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Milí čtenáři,
tak nevím. Nevím, co si o tom myslet, co na to říct. Koncem února se na facebooku
objevila fotografie s vyhozenou zásobou potravin. Minimálně 50 kousků kostek másla
a Hery vyhodil někdo do volné přírody k potoku za školou. Nevíme, kdo to udělal,
nicméně myšlenkové pochody tohoto člověka, ty už stojí za menší psychologickou
sondu.
Zkusme si načrtnout portfolio občana, který si nakoupí do zásoby 50 kostek másla.
Je to člověk chudý? Potřebuje šetřit? Měli máslo zrovna v akci za zvýhodněnou cenu?
A opravdu ušetřil? Je to starší ročník, který si ještě pamatuje dobu potravinových lístků a má zakořeněný strach z nedostatku? Nebo podnikatel, kterému zavřeli hospodu
a s ní i kuchyň? Jaké měl takový člověk dětství? Byl týraným dítětem, které zanevřelo
na svět? Nebo naopak dítětem rozmazleným, které by jednoduše potřebovalo pár
políčků za uši?
Že si někdo koupí takové množství másla, protože má strach, že v karanténě bez
zlevněného másla nepřežije, je sice hodně divný, ale ještě by se to dalo pochopit. Že si
zboží nacpe do mrazáku a mrazák se mu třeba pokazí a zásoby se roztečou, to se taky
dá ještě pochopit. Ale že si někdo dá tu práci vynést 13kilový náklad k potoku, když je
daleko jednodušší použít popelnici či kontejner, to mi přijde zvláštní. O svědomí a zodpovědnosti nemluvím, protože tyto atributy u „našeho“ člověka evidentně chybí. Stejně
jako vztah k přírodě a špetka obyčejné lidské slušnosti.
Nedělám si iluze, že se „náš“ člověk chytí za nos a podobnou čuňárnu už nezopakuje. Lze jen doufat, že se sám vytrestal a akcím typu máslo ve slevě se příště vyhne
obloukem, protože už ví, že nakonec vlastně docela prodělal. A to nemluvíme o pokutě,
kterou by si bezesporu zasloužil. 50 kostek vyhozeného másla k potoku! To přece není
normální. Škoda, že nebyl přistižen při činu, nafocen a zveřejněn. Kromě pokuty i kabát
z ostudy. Ona někdy taková pořádná hanba je tou nejúčinnější terapií.
Přeji všem nejen krásné jaro, ale i rozum v hrsti.
Mgr. Jitka Dostálová
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 11. 2. 2021
RO projednala a rozhodla:
Schvaluje zadání vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci vnitroareálového vodovodního řadu v areálu bývalého JZD a pověřuje starostu obce k oslovení projektanta na předložení CN na vytvoření projektu.
Schvaluje zvýšení hodinové sazby za obsluhu traktoru při úpravě lyžařských
běžeckých stop Hostýnské magistrály pro Podhostýnský mikroregion v rámci projektu Bílé stopy. Sazba se zvyšuje na 800 Kč/ hodinu – práce traktoru a obsluhy.
Schvaluje odměnu ve výši 600 Kč/ měsíc, tj. 7 200 Kč za kalendářní rok pro
Podhostýnský mikroregion za výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení GDPR“).
Schvaluje žádost paní Josefy Kunčové o ukončení pracovního poměru zaměstnankyně obce Chvalčov ke dni 19.2.2021 z důvodu odchodu do starobního
důchodu.
Schvaluje na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK uhradit městu Valašské Meziříčí náklady spojené s ubytováním občana Chvalčova,
který je bez přístřeší a kterému byla nařízena karanténa.
Schvaluje CN od firmy Aitelogic s.r.o., na hostování MS Exchnge servru pro 6 PC
na obecním úřadě – 8x MS Exchange Mailbox On-Premises Hosting za cenu 53,Kč (cena bez DPH)/mailbox/měsíc.
Schvaluje CN od firmy CBS Nakladatelství s.r.o., na zpracování širokoúhlého
leteckého videa zastavěných částí katastru obce, filmování z výšky 150-300 m
nad terénem v období od 20.4.2021 do 31.8.2021 vč. fotografií detailů obce za
cenu 9 280,17 Kč (cena bez DPH), video bude sloužit pro propagaci naší obce a
bude umístěno na našich webových stránkách.
Schvaluje CN od firmy Envipartner s.r.o., na zpracování povodňové prohlídky
pro obec Chvalčov za cenu 3 Kč/za 1 m trasy, předpokládaný rozsah je 7 400
m, předpokládaná cena vč. zpracování zápisu je 26 200 Kč (cena bez DPH).
Povinnost zpracování povodňové prohlídky je zakotveno v §72 zákona 254/2001
Sb. o vodách.
Rozhodla přidělit do nájmu obecní byt č.2 na ulici Školní č.p. 798 paní Magdě
Targošové na dobu určitou – na dva roky.
RO bere na vědomí:
Dopis od MŽP, kterým nás informuje o vydaném Programu zlepšování kvality
ovzduší - zóna Střední Morava CZ07.
Žádost zástupkyně veřejného ochránce práv o součinnosti s informativní kampaní. Byl vytvořen informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený
pro děti a mladé dospělé.
Informaci starosty obce o plánovaných výzvách MAS Podhostýnska v roce 2021,
kde v operačním programu IROP – Bezpečnost dopravy je možné žádat o dotaci
na projekt stavby přechodu pro chodce u kulturního domu.
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Žádost Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Chvalčov –
Podhostýnsko, Obřanská 145, Chvalčov o dlouhodobý pronájem obecního
pozemku parc.č. 352/1 a část obecního pozemku parc.č. 352/2 o výměře cca. 50
m² oba v k.ú. Chvalčova Lhota za účelem provozování včelařského spolku, kde
by členové spolku vedli včelařský kroužek pro mládež, a kde by byl zřízen domek
pro apiterapii.
Rozbor hospodaření obce Chvalčov s odpady v roce 2020, který předložil místostarosta obce. Rozbor se také týká propočtu finančních dopadů obce za základní složku poplatku za uložení odpadu v souvislosti s novým zákonem o odpadech
s výhledem do roku 2030 při nezměněném podílu separovaného odpadu na
celkovém objemu komunálního odpadu.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 22. 2. 2021
RO projednala a rozhodla:

•

Uzavřít Mateřskou školu Chvalčov od 22.2.2021 v souvislosti s prokázaným
výskytem Covid-19. Další postup a určení termínu otevření MŠ Chvalčov bude
stanoven dle pokynů Hygienické stanice ZK.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 3. 2021
RO projednala a rozhodla:

