítala
oceňovaná horňácká muzika Petra Mičky, držitel letošní Magnesie litery za literární
objev roku Vratislav Kadlec, jedna z hlavních protagonistek nejnavštěvovanějšého
českého dokumentu všech dob (V síti) Tereza Těžká, herec a v poslední době i populární food blogger Lukáš Hejlík a někteří další. A také desítky nebo možná stovky lidí,
kteří jinak na Bystřicko za kulturou nezajíždějí.
Ve spolku nyní především budujeme vlastní stránky kulturak.org, které poslouží
jednak jako archiv spolkových akcí (pokud bychom započítali vše organizované skrze
iniciativu Kultura za pade, která započala ještě pár let před vznikem spolku, bude jich
v archivu již teď přes 70), jednak jako jeden z informačních kanálů (zejména pro
sezóny letního kina), který může posloužit především divákům bez sociálních sítí.
O plánech na samotné akce se není potřeba více rozepisovat – existují, ale situace je příliš proměnlivá na to, aby je šlo brát příliš vážně. Lepší v tuto chvíli bude
držet se rady Smrtky z Cimrmanova Posla z Liptákova a raději „ani nenaznačovat“.
Abych ale přeci jen napsal o něčem budoucím, lze zmínit pomalu se rozbíhající
práce na architektonickém návrhu pro areál pod Kozincem. Ateliér S97A, toho času
jediný dodavatel architektonických návrhů pro Chvalčov, převzal naše skicy (prezentované ve Zpravodaji již dříve), na jejichž základě rozvíjí vlastní návrh a debatuje o něm se zástupci obce a skrze mé zastoupení také se členy spolku Kulturák.
Základem návrhu má být myšlenka vytvoření nejnutnějšího zázemí pro současné
kulturní dění na louce pod Kozincem a zároveň minimální zásah do charakteru
místa. Asi tušíte, že se jedná o lehce protichůdné požadavky, které je třeba vyvážit.
O podobě místa již v tuto chvíli nerozhodujeme sami coby hlavní organizátoři akcí
pod Kozincem – musí dojít ke kompromisu minimálně tří stran (studio, zástupci
obce, zástupci spolku). Pokud ovšem máte sami představu, k jakému účelu byste
v budoucnu mohli areál využívat nebo jaký druh aktivit byste zde mohli provozovat
(v mezidobí jsme s tímto oslovili také chvalčovskou školu a klub Domino), napište
na mail pavelkubanik@seznam.cz nebo na mail pana místostarosty Chlápka a vaše
podněty se do výsledného návrhu mohou promítnout.
Je ale třeba připomenout, že zde píšu pouze o návrhu, nikoli realizaci. Mezi jedním
a druhým stojí řada nutných kroků a rozhodnutí a existence návrhu rozhodně nezaručuje budoucí realizaci. Vzpomeňme, že za posledních třicet let vznikly minimálně dva
nápady na využití stejného místa – po jednom zbyla podezdívka po obvodu louky,
po druhém tablo u vstupu do obecního úřadu. Současné zadání má alespoň podle
reakcí členů zastupitelstva prozatím podporu, ale jsme teprve na začátku. Doufejme,
že v době, kdy se nad hotovým návrhem bude diskutovat o financování, nebude již
překážkou obecný zákaz shromažďování.
Za spolek Kulturák
Pavel Kubaník
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Kampaň Suchej únor opět otestuje vztah lidí k alkoholu

V únoru proběhne již 9. ročník tradiční zdravotně-osvětové kampaně Suchej únor,
která pomáhá široké veřejnosti prověřit jejich vztah k alkoholu a změnit zaběhlé
návyky. Loňského ročníku kampaně se podle průzkumů zúčastnilo až 9% dospělé
populace. Pro mnoho jejích účastníků neznamená jenom měsíční detox od alkoholu,
ale i celkovou očistu spojenou se zdravým životním stylem a chutí udělat pro sebe
něco smysluplného. Stejně jako inspirovat ostatní. Že lidem střízlivost zachutná,
dokládá i 53% účastníků, kteří při dotazování i po čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé zvolnění v konzumaci alkoholu. Často proto, že jim „Sucháč“ otevřel oči
a pomohl k příjemné sebereflexi.
Rok 2021 přináší v rámci kampaně stejnojmennou knihu Suchej únor, která na
416 stránkách představuje alkohol s lehkostí i vážností, ve všech jeho společenských rolích. Ať už je to spánek, sex, sport, práce, výchova dětí, zdraví nebo alkohol
za volantem. Přispělo do ní 72 českých osobností, mezi kterými nechybí například
hokejista Patrik Bartošák, psychologové Pavel Rataj a Ilona Preslová, spisovatel
Josef Formánek, primář Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, záchranář Honza
nebo muzikant Petr Fiala. „ Naše kniha z vás abstinenty neudělá – není to ani jejím
cílem. Má být lidem především inspirací k příjemné sebereflexi a můžeme se díky ní
ledacos dozvědět. Nejen o alko problematice, ale hlavně o sobě. Kniha má jediný cíl
– abychom znali upřímnou odpověď na jednoduchou otázku: Ovládáme my alkohol,
nebo alkohol ovládá nás?“ popisuje smysl knížky Petr Freimann, ředitel neziskové
organizace Suchej únor, na jejíž stránkách www.suchejunor.cz je možné knihu získat a podpořit tak kampaň, nad jejímž letošním ročníkem převzal záštitu také hejtman
Zlínského kraje Radim Holiš.
(oficiální zpravodaj Zlínského kraje)