•

•

•

•

Schvaluje poskytnout finanční příspěvek pro Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi o.p.s., Vsetín ve výši 5 000 Kč. Azylový dům poskytuje prostřednictvím
Terénní asistenční služby v BpH podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci, terénní pracovníci dojíždějí a pomáhají i na
Chvalčově, kde ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí pracují
s ohroženou rodinou.
Schvaluje předloženou účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Chvalčova za rok 2020 s celkovým hospodářským výsledkem organizace
za rok 2020 po zdanění ve výši 3 469,74 Kč.
Schvaluje cenovou nabídku na vypracování studie odtokových poměrů Chvalčov
– lokalita v Dubinách a zpracování variantního, komplexního, technického řešení
proti přívalovým dešťům od firmy Envipartner, s.r.o., za cenu 40 tis. Kč (cena bez
DPH). V lokalitě v Dubinách dochází při přívalových srážkách k soustředěnému
povrchovému odtoku vod na komunikacích a dalších pozemcích, jak v majetku obce, tak v majetku soukromých osob. Je zde ohrožován majetek občanů
a dochází k častým zásahům JSDHO Chvalčov. Firma Envipartner vypracuje
návrh opatření, který předpokládá kombinaci budování příkopů v zalesněné části
lokality se zatrubněním v obydlené části. Z předmětné studie následně vyplyne
samotný realizační projekt.
Zřizuje jako svůj iniciativní a poradní orgán Poradní komisi ve věcech stavebních
záměrů. Předsedou komise je zvolen Ing. Pavel Štajnrt, členové komise jsou Ing.
Jiří Balvína a Ing. Martin Konečný, MBA.
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RO bere na vědomí:
Žádost o realizaci zasíťování pozemků určených k zástavbě v místě, které je dle
územního plánu určené jako plocha pro individuální bydlení, jedná se oblast nad
ulicí Pod Dubinou.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chvalčov za rok 2020, které
se uskutečnilo ve dnech 9.9. – 10.9.2020 a ve dnech 24.2.2021 – 25.2.2021 na
základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Obdrženou zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení policie
v Bystřici pod Hostýnem v roce 2020.
Nabídku na možnost pořízení WC kontejneru v rámci výzvy MAS Podhostýnsko,
z.s., z PRV na rok 2021.
Rozhodnutí MÚ BpH - odboru životního prostředí, že pozemek parc.č. 359/7
o celkové výměře 7 055 m², v k.ú. Chvalčova Lhota není pozemek určený k plnění
funkce lesa.
RO ukládá:
Starostovi obce v souvislosti s vydaným stavebním povolením na vybudování
přechodu pro chodce u Kulturního domu Chvalčov (včetně napojení přístupu
k přechodu na stávající cyklostezku a chodník u KD) zajistit minimálně 2 cenové
nabídky na realizaci tohoto záměru.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 18. 3. 2021
Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje uzavřít Smlouvu č. UZSVM/BKM/696/2021-BKMM o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc. č. 687 v k.ú.
Chvalčova Lhota s omezujícími podmínkami s Českou republikou.
a schvaluje uzavřít Smlouvu č. UZSVM/BKM/977/2021-BKMM o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku p.č. 400/17 v k.ú.
Chvalčova Lhota s omezujícími podmínkami s Českou republikou.
a schvaluje uzavřít Smlouvu s Českou republikou č. UZSVM/BKM/1440/2021BKMM o převodu vlastnického práva k převáděnému majetku se všemi součástmi
- pozemky parc.č. 400/16 a 400/42 v k.ú. Chvalčova Lhota a to za kupní cenu
477 000,00 Kč.
a schvaluje směnu částí obecních pozemků parc.č. 1163/13, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 88 m² a části obecního pozemku parc.č. 1163/16, druh pozemku
zahrada o výměře 7 m², oba pozemky jsou v k.ú. Chvalčov, s pozemkem parc.č.
61/1, v k.ú. Chvalčov o výměře 79 m², druh pozemku zahrada a části pozemku parc.č. 1232, v k.ú. Chvalčov, druh pozemku ostatní plocha o výměře 16 m² a schvaluje odkup části pozemků, parc.č. 61/1 v k.ú. Chvalčov, druh pozemku zahrada
o výměře 293 m² za cenu 400 Kč/1 m² do majetku obce a část soukromého
pozemku parc.č. st. 49/2, v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m² za cenu 400 Kč/1m² do majetku obce. Náklady
spojené s vypracováním GP, smlouvy a zápisem do KN hradí obec Chvalčov.
a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021, kterou se zrušují obecně
závazné vyhlášky č. 6/1995 a č. 5/2005 v projednaném znění.
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a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2021, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chvalčov v projednaném znění.
a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2021 o místním poplatku z pobytu
v projednaném znění.
a schvaluje Plán strategického rozvoje obce Chvalčov na období let 2021 – 2026
v projednaném znění.
a schvaluje odkup pozemku parc.č. 620/153 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře
27 m², druh pozemku ostatní plocha, do majetku obce za cenu 200 Kč / 1 m².
Náklady spojené s vypracováním GP, smlouvy a zápisem do KN hradí obec
Chvalčov.
a schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021 v projednaném znění.
a schvaluje investiční záměr a vyjadřuje souhlas s podáním žádosti o dotaci
k projektu “Stavební úpravy rodinného domu Na Kůtku 13, Chvalčov“ v rámci
podprogramu (298D2230): Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální
infrastruktury, jehož nositelem je Ministerstvo financí ČR.
a schvaluje úhradu vlastního podílu prostředků na financování projektu „Stavební
úpravy RD č.p. 13 Chvalčov“ z rozpočtu obce.
a schvaluje způsob výběru zájemců o bydlení domě č.p. 13 Chvalčov dle ekonomické a sociální naléhavosti s podmínkou alespoň jednoho ekonomicky činného
člena domácnosti a s podmínkou bezdlužnosti vůči obci. Dále stanovuje výši
nájemného v souladu s Limitem nájemného v podporovaných a sociálních bytech
vydaným MMR ČR.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 13/2020 ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 18.12.2020.
průběžné zprávy o činnosti RO od 18.12. 2020 do 18.03.2021.
zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Obec
Chvalčov za rok 2020.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 19. 3. 2021
RO projednala a rozhodla:
• Schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební akci „Stavební úpravy rodinného domu Na Kůtku 13, Chvalčov“ dle zpracované projektové dokumentace. RO
schvaluje ing. Koplíka Josefa, IČ: 63457041 za dodavatele výběrového řízení.
RO schvaluje výběrovou komisi na tuto akci ve složení Kurfürst Jan – předseda
výběrové komise, ing. Spiegl Jiří, ing. Pavel Štajnrt, náhradník – Jan Blažek.
• Schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytování poradenských služeb č. 23/2021 s firmou Euro Grant Investment s.r.o., na poskytnutí komplexního poradenství, zpracování žádosti o dotaci, včetně všech stanovených příloh v rámci podprogramu:
Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury (298D2230) Ministerstva
financí ČR pro záměr: „Stavební úpravy rodinného domu Na Kůtku 13, Chvalčov“.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 25. 3. 2021
RO projednala a rozhodla:
• Schvaluje uzavřít Dohodu s firmou EG.D, a.s. na umístění bezdrátových hlásičů
na jejich zařízení (sloupy NN) tam, kde nebude možné umístit hlásiče na sloupy
VO. Tato dohoda souvisí s projektem Protipovodňová opatření obce Chvalčov,
v rámci kterého bude řešena také digitalizace obecního rozhlasu, umístění hlásičů
je bezplatné.
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Schvaluje, na základě žádosti, poskytnout finanční příspěvek pro Linku bezpečí,
z.s. ve výši 7500 Kč na provoz dětské krizové linky. Obec Chvalčov pravidelně
finančně podporuje Linku bezpečí. Následky pandemie nemoci Covid-19 se začaly výrazně promítat i do závažnosti témat, se kterými se děti na Linku bezpečí
obracejí.
Schvaluje předložený soupis prací na opravu komunikace u odpadového hnízda
Na Říce od firmy MG Construction s.r.o., za cenu 168 793,64 Kč (cena bez DPH).
V rámci prací bylo provedeno uložení betonových pražců, umístění betonového
odvodňovacího žlabu s mříží, zajištění odvodnění cesty, vybudování revizní kanálové šachty a terénní úpravy před odpadovým hnízdem.
Schvaluje na základě předložené nejnižší cenové nabídky za dodavatele stavby
„Přechod pro chodce na ulici Školní u KD“ firmu MG Construction s.r.o., za cenu
217 250,56 Kč (cena bez DPH).
Schvaluje finální zpracování předložené projektové dokumentace ve stupni DUSP
na akci „Komunikace Pod Lomem“ od firmy 360 Degrees Construct, s.r.o.
Schvaluje zařadit do seznamu uchazečů o obecní byt paní Josefu Kunčovou,
bytem Svornosti 37, Chvalčov.
Schvaluje zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele k výběrovému řízení na
stavbu „Stavební úpravy rodinného domu Na Kůtku 13, Chvalčov“ s termíny ukončení posílání nabídek do 15.4.2021 do 13:00 hod.
Schvaluje opětovné vyvěšení výzvy na úřední desku k odprodeji obecního
pozemku parc.č. 352/1, v k.ú. Chvalčova Lhota o celkové výměře 793 m² dle
podmínek, které odsouhlasilo ZO dne 13.8.2019.
RO bere na vědomí:
Výzvu zaslanou MÚ BpH Odboru územního plánování a stavebního řádu
k odstranění nedostatků v žádosti o vydání společného povolení na stavbu
„Stavební úpravy a udržovací práce RD Na Kůtku 13 s termínem do 30.9.2021.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
každá zmínka o kovidovém stavu, v jakém se stále nacházíme, je opakováním
notoricky omílaných skutečností. I když v mnoha rodinách kombinace nepříznivých
okolností navozuje stav, který lze obtížně dlouhodobě ve zdraví ustát, každý má
dostatek moudrosti a zkušeností, jak si s tím poradit, jak udržet duševní rovnováhu
a soustředit se na příjemné oblasti soužití. S příchodem jarního počasí je přiměřený
optimismus na místě, stejně tak přiměřená opatrnost. Často citované světlo na konci
tunelu sice zatím nikdo nemůže zaručit, pandemie ale určitě skončí. Vždy tomu tak
v minulosti bylo. I škody v součtu nebývají tak velké, jak se předpovídalo.
Ať nás pandemie jakkoli postihla, berme to prosím jako součást života a soustřeďme se na budoucnost. Trampoty časem odezní a život půjde dál.
Přeji všem zdraví a optimismus do nadcházejícího jarního období.    
Ing. A. Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Tobiáš KRAUS
Vojtěch KOVAŘÍK
Matylda JAKUBCOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …

Jubilanti
Nedávno oslavili významné životní jubileum naši občané: paní Marie Janečková,
Jiřina Skýpalová, Jarmila Válková, Olga Bendová, Marie Bednářová a pan Jaroslav
Sklenář. Oslavence navštívil pan starosta Ing. Stodůlka, pan místostarosta Ing.
Chlápek nebo členky SPOZ. Popřáli jim pevné zdraví a mnoho spokojenosti do
dalších let. Připojujeme se k přání všeho dobrého, ať vás, milí jubilanti, provází jen
to dobré.

Marie Janečková

Jiřina Skýpalová

Jarmila Válková

Olga Bendová
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Marie Bednářová

Jaroslav Sklenář

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, aneb
Životní příběh napříč stoletím
Přiznám se, že při setkání s paní Žofií Kuželovou jsem měla trému. Cítila jsem
téměř posvátnou úctu. Dotkla se mě hloubka minulosti, která bere dech. Paní Žofie
Kuželová, rozená Sobková, se narodila 5. 5. 1921. Zanedlouho tedy oslaví rovných
100 let! Dovolte mi podělit se s vámi o vzpomínky „obyčejné“ ženy, jejíž příběh se
stává neobyčejným právě tím, že se odvíjí v rozpětí celého století.

Žofie Kuželová
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„Moje maminka se jmenovala taky
Žofie. Nepracovala, protože se starala
o 8 dětí. Bydleli jsme v Žilině u Nového
Jičína na pile, kde byl tatínek mistrem.
Maminka si tam přivydělávala sekáním
odkorků na pile, dostávala 3 koruny za
metr krychlový. Peníze dostávala přidělené od tatínka, který byl velmi přísný.
Když šla nakupovat, musela vyúčtovat celý nákup do posledního haléře.
Pokud chyběl i desetník, bylo zle. Na
jídlo jsme peníze měli, maminka pekla
i pět pecnů chleba za týden. Chléb se
jedl s máslem. To jsme kupovali od
pojízdného prodavače, který projížděl
vesnicí na motorce.
Maminka byla hodná, ale zároveň
i přísná. Museli jsme pracovat, drhnout
podlahu, zametat dvůr od pilin. Kdo zlobil, „dostal“. Postele musely být krásně ustlány. Maminka nechtěla, abych
chodila do školy. Byla jsem nejmladší,
a hlídala jsem starším sestrám děti.
Brala jsem děti na půdu, kde visela houpačka. Tam jsem děti uspávala

Se svou maminkou

S přáteli
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S pravnukem

a pak spící přenášela po schodech dolů. Sestra Anda měla 6 dětí, bohužel, všechny
zemřely před její smrtí.
Jak už jsem zmínila, pocházím z osmi dětí. Mí sourozenci byli Anda, Tonča,
Mařka, Lidka, Pepa, Frantík, Karel a já Žofka. Jedna sestra zemřela, když měla rok.
Za kmotra nám všem byl pan Abrhám, dědeček herce Josefa Abrháma. Pan Abrhám
měl cihelnu v Kunovicích, kde jsme se všichni narodili a do mého jednoho roku bydleli. Tatínek u něj tehdy pracoval. Pak jsme se přestěhovali do Žiliny u Nového Jičína.
V Žilině jsem chodila do obecné školy. Hodinu pěšky jedna cesta, v zimě, v létě.
V zimě se dala trasa zkrátit přes zamrzlý rybník. Byla jsem nejmenší z celé školy.
Třídy byly rozděleny podle věku. Na kreslení jsme měli velmi přísného učitele, který
často vzteky trhal kresby dětí. Ale mně nikdy, dával mě za příklad ostatním, malovala
jsem pořád. Malování bylo vždy mou velkou zálibou, mým celoživotním koníčkem.
Jako děti jsme často pásaly husy. Jednou jsme s nimi běžely z kopce, husy se
vznesly, to jsme se strašně bály, co bude, protože husy nikde… Měly jsme strach
jít domů. Nakonec jsme za tmy přišly a husy už byly doma na dvoře. Věděly, kam
doletět. To jsme si oddechly.
Rodiče spolu jezdívali na výlety, většinou bez nás, bez dětí. Moc se jim líbily
výlety na Hostýn. Tatínek se dozvěděl, že se na Chvalčově prodává dům. Rozhodlo
se, že se přestěhujeme. Stěhovali jsme se v roce 1938 za mobilizace. Pan Novák
z Kamence nás stěhoval se svou kobylou. Vůz byl naložený nábytkem, kobyla chudina ztrhaná, nechtěla už jít dál, ale nakonec ucítila domov a zvládla to. Na Chvalčov
jsme se přestěhovali jen rodiče, Karel, Pepa a já. Sestry už byly vdané, zůstaly
v Žilině.
Za války jsem pracovala v rybárně v Suchdole. Z Německa se vozily vagony plné obrovských ryb naložených v ledu, krumpáčem se vykopávaly. Těžká
12

práce, ale zachránila nás před chudobou. Dostávali jsme peníze a ryby
– zavináče. Po cestě vlakem domů
smrdělo rybami celé kupé. Ale byla to
fajn práce, protože jsme měli bezva
partu. Na Chvalčově jsem pracovala
u Symerských, v truhlářství. Na dřevěné truhličky jsem vypalovala různé
obrázky vypalovačkou. Krabičky se
pak prodávaly na Hostýně i Velehradě.
Pan Symerský ale vyhořel a musel
se přestěhovat. Za svůj život jsem
pracovala na různých místech. Za svobodna v nemocnici, taky v Loaně, v jeslích na Bělidlech v Bystřici, v cukrárně
U Zrůbků či ve svíčkárně.
S manželem jsem se seznámila přes
bratra Karla. Kamarádil s Vlastíkem,
chodili jsme společně na muziky, do
kina. Předtím jsem měla jiného chlapce, shodou okolností taky Kužela, asi
můj osud. Vlasťa odjel do Německa,
pracoval v továrně na letecké sou-

Vlastnoručně malované obrazy
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částky, to jsme si jen psali. Ke konci války se vrátil, a prostě jsme se vzali. Manžel
pracoval v Impregně, vzali ho jako řidiče autobusu. Byl věčně pryč, vozil zájezdy.
Často jsem jezdila s ním, abychom byli spolu. Děti, když byly malé, jezdívaly s námi.
Takže jsme hodně cestovali, to bylo fajn. S Vlastíkem, který byl taky ročník 21, jsme
žili až do roku 1989, kdy zemřel. Vychovali jsme dceru Irenu a syna Vlastimila.
Mám čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. Pomáhala jsem dceři s výchovou vnučky
Lenky, která u mě i vyrůstala, když byla malá. Teď bydlím spolu s Lenčinou rodinou
v jednom domě, a pečuje o mě dcera Irena. Když mě před časem vyvezla na oslavy
Chvalčova, nemohla jsem Chvalčov ani poznat. Ten tak zkrásněl!“
Od vnučky Lenky se dozvídám, že babička byla ještě nedávno soběstačná a aktivní, pečovala o zahrádku a o svůj malovaný hrad, který před mnoha lety vymodeloval
její bratr Pepa, a někteří si jej ještě možná z domu na Kamenci pamatujete. Hodně
a ráda malovala krásné obrazy, pekla výtečné koláče. Milovala návštěvy svých kamarádek. Tím, že za ní teď nikdo nesmí, trpí asi nejvíc.
Paní Lence Olšové děkuji za zprostředkování příjemného setkání s babičkou.
A co Vám popřát, paní Žofinko, k těm nej nejkulatějším narozeninám? No přece
ZDRAVÍ, zdraví a zase ZDRAVÍ. Lásku dětí, vnuků a pravnuků. Teplo Vaší kočičí
společnice. A taky, aby za Vámi už brzy mohly kamarádky na návštěvu.
Jitka Dostálová

Zprávičky z KCR DOMINO
I když je v současné době Domino stále zavřeno, s příchodem jara začínáme
plánovat léto a prázdniny. V tomto roce se více jako jindy v našich plánech ozývá
nejistota, ale zároveň naděje, že prázdniny budou pro děti prostorem k hrám, přátelství, dobrodružství a mnoha zážitkům.
Příměstské tábory 2021 ve Chvalčově
5. 7. – 9. 7. 2021 Hurá prázdniny! Už je to tady! Oslava prázdnin začíná! Přivítáme
nová dobrodružství, vydáme se do země přátelství a ochutnáme různé zážitky při
hrách a tvoření.
12. 7. – 16. 7. 2021 Vzhůru do oblak Čeká vás tábor plný zajímavých her, zábavného
tvoření a poznávání .... uvnitř i venku. Budeme se zajímat o vše, co lítá a plachtí,
poletíme vzhůru a ještě dál.
19. 7. – 23. 7. 2021 Vodní svět Ponoříme se do tajemství vodní říše a zažijeme různá
dobrodružství s partou prima kamarádů. Vodní hrátky, tvoření, voda v hlavní roli her
a všeho snažení. Pro milovníky vody - pravé letní osvěžení.
26. 7. – 30. 7. 2021 Já a moji kamarádi Tábor je pro všechny děti, které mají rády
zábavu, všelijaké pohybové hry i pobyt v přírodě. Děti se mohou těšit na různé hraní
a soutěžení s bezva partou kamarádů.
2. 8. – 6. 8. 2021 Skákat, hopsat to je prima! Sport a pohyb, to je naše, k tomu přidej
spoustu her, výlety a hry v lese. Celé se to zamíchá, vznikne super esence, plný
týden zážitků, přátelství a legrace.
9. 8. – 13. 8. 2021 Rozmanitost přírody Máte rádi přírodu? Zažijte s námi nezapomenutelné dobrodružství, při kterém se dozvíme mnoho různých informací o přírodě
a jak můžeme přispět k její ochraně. Těšit se můžete na recyklované tvoření, zábavné hry a hlavně pobyt v přírodě.
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16. 8. – 20. 8. 2021 Záchranná mise Nahlédneme do života akčních hrdinů.
Pomůžeme, zachráníme, žádných nástrah se nebojíme. Hry a život se prolínají,
mnohá dobrodružství nám připravují. Neváhej, strach překonej a mnohá dobrodružství s námi zažívej.
23. 8. – 27. 8. 2021 Rozloučení s prázdninami Konec prázdnin. No a co! Než se
rozloučíme s prázdninami, užijeme si ještě spoustu her a legrace. S kamarády se
vydáme na dobrodružné výpravy, zapojíme se do sportovních her a ponoříme se do
kreativního tvoření.
Tábory jsou určeny dětem od 5 do 13 let. Rodiče mohou děti přivádět v době od
6:00 do 8:00 hod. a vyzvedávat v době od 16:00 do 18:00 hod. Během dne bude
připravený pestrý program dle tématu. Cena tábora je 1300,- Kč. V rámci Klubu
Tykadlo je cena 750,- Kč. Více informací, přihlášky a formuláře k potvrzení naleznete
na stránkách www.idomino.eu. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 604 305 055,
733 734 371.
Elen Egerová

Zprávy z Denního stacionáře
Březen - za kamna vlezem, duben… Správně, všichni znáte pokračování této
pranostiky stejně jako naši klienti, se kterými každé ráno aktualizujeme naši datumovou tabuli. Stále procvičujeme paměť a neúnavně protahujeme tělo, osvědčenými
i novými způsoby, samozřejmě v rámci našich pohybových možností. Na delší dobu
jsme se odmlčeli, tak snad na nic nezapomenu. Začneme třeba výzdobou. Podle

Velikonoční tvoření
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nálady i období jsme proměňovali společné prostory a malé dekorační radosti si klienti odnesli také domů. Když se na podzim pomalu krátil den, zvolili jsme jako téma
Světlo - plamínek svíčky jsme uzavřeli do obyčejné zavařovací sklenice, která se
díky barvě, listu a šikovnosti proměnila v kouzelnou lucerničku. Na vánoční výzdobu
jsme použili smrkové šišky a klubíčka vlny slepené do tvaru hvězdy. I když příroda
zaslouženě odpočívala, my jsme nezaháleli - vytvořili jsme si hejno pestrobarevných
vlněných ptáčků s neobvyklými jmény: Krasavec černooký, Morák stacionářský…
. A věřte mi, že při vymýšlení těchto názvů jsme se opravdu hodně pobavili. Stihli
jsme i zpracovávat ovoce a zeleninu ze zahrádek. Rádi z těchto domácích surovin
připravujeme sladké i slané odpolední svačinky. Například takový cuketový koláč se
slaninou. Na počátku roku nemohla v plánu činností chybět výroba kalendáře. Spojili
jsme oblíbené prohlížení časopisů se stříháním a lepením - každý se svým způsobem podílel na vytváření koláže na téma roční období. Připomněli jsme si sluníčko,
jahody, Velikonoce.... tato činnost nás velmi bavila. Těšíme se na procházky po areálu, slunění na terase i návštěvu interaktivního hřiště, které v loňském roce zdokonalil
kolektiv učitelek místní ZŠ. Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s P. Jan Hrudíkem,
farářem a P. Mgr. Josefem Hovádem, kaplanem farnosti Bystřice pod Hostýnem
podařilo udržet pravidelné duchovní středy. Nejenom našim klientům, ale i nám
dodávají potřebnou podporu. Děkujeme. Záměrně jsem začala chválou a pozitivními
zprávami, protože těch ostatních jsme v průběhu roku slyšeli až dost. Bohužel se
nás také týkají nařízení a předpisy. Dodržujeme je zodpovědně, protože nám záleží
na zdraví klientů. Mnozí jsme tu „dlouholetí“, a tak je to více osobní. Samozřejmostí
je nošení ochranných prostředků, zvýšená hygiena, povinné testování zaměstnanců
a zákaz vstupu cizích osob do prostor stacionáře. Už rok nepořádáme klub Aktivity ve
stacionáři – to nám chybí nejvíce. Společné setkávání, dopolední besedy. Nevíme,
kdy a zda vůbec tyto aktivity budeme moci obnovit a je nám smutno. Prozatím se
budeme snažit pravidelně informovat o naší činnosti a aktuálním dění a společně
doufat, že se sluníčkem a jarem se zlepší nálada a získáme novou sílu postavit se
do boje!
  Za kolektiv DSS Chvalčov
Vladimíra Procházková

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“. To jsou
slova Roberta Fulghuma, která jsou v dnešní době tak trochu na pováženou. Školka
by měla být místo, kde je plno dětí, plno zvuků, plno her a smích… Ve školce je ale
opět ticho. Zvláštní doba…
V únoru jsme si ve školce stihli užít jen tradiční karneval plný her, soutěží a tance
a povinnou pedagogickou praxi u nás absolvovala studentka 2. ročníku Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Barbora Dvorská. Venku nám byla dopřána
velká nadílka sněhu.
Od 22. 2. 2021 byla školka uzavřena z nařízení KHS Zlín z důvodu několika pozitivně testovaných osob. Od 1. 3. 2021 je uzavřena z důvodu nařízení vlády.
Rodiče dětí s povinnou školní docházkou jsme informovali o distančním vzdělávání. Předškoláci se pilně připravují na vstup do první třídy základní školy. Paní
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Sluchová hra

učitelky jim pravidelně na každý týden
posílají pestrou nabídku úkolů a aktivit.
Ale ani ostatní děti nezahálejí. Mají
možnost se zapojit do všech aktivit stejně jako předškoláci. Moc nás těší, že
se tak stalo a že nám rodiče pravidelně
dávají zpětnou vazbu o pokrocích svých
ratolestí v podobě fotek a videí. Moc si
toho vážíme a děkujeme za spolupráci.
Děkujeme i těm, kteří se s námi zapojili
do Ponožkového dne na podporu dětí
nemocných cystickou fibrózou.
Nově jsme založili veřejnou facebookovou stránku a profil pro rodiče zapsaných dětí. Ukázalo se, že pro rodiče
je tento informační kanál dostupnější,
aktivnější, živější. Pravidelně všechny informujeme o aktivitách v areálu
školy. Za školou vznikla stezka, kde
děti s rodiči plní jarní úkoly. Před školou
další dvě aktivity - sluchová hra s QR
kódy a protože se nemůžeme pozdravit společně ve školce, mohou to děti
udělat pomocí „Ručičkového pozdravu“.