Nejpoužívanější česká jména v roce 2020

Holčičím jménům vévodí Eliška, která vznikla z hebrejštiny a překládá se jako
„přísahám na svého Boha“. Eliška je variantou anglického jména Elisabeth.
Druhá v pořadí je Anna. Toto jméno je opět hebrejského původu a znamená „milá“
či „milostiplná“.
Bronzovou pozici obsadila Adéla, která je starogermánského původu. Jde
o počeštělou verzi německého jména Adelheid, které značí vznešenou bytost.
V českém jazyce ji překládáme jako „vznešená“ či „spanilá“.
Bramborová je Tereza. Toto jméno je opředeno záhadou. Jednoznačný význam
je nedohádatelný, a tedy je problém i s jeho významem. Vycházíme z řeckých jmen
s významy „ochrana“, „záštita“ nebo „teplo“.
Páté místo patří Sofii. Česká obdoba tohoto jména je Žofie a znamená „moudrost“.
Chlapeckým jménům vévodí jednoznačně Jan. Toto jméno je nejoblíbenější české
jméno, které pochází z hebrejštiny. Překlad zní: „Bůh je milostivý.“
V závěsu za Janem je Jakub. Jméno pochází z hebrejštiny, konkrétně ze jména
Jákob, což znamená „druhorozený“ nebo také „ten, kdo se drží za patu“.
Třetí příčka patří Tomášovi. Jedná se o biblické jméno, které má prastarý původ.
Kořeny najdete v aramejštině a význam tohoto jména je „dvojče“ nebo „blíženec“.
Čtvrtým nejoblíbenějším jménem roku 2020 je Matyáš. Pochází z hebrejštiny a
má velice blízko ke jménu Matěj. Význam slova je „dar od Boha“.
Chlapeckou pětici uzavírá Adam. V původním hebrejském významu znamenalo
slovo „ádám“ člověk, tedy obecné označení. Význam jména Adam je překládáno jako
„člověk, který je spjatý s půdou“.
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MASOPUST
V roce 2011 Kulturní a školská komise obce Chvalčov uspořádala první
Masopustní vodění medvěda. Od té doby se po dobu deseti let vydává průvod masek
napříč Chvalčovem. Letošní 11.ročník, který by vycházel na krásné datum 13. února,
se poprvé neuskuteční. V článku si připomeňme význam dnů během masopustního
období. A na vodění medvěda zavzpomínejme alespoň z archivních fotografií.
Masopust je období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a trvá až do začátku postní doby. Slaví se však především jeho závěrečné tři dny. Závěr masopustu
má v různých regionech vlastní označení. Je známý např. jako bláznivé dny, ostatky,
ostatek, fašank, šibřinky, končiny.
• Tučný čtvrtek 11. února 2021
• Masopustní neděle 14. února 2021
• Masopustní úterý 16. února 2021
• Popeleční středa 17. února 2021
Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc
(Velikonoční neděle vychází v roce 2021 na 4. dubna). Masopustní úterý předchází
Popeleční středě, která v letošním roce připadá na 17. února. Právě ona zahajuje
předvelikonoční postní období. Díky tomu, že Velikonoce jsou svátkem pohyblivým,
může masopustní neděle připadnout na období delší než měsíc (od 1. února do
7. března).
Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava na masopust tradičně
začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název "tučný čtvrtek" či "tučňák").
Podle tradice má v tento den člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Masopust 2014
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Taneční neděle - hlavní masopustní zábava tradičně začínala v neděli. Po bohatém obědě se lidé chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána.
V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti. Například v Praze vznikly
v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.
Maškarní úterý (masopustní úterý) - bylo vyvrcholením masopustu. Právě tento
den se pořádaly průvody maškar nebo se předváděly žákovské divadelní hry.
K nejoblíbenějším námětům patřil soud s opilcem Bakchusem. Takto líčí závěr masopustu Božena Němcová ve své knize Babička: „Poslední den masopustu přišly ještě
s velikým povykem maškary, v čele sám masopust; byl celý ověšen hrachovinou jako
medvěd. V každém stavení utrhly s něho hospodyně kousek a schovaly. Ten kousek
hrachoviny z masopustu dávaly husám do hnízd, když je nasazovaly, aby prý dobře
seděly.“
Popeleční středa následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. den před
Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby.
Postní doba trvá až do velikonočních svátků.

VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, kdy si lidé v mnoha
zemích po celém světě připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Krista. Domácností
se line vůně pečeného beránka, stůl zdobí čerstvě utržené větvičky zlatého deště
a kočiček, malují se vajíčka a mnohem více. S velikonočními oslavami se zkrátka pojí
spousta tradic, zvyků i pověr. Některé jsou už dávno zapomenuty, jiné se těší oblibě
dodnes. Připomeňme si význam těch známějších zvyků:
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Pomlázka
V dobách, kdy se pomlázka nedala koupit v každém obchodě, pletl si každý chlapec i muž sám karabáč z vrbových prutů. Podle tradic mají mladé vrbové proutky
dívky a ženy „pomladit“, tedy zajistit mladost a zdraví. Počet stuh na pomlázce symbolizuje počet žen a dívek, které pomlázkou dostaly vyšleháno.
Vajíčka
Odměnou za vyšlehání dostávají chlapci a muži vajíčka barvená, malovaná a rozličně zdobená. Zdobení mnohdy vychází z regionálních tradic. Od darování vajíček
se v některých krajích pomalu upouští. Vejce mnohde nahrazují čokoládové figurky,
alkohol nebo i peníze.
Koleda
Velikonoční koleda je dodnes oblíbeným zvykem v každém kraji. Už nejmenší
chlapečkové roztomile švitoří své „Hody, hody, doprovody…“ a ohání se malinkým
karabáčem. Je ale také spousta jiných lidových říkanek. Ten, kdo koleduje s jinou,
méně známou, má ve svém košíčku většinou i více vajíček nebo sladkostí.
Polévání vodou
V některých regionech ženy a dívky polévají muži studenou vodou. Na druhý den
ráno zase mohou ženy polévat muže. Někdy se místo vody používá i nepříliš voňavý
parfém. Na některých vesnicích se polévá vodou také dobytek, protože podle lidové
tradice polití dobytku zajistí omlazení a sílu.
Řehtačky a klapačky
Na vesnicích je tento zvyk ještě stále živý. A jaký je význam této tradice? Řehtačky
a klapačky měly nahrazovat zvonění kostelních zvonů, které utichly od poslední mše

Chvalčovský šmigrust 2017
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na Zelený čtvrtek a znovu se rozezněly až na Bílou sobotu. V některých krajích řehtání a klapání symbolizovalo vyhánění Jidáše. Po mši chlapci a muži vyběhli z kostela
a za hlasitého točení řehtaček křičeli: „Jidáše honíme, klekání zvoníme, přitom se
modlíme“.
Tradiční pokrmy:
Mazance a jidáše
Kulatý mazanec je symbolem slunce. Dnes si pochutnáme na sladké verzi tohoto
pečiva, dříve se ale připravoval ve slané verzi ze strouhaného sýra a vajec. Některé
hospodyňky uprostřed mazance dělají znamení kříže. Jidáše mají podle lidových tradic tvar válečku, protože symbolizují provaz, na kterém se podle Bible Jidáš oběsil.
Některé výklady ale uvádějí, že původ pečení jidášů je pragmatičtější. Hospodyně
potřebovaly zpracovat zbytky těsta, ze kterých pak vznikaly malé jidáše.
Beránek
Beránek má původ v židovské velikonoční tradici a je biblickým symbolem Božího
stáda, o které se stará sám Pán Bůh jako pastýř. V dobách starověku a středověku
se připravoval beran na ohni. Ale protože jeho maso bylo drahé, chudší vrstvy si
jako náhradu masa pekly beránka ze sladkého těsta a tento zvyk se dochoval až do
dnešních dob.
Velikonoční nádivka
Připravuje se z několika druhů mas a podává se tradičně na Bílou sobotu. Její
podoba se liší kraj od kraje. Vždy by ale měla obsahovat zelené byliny symbolizující
příchod jara.
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Vaše příspěvky