Ponožkový den
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Moc si přejeme, aby se situace stabilizovala a školka byla zase místem, kde je
plno dětí, plno zvuků, plno her a smích…
Kolektiv učitelek MŠ

Úkoly doma
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Dopis školce
Tímto dopisem bych chtěla vyjádřit velké poděkování paním učitelkám Veronice Miškayové a Petře
Pecháčkové za příkladnou péči o děti
ze třídy Berušek MŠ Chvalčov. Tato
těžká covidová doba zapříčinila, že
se už potřetí uzavřela MŠ Chvalčov.
Poprvé to bylo v září na 14dní, podruhé v lednu na 1týden, ale teď potřetí
se školka uzavřela z nařízení vlády
na dobu neurčitou. Děti ze ZŠ mají
povinnou distanční výuku, předškolní
děti také plní dané úkoly, které jim
paní učitelky připraví, ale nejmenší děti
nic takového plnit nemusí. Neskutečně
jim chybí sociální kontakty, veškeré
pohybové, výtvarné a hudební aktivity.
A tak se naše paní učitelky rozhodly,
že ani děti ze třídy Berušek o nic takového nepřijdou. Každý víkend pro děti
Jarní hra
přichystaly plno pracovních úkolů, při
kterých se naučily jarní písničky a básničky, procvičily si jemnou motoriku prostřednictvím stříhání, vykreslování, skládání
papírových tulipánů a sněženek a jako bonus byl vždy přiložen osobní dopis pro děti.
Vše vytiskly, nachystaly a osobně ve svém volném čase roznesly do schránek všech
dětí z Berušek. Také pro všechny děti přichystaly „Jarní procházku za školou“, kde
na děti čekaly veselé jarní úkoly. Na stanovištích poznávaly jarní květinky, zazpívaly
si jarní písničku, přiřazovaly stíny broučků a zvířátek, zaskákaly si panáka, naučily
se jarní básničku o sluníčku a na závěr si nalepily obrázek na svoji značku ze školky
jako důkaz, že dané úkoly splnily. Doufám, že tato doba nebude trvat příliš dlouho
a všechny děti se co nejdříve osobně setkají se svými paními učitelkami a kamarády
ve školce.
Barbora Kubaníková

Základní škola
Jaro je tady. Příroda se konečně probouzí a začíná nejkrásnější období roku.
Bohužel nám stále není přáno prožívat tuto dobu společně s dětmi. Nejen že se
nevrátily do školy starší žáci, třídy se uzavřely i prváčkům, druháčkům a dokonce
i dětem v mateřské škole. Škola utichla. Prázdné chodby sem tam oživí žáci, kteří
přijdou na konzultaci nebo pro vytištěné pracovní materiály. Po dopolední distanční
výuce se učitelé účastní online webinářů, které nám pomáhají zkvalitnit nový způsob
výuky.
Stejně jako loni na jaře jsme i tentokrát využili nepřítomnosti dětí a pustili se do
změn. První patro je krásně vymalované a aby se děti měly na co těšit, připravujeme
pro ně i malé překvapení.
Škola sice utichla, ale to neznamená, že není veselo. Výuka online má i svoje
půvaby. Děti si ze svého domácího prostředí mohou dovolit věci, které by ve škole
19
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Distanční výuka

neprošly. Bláznivé účesy, barevné dny, karnevalové masky, domácí zvířátka – to je
jen malá ukázka způsobů, jak si výuku zpestřit. Děti kromě běžných úkolů z hlavních
předmětů tvoří tematické projekty, pracují s internetem, plní i úkoly z oblasti výtvarné
a praktické.
Nemůžeme si jen stěžovat. To nás do školy ani k normálnímu způsobu života
dřív nevrátí. Naopak. Musíme hledat vše pozitivní, co nám doba přináší. Všichni
bez rozdílu - děti, rodiče, prarodiče, učitelé – ti všichni si zaslouží velkou pochvalu
za to, jak se vypořádali s technikou, novými možnostmi spojení na dálku, „sekáním
se zvuku i obrazu“, posíláním výsledků na „chatu“ a dalšími novinkami, které online
výuka přináší.

Den účesů
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Jarní měsíce jsou za běžných
okolností také obdobím přípravy dětí
z mateřských škol na první třídu. Od
konce ledna už loni navštěvovaly
se svými rodiči Předškoláček. To,
že se tak letos neděje, neznamená,
že se na budoucí prváčky netěšíme a že o svou přípravu přijdou.
Velkou výhodou naší školy je propojení mateřské a základní školy.
Děti jsou v jedné budově, potkávají
se na chodbách i venku, takže určitě nebudou mít obavy z nového
prostředí. Paní učitelky ve školce je
svědomitě zapojily do online výuky,
takže zvládají podobné úkoly, jako
děti ve škole. Pevně věříme, že
se brzy sejdeme naživo a všechno
společně doženeme!
Čas se nezastavil ani ve školní
kuchyni. Připomínáme, že všechny
děti mají stále možnost odebírat
za dotovanou cenu školní obědy.
Tuto možnost nabízíme také cizím
strávníkům.
Milí naši žáčci, moc a moc se na
vás těšíme! Užijte si každý jarní den
a brzy se nám vraťte.

Výrobky dětí

Na závěr dvě jarní básničky žáka druhé třídy Petra Odvrši:
Letí ptáček, už je jaro,
Sedí ptáček za komínem,
sluníčko se na nás smálo.
trochu mu tam přitopíme,
Za chvíli nás zahřeje
aby mu tam bylo teplo,
a ptáček nám zapěje.
sluníčko mu pošle světlo.
Ivana Pagáčová

Naše školní družina
V únoru děti ve školní družině naší
základní školy zažily mnoho aktivit
a činností.
Na začátku měsíce jsme měli aktivity na téma: „Správné chování chodce
a cyklisty“, promítali jsme si na interaktivní tabuli, jak by se žáci měli
bezpečně chovat v běžném provozu.
Poznávali dopravní značky a přiřazovali správnou výbavu cyklistům.

Ve školní družině
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U interaktivní tabule

8. února proběhla soutěž v malování na počítači. Některé děti se s touto aplikací
na PC setkaly poprvé, ale jejich práce byly úžasné. Nejlepší malířské práce vyhodnotil učitelský sbor a jejich autoři byli odměněni.
10. února byl v družině „Srdíčkový den“. Nakreslili jsme velké srdce družiny
a na důkaz přátelství všichni žáci do srdce otiskli svou ruku. Pro rodiče děti vytvořily
valentýnky a různé dárečky.

V přírodě
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Karneval v ŠD

15. února jsme si promítali zajímavosti našeho Zlínského kraje. Žáci byli seznámeni s významným průmyslem - v Bystřici pod Hostýnem TON a.s. - výroba nábytku,
ve Zlíně výroba obuvi značky Baťa. Povídali jsme si o významných stavbách  - bystřický zámek, Hostýn, Kelčský Javorník, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm a dalších.
17. února byla uspořádána přírodovědná soutěž formou kvízu. Žáci byli rozděleni
podle náročnosti na první a druhý ročník. Nejlepší soutěžící čekala odměna.
18. února proběhl karneval, na který se děti těšily od začátku února. Přišly v krásných maskách a kostýmech. Užili jsme si odpoledne plné soutěží a tance.
Na konci února měla družina sportovní odpoledne formou stezky po okolí. Žáci
hledali podle fáborků úkoly, které plnili ve skupinkách.
Ostatní plánované akce na měsíc březen se bohužel z důvodu opětovného uzavření škol a školní družiny už neuskutečnily.
Kateřina Žůrková, vychovatelka ŠD

Různé

Odpadové hospodářství obce Chvalčov

Jsem rád, že článek o odpadovém hospodářství, který byl uveden v minulém
zpravodaji, resp. údaje o produkovaném odpadu v naší obci vyvolal diskuzi mezi širší
veřejností a je potěšujícím zjištěním, že lidem není lhostejné, co končí v popelnicích
jako směsný, nevytříděný komunální odpad a také to, co končí ve velkoobjemovém
odpadu. Jen si dovolím připomenout čísla, kterých jsme dosáhli v loňském roce:
Směsný komunální odpad v roce 2020:
261,37 t
Velkoobjemový odpad v roce 2020:
178,70 t
Počet obyvatel:
1 630
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Podíl směsného a komunálního odpadu na občana byl:
270 Kg
Cíl pro rok 2029:
120 Kg
Je patrné, že stanovený cíl v novém zákoně o odpadech se nyní zdá být hodně
přísný, ale jsem přesvědčen, že je v našich silách výrazně vylepšit aktuální stav.
Dlouhodobě probíhají studie a rozbory, co je obsahem popelnic se směsným odpadem, resp. co do tohoto obsahu zcela jistě nepatří a zjištění jsou jasná – až 2/3
obsahu popelnic se dá vyseparovat, resp. daný odpad by měl být zlikvidován jiným
způsobem.
Do směsného komunálního odpadu nepatří:
• BIO odpad (shnilé ovoce, posečená tráva, zbytky zeleniny a ovoce z kuchyně
atd.)
• STAVEBNÍ materiál, stavební suť, hlína
• PLAST, PAPÍR, SKLO, DŘEVO, KOV
Jde jen o to, aby každá domácnost si vnitřně nastavila svůj systém třídění odpadu,
aby tento proces probíhal automaticky, aby existovaly v domácnostech zvlášť nádoby
na plast, papír, sklo a bio a takto vyseparovaný odpad byl odkládán do připravených
kontejnerů v našich hnízdech, případně je samozřejmě možné odvážet vytříděný
odpad přímo do sběrného dvora.
Dle studií až 50 % obsahu popelnic tvoří bio odpad, kdy především v jarních,
letních a podzimních měsících jsou popelnice plněny posečenou trávou, shnilým
ovocem, shrabaným listím atd. Tady si musí sáhnout do svědomí každý sám, jestli
tento nešvar neprobíhá také ve vašich domácnostech. Určitě budete namítat, že
bioodpadu vzniká příliš mnoho, kapacita hnědých kontejnerů je nedostatečná, a
také může být, zejména pro starší občany, obtížné dopravit a vysypat bioodpad do
hnědých kontejnerů. Tady vzniká prostor pro nové nápady, centrální, systémová a
technická řešení, jak ještě lépe zajistit separaci a svoz bioodpadu, samozřejmě jsme
limitování možnostmi svozové služby a její techniky a také dalšími finančními náklady, ale jednání v tomto směru budou zahájena.
Jednoduché řešení se nabízí určitě hned, jsou to domácí kompostéry. V naší
obci výrazně převyšuje bydlení v rodinných domech, kde má téměř každý malou
zahrádku nebo zahradu a zbudování kompostéru, který se může stát hezkým prvkem v zahradě, by nemusel být pro šikovného kutila problém. Při správném postupu
kompostování rostlinných zbytků lze dosáhnout dobrých výsledků a ve finále získání
kvalitního materiálu.
Základní pravidla kompostování:
• Dospodu kompostu, ale i do vyšších vrstev patří hrubší a vzdušný materiál, který
umožní provzdušnění a odtok přebytečné vody (nadrobno nasekané nebo podrcené větve, dřevní štěpka, hobliny, stonky květin apod.).
• Čím pestřejší skladba materiálu ke kompostování, tím lépe, materiál ke kompostování je třeba dobře promíchat.
• K rychlejšímu nastartování tlení lze přimíchat zralý kompost, případně chlévský
hnůj.
• Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité materiály, čímž vzniká
vysoce kvalitní humus.
• Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
• Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu
přes 50° C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká
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fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, tj. ke zničení semen plevelů a zárodků chorob.  Aby k hygienizaci došlo, je
třeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou.
• Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu.
Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme.
• Čerstvý kompost můžeme získat za 2-6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 – 12 měsíců.
Základní pravidla, jako je různorodá skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu, je třeba dodržet ve všech typech kompostérů – i plastových.
Ing. Jan Chlápek

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Chvalčov může v roce 2020 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 11,45 t. Na
každého obyvatele tak připadá 7,09 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2
o 136,59 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 53 ks
Nebylo nutné vytěžit 6 710,40 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1 251krát.
Došlo také k úspoře 69 078,16 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 69079krát.
Podařilo se recyklovat 6 583,88 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by
bylo možné použít pro výrobu 270 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 232,38 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 41313 1€ mincí, nebo 287,07 kg hliníku, který by stačil na výrobu
19139 plechovek o objemu 0,33 l.

Swap pod Hostýnem
Anglické slůvko swap nese význam „výměna“, případně „vyměnit si, prohodit si
něco s někým“. S rozvojem sociálních sítí se slovo zabydlelo i v jiných jazycích jako
stručné označnení skupin, v nichž se soustředí lidé ochotní nabídnout své přebytky
nebo něco, co může ještě někomu posloužit. Zájemci mohou věc nabídnout zdarma
nebo výměnou za něco, co potřebují zase oni.
V souvislosti se zprávou o odpadovém hospodářství na Chvalčově publikovanou
v minulém Zpravodaji (během 10 let bychom měli dospět ke snížení produkce odpadů
zhruba na polovinu současného stavu) jsme v několika lidech vytvořili skupinu, která
chce přicházet s nápady, jak objem odpadů snížit. Z recese jsme skupinu pojme26
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novali Sdružení rodičů a přátel komunálního odpadu (neboli SRAPKO) a jako první
aktivitu jsme po vzoru jiných regionů založili facebookový profil Swap pod Hostýnem.
Do Swapu p. H. se během jediného dne přihlásilo přes 200 lidí z Bystřicka (tedy
přes 200 domácností či institucí) ochotných nabízet, co už nevyužijí. Každý den proběhne na Swapu p. H. několik výměn. První směnou byl celkem symbolicky užitečný
odpad – hnůj od poníků z chvalčovského lesního klubu U Andrýska nabízený zdarma. Prázdné zavařovačky se uchytily v bystřickém bezobalovém obchodě (protože
v něčem si nebalené zboží odnést musíte a zákazníci občas zapomenou na nádobu),
od lidí k lidem putovaly kytky, dětská výživa, kuchyňský robot. Někdo potřebuje hlínu,
jiný zrovna kope a neví, jak se hlíny zbavit. Na Swapu p. H. se vše během pár vteřin domluví. Směnit lze i služby – jeden jede do Brna, druhý potřebuje z Brna něco
v rychlosti přivézt. Stačí dát vědět na Swap.
Pokud jste na facebooku, připojte se do Swapu pod Hostýnem (pokud máte
v telefonu čtečku QR kódů, poslouží i kód v obrázku k tomuto článku) a než s něčím
odejdete k popelnici nebo na sběrný dvůr, popřemýšlejte, jestli by vámi vyhazovanou věc ještě někdo neužil. Pokud ano, stačí vše vyfotit, fotku pověsit na skupinu
a připsat základní informace: jestli měníte zdarma či za něco, v jakém stavu je daná
komodita, kdy a kde si mohou lidé věc vyzvednout. A po úspěšné výměně (neboli
swapu) svůj příspěvek smazat. Lidé mimo facebook mohou poprosit někoho ze
svého okolí a swapovat skrze prostředníka. A členové Swapu p. H. mohou své služby
aktivně nabízet svým blízkým, případně zvát do skupiny další své známé, kteří bydlí
pod Hostýnem.
Sdružení rodičů a přátel komunálního odpadu (SRAPKO) má mnoho nápadů,
které by mohly napomoci snížit objem komunálního odpadu, zmínit lze veřejné
debaty nebo „odpadové“ happeningy. Snížit produkci odpadů je možné mimo jiné
tím, že budeme předcházet jejich vzniku. To ale vyžaduje přemýšlet, jak na to, a ne
každý má na takové přemýšlení čas nebo chuť. SRAPKO chce kus této práce zastat
a výsledky poslat v co nejstravitelnější podobě mezi místní. Pokud byste se chtěli
připojit, budeme rádi.
Za SRAPKO

Pavel Kubaník
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Rescue team Hostýnské vrchy se představuje
Rescue team Hostýnské vrchy z.s. je sdružení dobrovolných záchranářů, kteří se
věnují preventivní činnosti, ale i ostrým zásahům v Hostýnských vrších. V součinnosti
s IZS, HZS, Zdravotní záchrannou službou a Policií ČR zasahujeme od počátku
svého působení při zraněních v nepřístupných místech a díky znalosti terénu jsme
také nápomocni při pátracích akcích.
Během roku se věnujeme převážně preventivní činnosti, která spočívá v projíždění a udržování turistických tras či odklízení popadaných stromů. Několikrát jsme
také organizovali úklid lesa. V zimních měsících upravujeme část běžeckých tratí.
Kromě toho se zapojujeme jako zdravotní dohled při sportovních či kulturních akcích.
V posledních letech jste nás mohli vidět např. při oslavách 650 let obce Chvalčov,
cyklistických závodech Rusavská padesátka a Hostýnská padesátka, závodu INOV8 Hostýnská Osma, letních biatlonových závodech a dalších. Opomenout bychom
neměli ani přednáškovou činnost. Měli jsme možnost zprostředkovat základy první
pomoci žákům škol, ale i např. seniorům v denním stacionáři. Spolek může fungovat
mimo jiné i díky finanční podpoře obce Chvalčov.
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Společenská rubrika
Otevírání studánek
je další z akcí, které se letos neuskuteční. Přesto pro nás paní Marta Šindlerová
napsala báseň, kterou si připomeneme setkání U Sklenářky.  
Básnička
Paní zima vládu vzdala,
by země jaro přivítala.
Poslové jara – kytičky,
již pozvedly své hlavičky.
Ke slunci je obracejí,
lidské hlavy se sklání,
co bude dále
nemají zdání.
Vždy z jara
jsme studánku otvírali,
sílu vody a přírody
jsme s radostí vítali.
Dneska všichni chmury máme.
Co bude dál? Jen čekáme.
Proto k sobě buďme milí
v této neradostné chvíli.

Sklenářka

Doufejme, že nastane čas
kdy se u studánky sejdem zas.
Přeji všem hodně zdraví a pohody
ať všechno zvládnem bez nehody.
Ať matička boží
dál náš život chrání
a ještě dlouho nám žehná
z hostýnských strání.
Všem jen to dobré
a veselou mysl,
žít ve strachu a strádání
by nemělo smysl!
Táborského a Ondrúška

Marta Šindlerová
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Jaroslavova studánka

Dlouhý článek o jednom plakátu
„I s malou galerií lze hrát velké divadlo,“ oznámil v březnu týdeník Respekt svůj
výběr Výstavy týdne. Oko pražské redakce zaostřilo v období kulturního úhoru na
drobnou výtvarnou intervenci uspořádanou v Bystřici pod Hostýnem a na Chvalčově
spolkem Kulturák. Intervence to byla tak drobná, že jste ji možná ani nezaregistrovali,
zvláště pokud se pohybujete po okolí spíše autem než pěšky, ale troufám si říct, že
pár lidem tady udělala na minutku radost a stovky lajků od lidí z celé republiky sesbírala i na sociálních sítích, které se pro ni v době zákazu přecházení hranic obcí staly
o to důležitější platformou.
Jistě jste si také všimli, že plakátovací plochy se v zimě 2020/2021 staly smutným
dokumentem doby, ve které se vše soustředilo na vzájemnou izolaci lidí a rodin, případně na přeplněné nemocnice a statistiky umírání. Pokud na plochách něco v únoru
tohoto roku zůstalo, byly to plakáty na akce ze září 2020, případně na akce pozdější
s přelepkou „zrušeno“, nějaká ta předvolební agitace na říjnové krajské volby, občas
reklama na obchodní akci na internetu. Oslovili jsme proto několik výtvarníků, aby pro
nás nakreslili obrázek plné plakátovací plochy a se stejným nápadem jsme oslovili
i bystřickou ZUŠ.
První obrázek pro nás nakreslil David Böhm, který patří k první lize mladých
českých výtvarníků. V době své účasti na našich Vývěskách instaloval svou výstavu
v českém centru v bulharské Sofii, tou dobou v podstatě otevřené metropoli (jistě
ve srovnání s čímkoli, co jsme již měsíce zažívali v ČR). David Böhm kombinuje ve
svých pracech mnoho stylů a výrazně se uplatňuje na poli knih pro děti a mládež.
Jeho kniha A jako Antarktida vyhrála v roce 2020 Literu v dětské kategorii. Ačkoli jde
o encyklopedii, je to spíše knížka, která se na náš svět dívá z perspektivy kontinentu,
který se lidé vědomě rozhodli (oproti jiným) neničit svou činností. Je to encyklopedie, která dává asi více otázek než odpovědí, kronika autorovy cesty na kontinent
v doprovodu jeho dětí (které mnoha otázkami přispěly). Z Antarktidy ale zpět pod
Hostýn…
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Böhm pro nás nepřipravil celou vývěsku, ale namaloval velmi jednoduchý „univerzální plakát“ – dětsky načrtnutý obličej s vykulenýma očima, nad ním žlutý flek
připomínající slunce a přes něj neumělý nápis „Někde něco bude“. V počtu čtyřiceti
kousků jsme plakát vytiskli a polepili jím na čas Bystřici a pár chvalčovských vývěsek.
Z reakcí ze svého okolí a na sociálních sítích vybírám dvě celkem časté. Inzerovat
v ČR zkraje března, že Někde něco bude, brali lidé jako vzkaz naděje, která už byla
(je?) na jaře 2021 hodně nedostatkovým zbožím. Druhá reakce byla pragmatičtější:
„Hm, fajn, a co teda bude?“ Využiju tedy toto místo k odpovědi: „Někde něco určitě
jednou jo, nebojte.“ Touto cestou bych chtěl také poděkovat Technickým službám
BpH za svolení k bezplatnému výlepu po městě a jako příležitostný lepič s chvalčovským bydlištěm v občance zpětně děkuji také Policii ČR.
Vývěsky by touto dobou měly pokračovat výlepem plakátů, které připravila bystřická ZUŠ, na nichž žáci výtvarných oborů ztvárnily akce pro letní sezónu roku 2050.
Což neberte jako projev skepse, ale jako zadání, které má probudit dětskou představivost. Zahrádkářská výstava slonů v Bystřici, výlety do vesmíru, další pokračování
Ulice v telce a další náměty snad zvednou kolemjdoucím náladu. Pro další kolemjdoucí jsme si pro Vývěsky nechali napsat pár básní, resp. vybrali pár zábavných
kousků z knihoven. Poté už snad bude možné pokrýt plakátovací plochy běžným
obsahem. Protože na jaře nebo v létě snad už i pod Hostýnem konečně někde něco
bude.
za spolek Kulturák
Pavel Kubaník
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Vaše příspěvky
Jarní pozdrav psa Bernarda
Tak tady sedím a koukám, jak panička něco čte. Občas udělá hmmm nebo aha
a pak na mě koukne a řekne, no je to tady.
A já už dobře vím, o čem mluví, už na poslední vycházce jsem to dobře poznal.
Králíci divočí, srnky se schovávají a jinak voní. Je to pořád stejné, každý rok to tak je.
Lítám na procházce v lese za každou stopou a můžu se učichat. A co teprve takové příkopy u remízků, tam na jaře často najdete malé vyplašené zajíce. Mají oči větší
než svoji hlavu a nervózně škubou nosíkem.
Ano, panáčci, je to pro nás pejsky tuze těžké odolat takové voňavé stopě. A co
teprve, když natrefíme na malé srnče, aspoň si trochu ňufnout nebo olíznout, hm baf.
A už slyším svoji paničku, jak říká, no poslouchej, proč myslíš, že tě mám na
vodítku, že si v lese a honitbě neběháš na volno. Je to proto, že tvé líznutí nebo jen
malinko slin může mámu srnčete nebo zajíce odradit vzít své mládě k sobě. Cítí tě
o něco hůře než ty, protože ty máš čenich opravdu vytříbený, ale i tak ji tvůj nebo můj
pach tak děsí, že zanechá své mládě a odejde.
Proto mí psí kamarádi věřte, že vodítko je náš přítel, i když poslechneme na zavolání a jsme hraví, pořád máme naši psí stopu. A protože je les a lesní zvěř náš velký
přítel, nevadí mi být na laně, vždyť to lano vede k mému úplně největšímu příteli.
Jo, a abych nezapomněl, má panička četla zákon o myslivosti, je to tam zcela
jasně popsané, ale tomu já nerozumím, na to mám svoji paničku.
Váš psí kamarád Bernard