Pozdrav nejlepšího přítele – psa Bernarda

Tak si tu klidně běhám kolem plotu, občas si štěknu, zavětřím a ze všeho nejraději
si tak pozoruji lidi. Vždyť to víte, že vás my psi máme nejraději, je jedno jakou máte
náladu, je jedno, jak vypadáte, máme vás prostě rádi. Také se to o nás říká „pes
nejlepší přítel člověka“.
Rád bych vysvětlil jeden nešvar, a to protože vás mám prostě rád. My psi, a to
zejména hlídači, bereme věci za plotem jako naše. Když doma není páníček, tak prostě hlídáme. Máme také rádi jiné psy, ale… Pokud jdete kolem našeho území, plotu,
kde hlídáme, a jdete s jiným věrným přítelem psem, prosím projděte. Jen mi věřte,
nerozumíme tomu, pokud chcete, abychom si s tím vaším psím přítelem zrovna
povídali přes plot. Štěkáme, běháme kolem plotu a říkáme „podívej, jak umím střežit
své území, dělám to hlavně pro svého pána“, a čekáme, že s úsměvem projdete.
No, ale ten nešvar je, když přijdete a říkáte „pojď, podívej pejsek, no povídejte
si, podívej, štěká“. My se rádi kamarádíme, ale když tady není plot. Nejlépe, když
nejsme ani přivázaní. Prostě jen tak si kolem sebe běháme, vysvětlujeme si dominanci, pohlaví, a pokud se nám to některému z nás nelíbí, tak prostě hodíme tlapky
na ramena a utečeme. Jenže za plotem hlídáme, nerozumíme tomu, proč jdete blíž
a nereagujete na varovný štěkot.
Lidé krásní, naši páníčci, pracujeme pro vás moc rádi, věřte mi. A i když štěkáme,
nejsme zlí, říkáme tím například „tady je moje území, pozor, nezdá se mi tvoje vůně,
nejsem tvůj pes, nehlaď mě“. No když vrtíme ocáskem, jdeme k vám a hlavou se
opřeme o vaše nohy, to je jasný signál - můžeš si mě pohladit.
Tak packu na věrné přátelství a vzájemné cítění.
Přeji vám krásný zimní čas.
Váš psí kamarád Bernard

Očima psycholožky

Co trápí dětí v době covidové?