Očima psycholožky
Sousedské vztahy
Je zřejmé, že být stále zavření doma, dbát nařízení vlády, nesmět navštívit příbuzné, strachovat se
o práci, to lidi mění. Jsou více agresivní, podráždění
a často upadají do depresí. Dle statistik se zvedá
počet domácího násilí v rodinách. Důvod? Jsme
více spolu. Dříve tomu tak nebylo. Lidé přišli z práce
unavení, pracovali venku, sedli spolu k televizi a šli
spát. Nyní se jejich rituály změnily. Muži měli možnost si odbourat stres fotbalem, kroužky, ženy si
poklábosily se sousedkami. Nyní vzniká plocha pro
vyhrocené spory. Děti se učí doma. Maminky mají
těžký úkol, náhle se z nich staly učitelky, asistentky a
horlivě pomáhají. Mnohdy to nestíhají. Pokud chodí
do práce, bojí se o místo, hlavou jim jede zdražování. Nikdo nevíme, co bude dále. Jsme frustrovaní,
naštvaní na respirátory a zákazy. Často si to doma
vybijeme na členech rodiny.
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Jaké máme vztahy?
Před třiceti, pětatřiceti lety mi vždy dědeček říkal, že dobří sousedé jsou základ.
Nejdůležitější je mezi námi a nimi udržovat souznění. Pomáhat si vzájemně. Měli
jsme to tak. Dům mých rodičů byl sousedům otevřen. Hrála jsem si s jejich dětmi.
Zdravili jsme se. Zdravili už z dálky. Tento vzorec si nesu celý život. Hlasitý pozdrav
a úsměv, neškodí prohodit pár slov. Po odstěhování z domu jsem žila v bytě, kde
byly vztahy více anonymní, ale znovu jsem se vrátila do Chvalčova. Jako školní psycholožka jsem pracovala s mnoha dětmi z Chvalčova, jejich rodiči či blízkými. Občas
jsme se bavili o sousedech. Z jedenáctiletého výzkumu, který jsem si zpracovala,
mohu uvést, že vztahy mohou být velmi dobré, kdy se lidé přátelí, zdraví, pomáhají
si, hlídají si navzájem děti, zvou se na oslavy. Poté je kategorie, kdy jsou vztahy
pouze formální, lidé vedle sebe žijí, ale neškodí si, pozdraví se a tím to skončí. Další
vztahy jsou chladné. Což trápí děti. Lidé se nezdraví, ignorují se.   Mí malí klienti
se často ptají, co mají dělat. Sousedku pozdraví a ona neodpoví. Případně někdy
ano, desetkráte ne. Vedu děti k tomu, aby sousedy vždy zdravily, i když je odezva
záporná. Také dospělým to říkám. Zdravte, je to slušnost, lidskost. Předposlední typ
sousedů jsou lidé nepřátelští. Ostatní sledují, pomlouvají, stěžují si na příslušných
místech, závidí, kdo má jaké auto, jak si opravuje dům. Tito sousedé se mohou vozit
pouze po jednom obyvateli obce a jeho rodině, mohou je až šikanovat. Před jinými si
zachovává tvář dobrého strýčka či tety a ukazuje, jak dobrým je občanem. Poslední
typ souseda je podivín, agresor či jedinec s trestní minulostí. Může okolí terorizovat hlukem, mít v domě drogy, může se u něj scházet parta podezřelých jedinců.
Domnívám se, že v naší obci se nikdo takový nenachází, popřípadě se pletu. Tato
kategorie patří do velkých měst.
Jak mít dobré sousedské vztahy?
Někdy je to obtížné, vznikají nové ulice, jsou zde starousedlíci. Lidé se přestávají
znát. Ale vždy doporučuji pozdravit, dle reakce souseda se s ním pustit do řeči.
Přivítat ho ve Chvalčově, nebo naopak se zeptat, jak dlouho zde žije a jak se mu
zde líbí.
Pokud máte na souseda vztek, nemáte ho v oblibě, doslova vám zvedá tlak,
neřešte to urážkami, vulgaritami, křikem přes celou ulici, natož ještě fyzickými útoky
na něj, jeho majetek či dokonce zvířata. Oslovte souseda s tím, že si s ním chcete
chvíli popovídat. Doporučuji doma, bez obecenstva na ulici, sednout si a probrat
problémy, které se zrovna vám mohou zdát extrémní a sousedovi malé. Domluvit se,
jak spolu žít dál. Co jde omezit, co nemá ten druhý dělat. Udělat si takovou smlouvu
o tom, že si nebudete vzájemně škodit. Až kdyby tato varianta selhala, vztahy byly
špatné, vyhrocené, zašly do agresivity, ať verbální či fyzické, teprve volat policii nebo
se obrátit na příslušný orgán.
Přeji vám všem, ať se naše země vrátí do normální stavu. Ať sousedé mohou
navštívit sousedy, rodiny své příbuzné. Ať je sporů co nejméně. Poučme se ze starých časů, kdy soused byl naše opora, přítel a mnohdy i ochránce našich dětí.
PhDR. Klára Bartoníková Janečková
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Kde domov tvůj

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem aneb kde domov tvůj
V dnešním zpravodaji spustíme novou rubriku, ve které   představíme obyvatele
různých zemí, kteří dlouhodobě žijí v naší vlasti, a to u nás ve Chvalčově. A naopak
chvalčovské občany, kteří se usídlili v jiných zemích, a mají tak srovnání v odlišnostech životních stylů a kultur. A take budeme mít možnost vyzkoušet si, jak jsme
na tom s jazyky. Pojďme si článek napřed sami přeložit a teprve pak nahlédnout do
překladu. Ať se daří.
My name is Patricia Wood. My husband and I first came to the Czech Republic
approximately 25 years ago for a holiday from our home in Scotland. We had met
Czech people in our home town and were invited to their home in Bystřice pod
Hostýnem for a couple of weeks in the summer. So, that’s what started our love affair
of all things Czech or rather Moravian.
We came here almost every year after that. We dreamed of having a small house
here in Moravia. It is such a beautiful country. We eventually bought a cottage here in
Chvalčov because we liked the village and also the wonderful view from the cottage.
We used it for our holidays in summer and Christmas times. Eventually, when we
were officially retired, which was nearly 5 years ago, we decided to live in Chvalčov
full time.
It was a very big step for us to take at our age, but we decided after a lot of thought
that this was where our hearts were. We had made friends here in the village and in
Bystřice and we also found a church that we love. The people here are very friendly

Pat a její manžel Doug
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once they get to know you and we have been blessed with fantastic neighbours and
friends. We applied for temporary residency and got it, so we were very happy.
We don’t speak the language very well. In fact, we speak very little Czech as it is
a very difficult language to learn plus we are too old to be trying to learn. But we try
and we can order a meal in a restaurant, do our food shopping and usually manage
to find a way to communicate with people. Luckily we have doctors who can speak
English so that’s a bonus for us. If we have to fill in forms or talk to people in municipal
buildings, we have friends who will come and translate for us.
We made special friends with the school in Loukov and usually go to visit the
children learning English twice a year. Usually summer and Christmas. Chvalčov is a
lovely place and there are lots of things to join in with throughout the year. Christmas
is a beautiful time here and is my favourite time of year. So far we have never
regretted moving here and I don’t think we ever will. We miss our family in Scotland
but usually go once a year to visit them. Obviously not last year and possibly not this
year because of the coronavirus but we will see them again when things are better.
There are also some foods we miss from Scotland, especially fish and chips but
we love the foods here like pork, cabbage and dumplings, fried chicken, Langosh and
lots of other foods. The only food we don’t like is carp I‘m afraid, but we have salmon
instead at Christmas with our potato salad.
So, we try hard to be Czech and fit in here as much as possible. And we thank all
the people here for accepting us in their village. We don’t ever want to leave here.
It is now home.
Patricia Wood
Jmenuju se Patricia Wood. Do České republiky jsme s mým manželem poprvé
přijeli z našeho rodného Skotska zhruba před 25 lety na prázdniny. Ve městě, ve
kterém jsme bydleli, jsme se tehdy seznámili s několika Čechy a ti nás pozvali na pár
prázdninových týdnů k sobě domů do Bystřice pod Hostýnem. A díky tomu jsme se
postupně zamilovali do všeho českého, respektive moravského.
Od první návštěvy jsme sem pak jezdili skoro každý rok. Napadlo nás, že bychom
si tady na Moravě pořídili domek. Je tady přece tak krásně. A tak jsme nakonec
pořídili chatu tady na Chvalčově. Vesnice se nám líbila a z chatky byl navíc nádherný výhled. Chatu jsme využívali hlavně během letních prázdnin a o Vánocích. Když
jsme zhruba před pěti lety odešli do důchodu, rozhodli jsme se přestěhovat se na
Chvalčov natrvalo.
V našem věku to pro nás byl velmi závažný krok, ale po dlouhé rozvaze jsme
se rozhodli, že tohle je místo, kam nás naše srdce táhne. Spřátelili jsme se tady
a v Bystřici s mnoha lidmi, našli jsme si zde i církevní sbor, který máme moc rádi.
Když mají lidé možnost vás poznat, jsou velmi přátelští. Máme tady skvělé přátele
a sousedy, což beru jako požehnání. Požádali jsme zde o přechodný pobyt a jsme
šťastní, že jsme jej také získali.
Čeština nám moc nejde. Mluvíme jen velmi málo, je to hodně složitý jazyk a jsme
taky už dost staří na to, abychom se jej snažili naučit. Ale zkoušíme to, zvládneme
si objednat v restauraci, nakoupit potraviny a většinou i najít způsob, jak se s lidmi
dorozumět. Naštěstí chodíme k doktorům, kteří umí anglicky, to je pro nás velká
výhoda. Když musíme vyplnit nějaký dotazník nebo domluvit něco na úřadě, můžeme
se obrátit na přátele, kteří přijdou a vše nám přetlumočí.
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Hodně jsme se spřátelili s lidmi z loukovské školy a chodíme tam na návštěvu
za dětmi, které se učí anglicky. Obvykle dvakrát do roka, v létě a kolem Vánoc.
Chvalčov je moc příjemné místo a přes rok se tady lze zapojit do mnoha různých
akcí. Vánoce jsou tady krásné, pro mě je to nejoblíbenější období v roce. Zatím
jsme ani na okamžik nelitovali svého rozhodnutí přestěhovat se sem a myslím, že
ani nikdy nebudeme. Chybí nám naše rodina ve Skotsku, ale většinou je zajedeme
jednou do roka navštívit. Minulý rok to pochopitelně kvůli koronaviru nešlo, ale určitě
se zase potkáme, jakmile se situace zlepší.
Kromě rodiny nám tady chybí i různá jídla, hlavně fish and chips, ale místní jídlo
máme taky moc rádi, vepřo knedlo zelo, kuřecí řízky, langoše a mnoho dalších.
Snad jediné jídlo, které nemusíme, je kapr, tak máme na Vánoce místo kapra lososa
a vlastní verzi bramborového salátu.
A tak se tady snažíme trochu počeštit a zapadnout do místního života, jak jen to
je možné. Děkujeme všem místním, že nás ve své vesnici přijali. Nechceme odtud
nikdy odejít. Teď už je to náš domov.
Patricia Wood