Ještě před rokem si byly generace rodičů a dětí velmi
vzdálené. Svět dospívajících i dětí byl zahlcen počítačovými hrami, herními konzolemi a sociálními sítěmi.
Teenageři se předháněli, kdo bude mít lepší status,
postavení, dražší mobil či více sdílení čí lajků. To se
však změnilo. Jeden virus vše změnil. Před rokem se na
mne děti obracely s potížemi týkajícími se kyberšikany
a šikany ve škole. Trápily je vzájemné vztahy a zákeřné
pomluvy na internetu. Co trápí omladinu dnes?
Balíček problémů se změnil. Je to tím, že se změnil
i hodnotový systém společnosti. Náhle nás něco pojí. Je
to strach z nemoci či ze změn. Ač děti nesledují běžné
zprávy a nenavštěvují stejné mediální stránky jako my,
i do jejich světa covid zabloudil. Instagram je plný zpráv týkajících se covidu a nových
nařízení. Mnohdy jsou děti rychleji a lépe informováni než my. Uživatelé vkládají na
stránky krátké zprávy, zato výstižné a přesné.
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Denně mi volá spousta dětí, případně mne oslovují přes digitální komunikační
technologie. Nejvíce se zaobírají distanční výukou. Dětem trvalo, než se adaptovaly na nový styl učení, zkoušení i plnění povinností. Nejprve se domnívaly, že je to
dočasné. Na jaře nebyla distanční výuka povinná a předpokládalo se, že se žáci vrátí
do škol a nikdy se k práci z domova nevrátí. Vše se ukázalo mylné. Děti se musely
naučit pracovat s počítači, programy, kódy k výuce a nebát se online hodin, vysílání,
odpovídání učitelům. Zde vznikly nové potíže. Děti nejčastěji trápí připojení. Občas
se stane, že technika vypadne, nefunguje. Nepodaří se jim přihlásit, heslo počítač
nevezme, nefunguje náhle kamera či mikrofon, přenos se odpojí a nelze spustit
znovu. Děti jsou zoufalé a obávají se, aby neměly neomluvenou hodinu. Proto mi píší
a volají, chtějí vědět, co si v takové krizové situaci počít. Nejlépe je počítač či mobil
restartovat, zkusit se připojit znovu, spojit se s třídním učitelem či učitelem daného
předmětu. Oznámit mu problém. Vždy doporučuji si technickou závadu, která se jim
ukáže na displeji či monitoru vyfotit a fotku poslat do školy. Je to jistý důkaz. Není to
jen důkaz pro třídní učitele, ale i pro rodiče. Děti mají strach, že jim rodiče nebudou
věřit, že měly technické potíže. Rodiče by měli chápat, že i ve světě počítačů se
vyskytují chyby, přeplněná síť , či se občas nepodaří navázat spojení. Dítěti by měli
věřit a netrestat ho.
Dalším problémem, který děti trápí,   je nejistota. Stejně jako my, ani děti nevědí, kdy covid skončí. Doba se spíše zhoršuje a děti přicházejí o sociální kontakty
a běžný život. Jsou frustrované, jelikož se jim ruší lyžařské kurzy, výlety, zájezdy
a nemohou se scházet s vrstevníky. Velmi jim to chybí. Tento problém mohou rodiče
zčásti kompenzovat tak, že se budou dětem věnovat. Budou si s nimi povídat, hrát
společenské hry a suplovat roli kamarádů. Plně se to nedá, ale určitou úlevu to
dětem přinese.
Kyberšikana není vyloučená ani v dnešní době. Ze sociálních sítí se přenáší na
distanční výuku. Jsou mnozí vtipálci, kteří si možná neuvědomují rozsah svých škod
a v online výuce průběh natáčejí, natáčejí výklad učitele či odpovědi spolužáků.
Z neškodného vtípku, který pak umístí na internet,   se může vyklubat pohroma.
Doporučuji ve výuce nic nenatáčet a věnovat se výkladu pedagoga.
Posledním zásadním problémem, který děti trápí,   je nemoc samotná. Náhle
zažívají pocity strachu, které neznaly. Bojí se o své blízké. Mnoho dětí má v rodině
někoho, kdo na covid onemocněl. Dokonce vážně. Potřebují si o tom popovídat. Bojí
se o rodiče, prarodiče, příbuzné i kamarády. Věnujte dětem prostor a o jejich obavy
se podělte. Děti se nebojí jen o druhé, ale i o sebe samotné.  
Pro některé sociálně úzkostlivé děti je tato doba přínosná. Jsou to děti, které se
straní kolektivů, mají nepříznivý zážitek se vztahy ve třídě, děti, kterým se lépe funguje z domova. Pro ně bude nesmírně těžké opětovně se vrátit do lavic. Jejich adaptace
bude delší a náročnější. Rodiče takových dětí s tím musí počítat. Před otevřením škol
se vynoří strachy, útěk do nemoci a psychosomatické potíže. Vše však zmizí, jakmile
si děti zvyknou na řád a pravidelnou docházku. Kdy to bude, zatím nevíme, ale všem
dětem i rodičům přeji, aby to bylo co nejdříve.
PhDr. Klára Bartoníková Janečková
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Rok 1978

Zápisky z kronik

Nový rok začal slabým sněhovým popraškem a teplotou okolo 0°C. Polojasná
obloha nedávala krajině zimní ráz a bláto připomínalo spíše jarní vlhké počasí
a s ním i rozšíření chřipkových onemocnění. Pravou tvář ukázala zima po 10. lednu,
kdy napadla spousta sněhu. Sněhové záplavy a noční mrazy nenadělaly však větší
škody na lesních porostech, měly však vliv na lesní zvěř, která se stahovala k obytným budovám. Dne 20. února spatřil v lesích Hostýna člen mysliveckého sdružení
„Obřany“ čtyři statné divočáky. Členům MS se však nepodařilo žádného z nich ulovit.
V rámci květnových oslav byl uspořádán 18. ročník branného orientačního nočního závodu „Partyzánskou stezkou“ za účasti 2520 osob, z toho 1650 závodníků.
Slavnostnímu zahájení byl přítomen generál Kostečka, konzul SSSR v Brně Vasilij
Maljavko a mnoho dalších hostů. Květnové oslavy byly ukončeny přednáškou člena
socialistické akademie PhDr. Josefa Svátka na téma „Protifašistický odboj v období
2. svět. války a činnost partyzánských skupin v Hostýnských horách.“ Dr. J. Svátek
připomněl, že velitelem průzkumu při osvobozování Chvalčova byl ppr. Ján Šlosiárik
z Martina.