Z naší přírody
je další nová rubrika, která nás seznámí s přírodou v našem blízkém okolí. Jejím
autorem je pan PaedDr Jiří Troneček. Pan Troneček bydlí ve Chvalčově od roku
1970, kdy začal učit na tehdejším lesnickém učilišti a později ve výchovném ústavu,
kde uplatnil své lesnické, pedagogické a přírodovědecké vzdělání. Pan Troneček
půl života strávil cestováním za poznáváním přírody ve světě i u nás. Po roce 1990
pracoval střídavě jako OSVČ a jako odborný pracovník v muzeích v Kroměříži a ve
Zlíně.
Přírodní rezervace Obřany zaujímá vrcholové partie a svahy stejnojmenného
kopce a na protilehlém vrcholu Jeleníku, od kterého je oddělen potokem tekoucím od
Rožnovjačky. Byla vyhlášena v roce 1991 a po rozšíření v roce 2001 je její výměra
necelých 24 hektarů.
Předmětem ochrany je přirozený ekosystém suťového lesa, skalnaté svahy se
suťovým porostem, geologické útvary typické pro karpatský flyš, charakteristická
květena a vzácné druhy bezobratlých živočichů.
Ve stromovém patře jsou dominantní dřeviny buk lesní, javor klen a smrk ztepilý, který je zde nepůvodní. Vtroušené v menší míře jsou lípa srdčitá a jilm drsný
s jeřábem ptačím. Každého návštěvníka zaujme především bylinné patro, které je
charakterizováno rozsáhlými porosty měsíčnice vytrvalé - mohutné rostliny s velkými
listy, světle fialovými květy a na podzim dozrávajícími semeny uloženými v poloprůhledném „penízku“. Dalšími druhy rostlinného společenstva jsou například bažanka
vytrvalá, netýkavka nedůtklivá nebo kyčelnice devítilistá i se svou příbuznou cibulkonosnou. Koncem léta si můžeme všimnout žlutě kvetoucího starčeku Fuchsova.
Zájemci o studium kapradin jich zde mohou najít celou sbírku. Dominantním druhem
je kapraď samec, ale je zde k vidění i papratka samičí, kapraď laločnatá, bukovník
kapraďovitý nebo ve spárách zdiva hradní zříceniny rostoucí sleziník zelený nebo
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puchýřník křehký. Mezi vzácnější druhy, které už je potřeba pozorně hledat, patří
jedovaté vraní oko čtyřlisté, samorostlík klasnatý nebo brzy na jaře kvetoucí drobná
dřevina lýkovec jedovatý. Ovšem bezesporu nejvzácnější rostlinou této lokality je
krtičník jarní, kterého životaschopná populace osídluje nenápadné skalní římsy
nejstrmějšího svahu a jehož hledání vyžaduje značné úsilí. Je to celkem nenápadná bylina se žlutými květy a listy trochu připomínajícími hluchavky. Kvete převážně
v květnu a o jejím výskytu na Obřanech se zmiňovali v minulosti významní botanikové tohoto kraje, jako byl Josef Podpěra, František Gogela nebo Hynek Zavřel.
Vzácnost tohoto druhu je v tom, že se nachází pouze na Moravě na dvou lokalitách,
z nichž jedna je zde popisovaná rezervace Obřany. Uhádnete, jak se jmenuje druhá
? Odpověď zní : okolí zříceniny hradu Obřany, která se nachází nedaleko brněnské
městské čtvrti stejného jména, na jihovýchodním okraji Moravského krasu. Nejsem
historik, ale dopátral jsem se, že naše Obřany založil někdy kolem roku 1365 Boček
z Kunštátu a Poděbrad, který byl pradědem pozdějšího krále Jiřího z Poděbrad
a pojmenoval ho podle brněnského rodového hradu. V odborné botanické literatuře
je krtičník popisován jako medonosná rostlina, která byla ve středověku vysazována
v okolí lidských sídel a často zplaňovala. Vyvstává tedy otázka, zda byl krtičník na
obou Obřanech vysazen uměle, nebo je ten z našich Obřan původní a na brněnské
byl přenesen? To už se zřejmě nikdy nedozvíme, ale v každém případě je to zajímavá
shoda náhod. Narazil jsem na krtičník ještě jednou v souvislosti s jeho výskytem na
Obřanech, a to na hradě Pernštejn, kde jsem prováděl restauraci vzácného herbáře
z let 1865-1874, který vytvořil jeden z příslušníků rodu Mitrovských, kterým tehdy
Pernštejn patřil, a který byl vášnivý botanik a jeho herbář obsahuje mnoho položek
z celé Moravy, Tyrolska a Dalmácie. Zde jsem objevil položku krtičníku jarního, bohužel jenom s údajem o lokalitě Obřany, ale bez bližšího určení, zda jde o Obřany hostýnské nebo brněnské. Je tedy vidět, že i při zdánlivě banálním botanickém výzkumu
může člověk narazit na zajímavé skutečnosti, někdy skoro historicko detektivní.
Pro úplnost popisu důležitosti z hlediska ochrany je nutno zmínit i některé druhy
živočichů, z nichž především někteří bezobratlí patří mezi kriticky ohrožené druhy
naší fauny. Jsou to zástupci plžů, jako je endemická vřetenatka Ranojevičova moravská, modranka karpatská, která díky výrazné modré barvě nezapře svoje české
jméno, a závornatka malá. Po větších deštích se může návštěvník této lokality setkat
s výrazně zbarveným mlokem skvrnitým nebo se skokanem hnědým. Kvůli výskytu
a hnízdění strakapouda bělohřbetého a lejska malého byla tato část Hostýnských
vrchů prohlášena za Evropsky významnou lokalitu a je také součástí Ptačí oblasti
Hostýnské vrchy.
Přírodní rezervace Obřany je pro svou atraktivitu často navštěvována turisty,
z nichž někteří bohužel často nedodržují základní zásady pohybu v chráněném
území, táboří na vrcholu, rozdělávají ohně a zanechávají odpadky, což sice přímo
neohrožuje biodiverzitu lokality, ale kazí to celkový dojem z návštěvy skoro přírodního lesa.
(foto rostlin na zadní straně obálky)
PaedDr Jiří Troneček
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1979

Zápisky z kronik

Mezinárodní rok dítěte byl v naší místní části Chvalčov zahájen rozhlasovým projevem předsedy MěNV, v němž zhodnotil dosažené budovatelské úkoly uplynulého
roku a poděkoval občanům za aktivní pomoc.
Plenární zasedání MěNV v Bystřici pod Hostýnem projednávalo 29. ledna zprávu
Výboru lidové kontroly a zprávu bytové komise, kterou přednesl předseda bytové
komise Ludvík Staněk, poslanec za naši místní část. VLK prověřil aktivitu občanských výborů, a to i ve Chvalčově, přičemž se získaly poznatky, že poslanci musí do
OV přinášet více zpráv a informací o plnění volebního programu.
Plánovací a finanční komise projednala na plenárním zasedání MěNV vybudování kanalizace v místní části Chvalčov – Kroužky, v roce 79 a 80. Předpoklad
zahájení stavby kanalizace je II. čtvrtletí 1980, pasportizace předpokládá dostavbu
54 rodinných domů. Mgr. Stanislav Kotas vysvětlil, jak pokračují přípravné práce na
stavebním obvodě Chvalčov- Kroužky. Časový postup se zdržuje. V tomto prostoru
je velký zájem občanů o stavby v prolukách. Zemědělská komise chrání půdní fond.
29. dubna se konal v kulturním domě slavnostní slib pionýrů a jisker z Pionýrské
skupiny Olgy Bardinové, který složilo 30 jisker z první třídy a 40 pionýrů z druhé
a třetí třídy ZDŠ. Na tomto slavnostním shromáždění dostalo 20 nejlepších pionýrů
skupiny čestná uznání a knihy. Byla zde uspořádána výstavka výkresů, rukodělných
výrobků a pomůcek dětí.
Na počest 30. výročí vzniku Pionýrské organizace SSM a 30. výročí vzniku
mírového hnutí v předvečer Mezinárodního dne dětí se uskutečnila 31. května akce
„Mírové ohně mládeže“ na Padělkách. Tato mírová manifestace proti záměrům USA

Sportovní den na hřišti
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Brigáda před školou

vyrábět neutronovou bombu nebyla řádně organizována, i když byl pořadatelem
MěNV Bystřice pod Hostýnem, komise KMTV, MěV-SSM a ZO-SSM Chvalčov.
Neorganizovaného odchodu od budovy OV se zúčastnilo 10 uniformovaných požárníků, několik členů ZO-SSM, a skupina pionýrů vedených zástupkyní ředitelky ZDŠ.
Celkový program měl velmi slabou úroveň.
V X. ročníku Soutěže dětské kresby na téma „V našem JZD“ pořádaném OV
Svazu družstevních rolníků v Kroměříži byli vyhodnoceni Martin Olejník, Marie
Tronečková a Jitka Cabálková a odměněni jednodenním autokarovým zájezdem do
Beskyd.
Ministerstvo školství ČSR v důsledku obtížných klimatických podmínek a energetické situace vyhlásilo mimořádné zimní prázdniny od 8. ledna do 26. ledna. První
pololetí bylo ukončeno 16. února a tímto datem bylo i vydáno pololetní vysvědčení.
V důsledku mimořádných prázdnin byly školní výlety odborem školství ONV zakázány. Žáci odpracovali na úpravě areálu školy, na vnitřní úpravě školy a na úpravě
dětského koutku, na úpravě hrobu padlých hrdinů a na výstavbě mateřské školy
884 hodin v celkové hodnotě díla 4.420 Kčs. Během roku odevzdali 2.784kg papíru
a 350 kg textilu.
Dne 31. prosince 1978 zemřel po těžkém smrtelném úrazu při šrotování obilí pan
A. Pořízek, bývalý mlynář ve Chvalčově, ve věku 78 let. Jeho pohřeb 8. ledna 1979
byl posledním pohřbem z domu smutku ve Chvalčově. Veškeré další pohřby do země
se konaly již z obřadní síně v Bystřici pod Hostýnem.
Zcela zvláštní kalamita postihla letos lesy pokrývající Hostýnské vrchy v oblasti
nad 800 m nadmořské výšky. Uschly tam smrkové porosty a vůbec nevyrašily listnaté
stromy na celkové ploše 100 hektarů. Závažné je, že nejvíc byl postižen les na celém
vrcholu Kelčského Javorníku, který je od roku 76 Státní přírodní rezervací.
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Chvalčovští hasiči

Zraněného muže z lesa vyvezli hasiči z Chvalčova

(26.03.2021) Zásah komplikoval těžko dostupný terén.
Dramatický zásah zažili ve čtvrtek odpoledne dobrovolní hasiči z obce Chvalčov
na Kroměřížsku, kteří byli vysláni do lesa k záchraně zraněného muže. Hasiči na
místo vyjeli čtyřkolkou Polaris, neboť se zraněný nacházel ve špatně dostupném a
promáčeném terénu. Hasiči se tak se čyřkolkou brodili několik set metrů bahnem
ke zraněnému. Muže naložili na vakuovou matraci a převezli k sanitce. Vzhledem k
vážnosti zranění pacienta si na místě zasahující lékař přivolal k rychlému transportu
do nemocnice vrtulník, který přistál na nedalekém parkovišti. K vrtulníku byl muž
převezen sanitkou a poté vrtulníkem odletěl do nemocnice v Olomouci. Událost je
nyní v šetření kriminalistů Policie ČR.
Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje
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Chvalčovský sport v době COVIDové
Rád bych se s Vámi v krátkosti podělil o informace z převážně nefotbalové než
fotbalové sezóny 2020/2021.
Podzimní část odstartovala v loňském roce jako obvykle koncem srpna. Do nové
sezóny jsme vstoupili s novými střídačkami, nově vymalovanými šatnami a zázemím,
novým správcem a kvalitně připraveným hřištěm. Zejména na nové střídačky jsme
patřičně hrdí, protože jsme je zbudovali svépomocí sami. Původně jsme zamýšleli
jejich zbudování dodavatelsky. Nicméně po nacenění jsme tuto variantu po zralé
úvaze zamítli.  Konečný účet byl oproti kalkulaci dodavatelské firmy třetinový. V této
souvislosti bych chtěl moc poděkovat všem „starým pánům“, kteří se na vybudování
nových střídaček v rámci odpoledních a víkendových brigád podíleli.