Na Kůtku
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Zatáčka do Dědiny

Zdravotnictví: Léčebně preventivní péči o obyvatelstvo spádového území Bytřice
pod Hostýnem provádějí zdravotničtí pracovníci, jednak vyčleněni z počtu zdravotníků z polikliniky Holešov a působící v Bystřici, jednak pracovníci přímo na poliklinice
Holešov. Pro obvod Chvalčov pracuje MUDr. Ludmila Kurfürstová a zdravotní sestra
Eva Maťová.
Výchovný ústav pro mládež s LOU, na který bylo převedeno Lesnické odborné
učiliště, po úpravě lesnických škol v roce 1974, po překonání reorganizačních potíží,
plní dobře své úkoly ve výchově mládeže a v jejich přípravě na dělnická povolání
v souladu s usnesením vlády a v souladu se závěry XV. sjezdu KSČ pro tato školská
zařízení. Chlapci u státních lesů provádí prořezávky, těžbu dříví motorovými pilami,
35

Na Říce

sběr šišek z vysokých stromů pomocí stupačkových souprav, myslivecké práce
a další. Ve volném čase pomáhají při plnění akcí volebního programu obce a mají
velmi dobré vztahy s JZD VŘSR.
Dětská vesnička: V roce 1977 došlo k dokončení výstavby a k předání dětské
vesničky státní správě. Přechod pod Okresní ústav sociálních služeb v Kroměříži
se kladně projevil v organizační a materiální péči o dětskou vesničku. V současné
době je v dětské vesničce 59 dětí, o které se stará 8 maminek – pěstounek, 7 tet
a 3 pracovníci dětské vesničky. Třicet dětí navštěvuje ZDŠ, dvě učiliště a jedna
dívka již pracuje v n. p. Šohaj. Šest dětí navštěvuje mateřskou školku a dvacet dětí
předškolního věku je doma pod dozorem matek a tet. Pro děti z dětské vesničky
a jejich kamarády bylo uspořádáno v prvním pololetí patnáct kulturních, sportovních
a branných akcí. Snahou zaměstnanců je, aby ve vesničce byl zachován systém
rodiny bez rušivých a negativních vlivů.
Při ZDŠ ve Chvalčově je 8 oddílů se 136 pionýry. Chybí jim však klubovna
a vybavení. Od 6. listopadu se v kulturním domě denně promítají filmy pro mládež
i dospělé.
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Základní organizace Českého svazu požární ochrany měla v roce 1978 celkem
110 členů. Z toho 27 žen, 83 mužů a 16 žáků do 14 let. Dobrovolná obětavá práce
aktivních členů, převážně mladších, byla po všech stránkách úspěšná a prospěšná
občanům a celé místní části. Preventivní činnost se projevila tím, že nebyl u nás
žádný požár. Jako odměna členům za celoroční práci byl uspořádán dvoudenní
zájezd do Jeseníků.
Základní organizace Čs. svazu ovocnářského a zahrádkářského ve Chvalčově,
která sdružuje drobné zahrádkáře, vyvíjela značnou aktivitu. Zajišťovala pěstitelům
potřebná hnojiva, ovocné stromky na výsadbu, okrasné květiny. Členové pomáhali při
plnění volebního programu, při jarním úklidu, při výstavbě mateřské školy.
JZD VŘSR Bystřice pod Hostýnem hodnotilo činnost a hospodářské výsledky za
uplynulý rok všech začleněných obcí. Svým rozsahem je JZD VŘSR velkým výrobním komplexem a svými kulturními a sociálními fondy zajišťuje svým pracovníků
zlepšení pracovních podmínek, společné stravování, lékařské prohlídky, rekreaci jak
tuzemskou, tak zahraniční, péči o důchodce.
V sobotu 5. června a v neděli 6. června byly Hostýnské vrchy plné návštěvníků
z Přerova, Prostějova, ale i Ostravy, kteří zde hledali klid a zdravý vzduch. Byli tu
i rogalisté. To jsou muži a ženy, kteří na vlastních křídlech létají vzduchem. Mistr
republiky Bohumil Šindelek z Holešova startoval z Hostýna a příznivé povětrnostní
podmínky dovolily, aby kroužil mezi nejvyššími patry nových paneláků a za velkého
sběhu lidí přistál uprostřed města. Tomuto novému krásnému sportu se věnuje i Alois
Kyncl z Přerova. Na Hostýně pod rozhlednou si rogalisté zřídili z klád rozběhovou
startovací rampu.
Uplynulý rok 1978 byl bohatý na významná výročí. Vzpomněli jsme 30. výročí
Února, 60. výročí vzniku Československa i 10. výročí federace.

Chvalčovští hasiči
V letošním roce nám konečně počasí dovolilo vyzkoušet sněhové pásy na hasičské čtyřkolce. Otestovali jsme v praxi naši strojnici, vyzkoušeli, jak se v těžkém

Hasičská čtyřkolka
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terénu, ve sněhu stroj chová. Již
dvakrát v tomto roce jsme byli
vyslání krajským operačním střediskem hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje k transportu
pacienta .
2.1. 2021 od 13:07 hodin zasahovali profesionální hasiči z Bystřice pod Hostýnem a dobrovolní
hasiči obce Chvalčov u transportu zraněné ženy v nepřístupném
terénu pod Vodní kaplí na turistické trase z poutního místa Hostýn.
K transportu zraněné osoby byla
využita čtyřkolka. Pro jízdu ke
zraněné ženě bylo nutné odstranit
několik spadlých stromů na stezce. Žena byla ošetřena a transportována k sanitnímu vozu.