V podzimní části jsme stihli odehrát zhruba dvě třetiny plánovaných utkání ve
všech přihlášených kategoriích – mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci
a muži. Od poloviny října fotbal musel ustoupit vyhlášeným protikoronavirovým opatřením a neodehrané zápasy byly přeloženy na jaro 2021. Dle možností s ohledem na
platná vládní opatření se tréninkové jednotky v zimních měsících omezily na příležitostný fotbálek na umělé trávě za školou a výběhy do okolí. Tělocvičny byly zavřené.
Všichni asi víte, že v průběhu podzimu jsme přišli o tenisovou „bajdu“ v areálu TJ
Chvalčov, kterou zapálil neznámý pachatel. Bohužel nebyl dopaden, a tak byl celý
případ Policií ČR odložen.   S Krajskou hygienickou stanicí jsem vyjednal výjimku
na brigádu pro nutné zajištění stavby před zimou. Do sběrného dvora jsme odvezli
zničený inventář a zajistili stavbu proti sněhu a vstupu osob.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval jednak všímavému občanovi naší
obce panu Martinovi Dudovi, který bydlí v blízkosti fotbalového areálu,  za nahlášení
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požáru,  a chvalčovským hasičům za jejich rychlý zásah, který zabránil přeskočení
ohně na sousedící objekt, kde by napáchal větší škody.
Aby toho poškození v TJ nebylo málo, řešili jsme ještě poškození vleků na Tesáku
– Cvičné louce, které vzniklo popadanými stromy na lana a stožáry vleků. Naštěstí

vše do zimní sezóny členové lyžařského oddílu opravili, ale díky již zmíněným vládním opatřením se stejně lyžování nerozjelo.
Aktuálně startující fotbalová jarní část ještě nezačala a zatím to vypadá, že ani
nezačne. Nicméně nezahálíme, s respektováním aktuálních opatření provádíme
předsezónní přípravu – vertikutaci a hnojení hřiště pro vegetaci trávníku, úklid šaten
a skladu, přípravu bufetu. To vše s cílem být připraveni na případný restart sezóny.
Souběžně probíhá rekonstrukce „bajdy“ a udírny.
Fotbal bez klobásy – to by nebylo ono.
Každým rokem se snažíme využívat nabízené dotační tituly pro podporu naší
mládežnické základny. V letošním roce jsme úspěšně dosáhli na dotaci Zlínského
kraje z programu  Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel. Projekt “Podpora mládežnického fotbalu na Chvalčově“ je spolufinancován Zlínským krajem.
Milí fanoušci, koronavirus asi nezmizí ze dne na den. Nicméně pevně věřím,
že fotbalová asociace společně s vládou ČR najdou způsob a nastaví pravidla, za
jakých se fotbal vrátí na venkovská hřiště a dojde k obnově sportovního života nejen
na Chvalčově.
Přeji Vám hezké jarní dny, pevné zdraví, sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Milan Perútka, prezident FO TJ Chvalčov
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Chvalčovští zahrádkáři
„Všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět.“ Matisse
Tento způsob jara se nám zdá poněkud nešťastný, s kvetoucími primulemi na
záhonech posloucháme Blatného a další, co všechno nesmíme! No jen ať to už brzo
skončí. Na záhonech skoro odkvetou jarní cibuloviny, kvete zlatice a jaro se proti
astronomům snad o měsíc předběhlo, nenechte se však zmást, zima se může vrátit
i v půlce května a pak bude ouvej.
Po zimě toužíme a většinou netrpělivě čekáme na jaro. Naše zahrádky jsou ty
správné přístavy klidu a pohody. Jsme na nich šťastni, splňujeme si svoje sny, fantazie, vnímáme jejich krásu a přinášejí nám užitek.
Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem. Dubnem opravdu již začíná nejkrásnější roční období, na které se těšíme, a to nejen zahrádkáři a milovníci
přírody. Vzduch se za tepla a bezvětří nasycuje s postupujícím jarem zvolna všemi
vůněmi provázejícími toto roční období - od vůně země, pryskyřice a lesního dřeva,
až po ty omamné, provázející kvetení stromů a květin. Všudypřítomná svěží zeleň
rozvíjejících se listů dřevin a bylin se barví rozkvétajícími květy a po každém dešti
je stále lépe uklizeno a čisto, jakoby ani nikdy žádná šedá zima nebyla. Ráno nás
probouzí veselý "ptačí cvrkot" a délky dne rychle přibývá i s LETNÍM časem. Ptačí
zpěv je jedním z neodmyslitelných symbolů jara. Snad všichni mají zpěv alespoň
podvědomě rádi a svět bez ptačího zpěvu by byl o poznání chmurnější. Duben je
pravý jarní měsíc. Krajina už rozmrzla, všechno kvete a ptáci zpívají o překot. Ptačí
cvrkot, svěží zeleň, mámivá vůně, to vše nás čeká s jarem. Všude je spousta shonu
a každý má právě nyní ty nejdůležitější starosti. A s námi zahrádkáři to není jiné.
Duben je také měsíc zahradníků a zahrádkářů. Bez ohledu na to, jak veliký
pozemek obhospodařujeme, či jestli vlastníme hektary nebo snad jen několik metrů
čtverečních… Teď to právě začíná.
Vězte, že toto klíčení a rašení, ty puky, pupence a kličky jsou největším divem
přírody…
Máj - mnozí považují právě tento měsíc za nejkrásnější v roce. Je to způsobeno
především změnami v zelené přírodě, která je najednou pestrá a plná květů a i ta
zeleň má mnoho odstínů. Když se zahrada oblékne do mladé svěží májové zeleně
a mnoho dřevin i květin se okrášlí zářivými barvami květů od bílé, smetanové, růžové,
červené, purpurové, lila, žluté a dalšími, které si jen dovedeme představit - jsme tímto
rájem na zemi právem okouzleni více než v kterémkoli jiném měsíci či ročním období.
Zahrada je plná nejen nejrůznějších květů, ale především vůní.
Z několika důvodů bychom měli být rozvážní, zejména při nákupu rostlin v zahradních centrech a hobby marketech. I když nastalo kalendářní jaro, půda je ještě
prochladlá a teplota v noci klesá i pod bod mrazu a pokud nemáme dobré pěstební
podmínky pro nabízené letničky a choulostivé rostliny, měli bychom se nákupu za
výhodné ceny raději vzdát.
Zajímavým zákonem je novela zákona o potravinách, kde prodejny o ploše nad
400m2 budou muset od příštího roku 2022 prodávat minimální podíl tuzemských
potravin, který od ledna byl stanoven na 55%. Již nyní se uvádí, že bude chybět
vepřové maso, ovoce, zelenina. Ze zemědělských produktů mají chybět především
salátové okurky, rajčata, maliny, jahody, česnek, ale i třeba jablka nebo hrušky. Pro
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zahrádkáře je to signál, abychom se zamysleli nad vlastní produkcí. Pro zajímavost
připomínáme, že v roce 1976 požádali zástupci MZVž náš svaz o pomoc při řešení
problému v zásobování česnekem. Chybělo asi 300 tun a zahrádkáři tehdy vypěstovali 1 300 tun a nákupním organizacím dodali 517 tun česneku.
U zahrádkářů spolková činnost stagnuje, pouze práce na zahradě je nám útěchou.
Fotografická soutěž 2021 byla vyhodnocena. Komise pro práci s mládeží ČZS
a redaktoři časopisu Zahrádkář koncem ledna vyhodnotili zaslané fotografie do 10.
ročníku fotografické soutěže, která byla na téma "Náš život s rostlinami". Celkem bylo
zasláno 140 fotografií. Oceněno bylo v každé kategorii 5 fotografií. Někdo věnoval
pozornost jednotlivým rostlinám, jiné zaujal pohled na přírodu kolem nás.
Zapojte se do fotografické soutěže Českého zahrádkářského svazu. Komise
pro práci s mládeží ČZS vyhlašují fotografickou soutěž pro rok 2022 s názvem
„Ovoce našich zahrádek“. Téma otvírající všem malým zahradníčkům, pozorovatelům přírody a mlsounům nevídané možnosti. Dozrávající ovoce na stromech, keřích
a keříčcích, letní ovocné koláče nebo i jahodové knedlíky, podzimní sklizeň spojenou
s následným zpracováním, ale i nápadité záznamy z vašeho každodenního života na
zahradě – to vše a určitě mnohem více si můžete představit pod tématem aktuálního
ročníku tradiční fotosoutěže o velmi pěkné ceny. Věříme, že nám zašlete opět snímky
z blízka i daleka. Uzávěrka je 31. 1. 2022.
Včely pro správné zahrádkáře jsou vždy vítanými hosty. Zahrádka ožívá květy
jarních cibulovin, stromů a keřů. Pamatujte na svých zahrádkách na včely s jarní
pastvou, včelstva budou silnější a vaše zahrádka bude lépe plodit. K medonosným
rostlinám patří kromě ovocných stromů např. rybíz (i když nekvete příliš zajímavě),
z planých jarních rostlin mnohý plevel a léčivé rostliny - pampeliška, podběl a hluchavka. Zahrádkáři, co to myslí se včelami dobře, vysévají např. svazenku, hořčici či
řepku - oblíbenou medonosnou rostlinu do směsí na zelené hnojení.
Zejména při chemické ochraně pamatujte na včely a šetřte je. Stupeň škodlivosti
najdete v návodu na použití přípravku. Jedovatými přípravky, které ničí včely buď přímým zásahem nebo pokud včela usedne na rostlinu po postřiku, nesmí být stříkáno
při květu ošetřovaných rostlin - platí i pro podkultury, plevele nebo sousední kultury,
které také mohou být postřikem zasaženy. Přípravky s označením pro včely škodlivé,
ničí včely sice jen přímým zásahem - proto je u nich doporučené použití ve večerních
hodinách nebo brzo zrána, kdy včely nelétají. Bez obav o včely lze používat houbomorné přípravky.
Nevytápěným skleníkům začíná plná sezóna.
V dubnu můžete již naplno využívat malých skleníků pro pěstování. Mezi nejvděčnější zeleninu patří ředkvička, kterou lze pěstovat celoročně. V tomto období lze do
skleníku sázet již druhou generaci salátu, dále kedlubny i teplomilné druhy - rajčata,
okurky a papriky. Pokračujeme v pěstování sadby zelenin a květin.
Jedním z nejzdravějších způsobů hazardu je rýč a balíček semínek.
Zahradničení vyžaduje spoustu vody - většinou ve formě potu.
V dubnu jsou nejvíce ohrožena játra, v květnu je ohroženo nejvíce srdce asi tím, že
je lásky čas.
Výstavy a příbuzné akce pozastaveny.
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Pranostiky a rady
Kdo při sobě nosí rebarboru, nikdy neutone.
Koho zuby bolí, ať si na ně přikládá jahodové listy a bílé péro holubí, to pomůže.
Na svatého Celestína nemáš-li, sedláčku, zaseto, je to tvoje vina.
Může-li se havran na svatého Jiří v žitě skrýti, budem nejspíš úrodný rok míti.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
Ať láska vládne zemi
a smutek dnes není,
je přeci První máj,
krásný jarní ráj.
Žena nepolíbená v máji, uschne a je v háji.
Výbor zahrádkářů Chvalčov

Vítězné fotografie soutěže pro ZŠ a SŠ
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Školní družina

47

Slovo na konec:
„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec
nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím
správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“
Dalajláma
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