Transport pacienta

Zdeněk Sedlář, vel. JSDH obce Chvalčov

Hasičská čtyřkolka v akci

Chvalčovští zahrádkáři
„ŽIVOT ČLOVĚKA JE TAKOVÝ, JAKÝ SI HO JEHO MYŠLENKY UDĚLAJÍ."
MARCUS AURELIUS
Teplá zima - strašák pro zahrádkáře, včelaře i rybáře. Hlavním problémem jsou
škůdci. Pokud teploty pořádně neklesnou pod bod mrazu, hraboši, housenky, mšice
i jiný hmyz v klidu přezimuje a může na jaře způsobit škody. V podobných případech
lze bojovat chemickými prostředky, ale určitě ne každý je chce na své zahrádce
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používat. Pokud i vy patříte mezi ně, tak doporučujeme využít přírodní prostředky
na bázi oleje.
Další hrozbou je krátká doba vegetačního klidu. Řada rostlin potřebuje delší chladné období, aby si mohla odpočinout a potom v pořádku vykvést. Příkladem mohou
být kanadské borůvky, kterým vyhovuje až tisíc hodin pod pěti stupni pod nulou. Teplý
prosinec a leden vyčerpá půdu, proto nezapomínejme na důkladné jarní hnojení. To
by mělo být bohaté na dusík, pokud jsme ho opomněli na podzim. V předtuše tuhé
zimy jsme také zřejmě část květin a rostlin přikryli, ať už textilní fólií nebo chvojím.
Při teplejším průběhu zimy by nás mohlo napadnout tento kryt odstranit, aby mohly
rostliny dýchat. Byla by to ale chyba. Vždy nás může překvapit ranní a večerní mrazík, který při slabé ochraně vegetace může způsobit pořádnou neplechu.
Pokud nám únorové počasí a sněhová pokrývka dovolí, věnujeme se na ovocné
zahrádce v únoru mechanické ochraně proti chorobám a škůdcům. Zaschlé a mumifikované plody je třeba ze stromů odstranit, neboť jsou zdrojem šíření moniliózy
v době vegetace. Je-li to možné, shrabeme spadané listí a nahnilé plody s páleným
vápnem kompostujeme nebo zakopeme nejméně 1/2 m do země. Také se v tuto
dobu odstraňují odumřelé, suché, či mechanicky poškozené větve a dřevo s příznaky rakoviny, strupovitosti a padlí. Nedočkavci by se rádi již pustili do řezu jádrovin
a peckovin, ale pokud máte na zahradě jen pár stromů, počkejte na březen - čím
dříve řežeme, tím více pak přirůstají ve dřevě a šetří na plodnosti, zato pro řez rybízu
a angreštu je ta pravá chvíle.
Březnová zahrádka představuje pro zahrádkáře po relativně klidném zimním období
opět zvýšenou péči. Již během
prvních březnových dnů je
třeba rozvěsit na zahrádce
ptačí budky, aby měli ptáci kde
hnízdit, staré budky je třeba
zkontrolovat. Když půda rozmrzne a oschne, je nutné ji
připravit na jaro pro výsevy a
výsadbu. Jakmile to zem dovolí
(oschne a nelepí se), začíná
se na zahrádce s výsadbou
těch ovocných stromků a keřů,
které nebylo možné zasadit na
podzim - začínáme rybízem
a angreštem, neboť nejdříve
raší. Při přípravě a sázení je
třeba pamatovat na případné
mrazy, které škodí obnaženým kořenům. Mísy u ovocných stromů pohnojíme dobrým
kompostem a obílíme kmeny
stromů tam, kde jsme tak neučinili dříve. Také dokončíme
Zpracování hroznů
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odstranění mechů a lišejníků zvláště v místě rozvětvování, kde může vlivem vyšší
vlhkosti docházet k zahnívání kůry.
Jak připravit záhon pro děti, které rády zahradničí? Dětem vytvoříme prostor
pro rozvíjení sympatických dovedností. Vhodné je zvolit záhon trochu stranou od
rodinného dění, kde budou mít své soukromí. Na dětskou zahrádku postačí několik
metrů čtverečních na slunečném stanovišti. Na jejich vlastním záhoně naučíte děti
víc než na svém.
Čím menší pěstitel, tím větší radost z úrody
Proto volíme hlavně ty rostliny, které rychle rostou: tophrášek, řeřichu, ředkvičky.
Všechno, co na takové zahrádce naroste, bude to nejlepší. Takže přidáme i směs
dalších druhů zeleniny od mrkvičky až po sadbu plodové zeleniny: rajče, papriky, lilek,
melouny, různé tykve, ať je osázení bohaté. Nezapomeneme ani na několik, nejlépe
HYPERLINK "https://izahradkar.cz/zahrada/ovoce/drobne-ovoce/staleplodici-jahodnik-dokaze-kvest-nezavisle-delce-dne/" \n _topstále plodících jahod s dobrým balem
a nasazenými poupaty. Všechno doplníme drobnými maceškami, sedmikráskami
a primulkami, v létě pak letničkami a slunečnicí, kterou si děti vypěstují ze semínka.
Dárek s potřebným zahradnickým náčiním jistě netřeba připomínat.

Návštěva lesní tělocvičny
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Brněnští vědci slaví mimořádný úspěch se svým novým postřikem na RAJČATA.
Chemici z brněnské Mendelovy univerzity mohou slavit, po desetiletém výzkumu se
jim totiž podařilo připravit speciální postřik na rostliny, který je chrání před působením bakterií. Rostliny jsou díky tomu mnohem odolnější než při používání běžných
postřiků a navíc není nutné používat antibiotika. Až 20 tisíc krát lepší než současné
prostředky.
Nový postřik využívá nanočástic stříbra, mědi a grafenoxidu pro ochranu rostlin před škodlivými bakteriemi. Ty rostlinu napadají a ohrožují tak její kvalitu a ve
výsledku i zemědělské výnosy. V současné době je tak na postřik rostlin proti
bakteriím často využíváno antibiotik. Jak si ale vědci uvědomují, časté používání
antibiotik vede nevyhnutelně k antibiotické rezistenci, která ve výsledku ohrožuje
nás všechny. Právě proto se také vědci zaměřili na použití látek, které rostlinu před
bakteriemi ochrání, ale nebude třeba využívat zmíněná antibiotika. Z testování, které
vědci provedli na rajčatech a paprikách, pak vyplývá, že je nový postřik 10.000 až
20.000krát účinnější než současně používané prostředky, což je skvělá zpráva pro
zemědělství. Jeho spotřeba je navíc řádově nižší než u přípravků, které by se s ním
mohly srovnávat. Výsledek testů byl viditelný i pouhým okem.
Podle vědců byla část rostlin při testování uměle infikována bakteriální skvrnitostí a následně ošetřena vynalezeným přípravkem. Po několika týdnech pak vědci
při vyhodnocování zjistili, že výsledek je na rostlinách viditelný už pouhým okem.
Neošetřené rostliny totiž byly silně poškozené, zatímco rostliny s novým postřikem
nejevily žádné známky napadení.
„Přínos pro praxi je nejen ve snížení množství chemických látek aplikovaných
na pěstební plochy, ale především v možnosti chránit rostliny proti chorobám, které
se doposud obtížně potlačovaly,“ uvedl vedoucí Ústavu zelinářství a květinářství
Zahradnické fakulty Robert Pokluda. Nový přípravek brněnských vědců by tak mohl
pomoci se zvýšením výnosů v zemědělství díky účinnější ochraně rostlin, což pomůže nejen ekonomicky díky vyšším výnosům, ale i vyšší efektivitou a snížením emisí
skleníkových plynů.
Co se dělo na Chalupě zahrádkářů – není toho mnoho, tak jak všichni, i my zápasíme s covidem. V prosinci jsme dělali úklid, zlikvidovali jsme železný šrot. Měli jsme
i v malém obsazení tradiční vycházku.
Výstavy, školení a příbuzné akce:
Školení bude probíhat pouze v Brně únor – březen.
Pranostiky:
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
V březnu prach – jistý hrách.
Každý den je krásný.
Každý den vychází slunce.
Každou noc putuje měsíc po obloze.
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Milé slečny, maminky, babičky.
Přejeme Vám ke Dni žen,
ať splní se Vám každý sen,
který v své krásné hlavince máte,
ať nejen dnes si báječně užíváte.
K Velikonocům
Ušatého zajíčka, malovaná vajíčka,
přebohatou pomlázku, dosti času na lásku.
Také zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu
Vám na Velikonoce přejí zahrádkáři.
Výbor zahrádkářů.

Návštěva lesní tělocvičny

42

MŠ Chvalčov

ZŠ Chvalčov
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Slovo na konec:
„Jednou večer zaklepal strach na dveře.
Odvaha šla a otevřela. A za dveřmi nikdo nebyl.“
J. W. Goethe
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