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Milí čtenáři,
očkovat či neočkovat?
K dnešnímu datu je v naší republice 1 280 000 plně naočkovaných osob, na celém
světě pak 401 milionů osob. Očkování je tedy v plném proudu. Ačkoliv nejintenzivnější
emoce ohledně očkování postupně opadají, stále je to propírané téma. Co člověk, to
názor, nebo také ne-názor. Pravdou je, že vakcína proti covidu je jedna velká neznámá. Přívržence má jak strana pro, tak strana proti. Extrém na kteroukoliv z obou stran
není zdravý. Před časem, když se na sociálních sítích objevila fotografie Dalajlámy, jak
se nechává očkovat, strhla se bouře komentářů. Negativních komentářů. Od toho, že
podporuje matrix a s ním spojený byznys až po teorie, že se zaprodal ďáblu a slouží
satanovi. Nevěřím, že by očkování bylo spásou pro všechny, ale některé teorie proti
jsou až úsměvné. Ať už jde o manipulaci s lidmi na genetické úrovni, aplikaci čipů,
nebo, že naočkovaní lidé přichází o své domácí mazlíčky, kteří umírají, protože jsou
v jejich blízkosti. To je jeden extrém. Druhý extrém, který by časem mohl odsuzovat
a znevýhodňovat lidi bez vakcín, je také zcestný. Vzniklá situace by nás neměla rozdělit
na dva tábory. Neměli bychom to dovolit. Ponechme lidem svobodnou vůli a svobodné
rozhodnutí.
I odborníci mají ke covidové vakcinaci různé postoje. Pro názornost uvádím názor
lékařky a záchranářky Kristýny Höschlové, která má zkušenost s misí Lékařů bez
hranic v Afghánistánu a Iráku. Záležitost s pandemií vnímá, že se jí přikládá příliš
velký význam. Pro člověka jsou viry predátorem, a v pohledu v širších souvislostech,
v dějinách lidstva vždy v určitých časových vlnách přišla epidemie, která zafungovala
jako „predátor.“ Odchází jedinci se slabší imunitou a ostatním se imunita posílí. Další
vlna epidemie přichází, když se tato posílená imunita opět zdegeneruje a je potřeba
opět nastartovat. Je to součást lidského bytí. Přílišná dramatizace má pro člověka větší
důsledky než samotný covid. Vždy budou nové výzvy.
Pak jsou tady autority, které říkají, že vakcína je zázrak a že je to jediné možné
řešení, jak z pandemie vystoupit. Například imunoložka Blanka Říhová říká: „Očkovat
se mají mladí, zdraví i děti. Všichni lidi, pokud jim to umožní zdravotní stav. Nepoučitelní
zemřou, je to přirozený výběr. Obavy z očkování nejsou na místě, rizika jsou nepatrná.
Odmítání očkování vnímám jako nezodpovědnost vůči kolektivu, ve kterém žiju.“
Nedokážu odhadnout, nakolik je důležité, zda budeme či nebudeme naočkováni.
Jedna věc je ale jasná už v tuto chvíli. Je důležité, jaký postoj máme vůči druhému
táboru. Není ovcí člověk, který chce být naočkován, ani se nezaprodal, ani neslouží
ďáblovi. Není ignorant a sobec člověk, který se očkovat nechce, a není zbabělcem ten,
který prostě jen vyčkává a pozoruje. Každý má svůj vlastní příběh, své zážitky, každý je
komplexem zkušeností, do kterých nikdo další nikdy nenahlédne. Nevíme o příčinách
rozhodování jiného člověka zhola nic. Nechme to proto být. Bděme a neblbněme.
Přeji nám všem krásné prázdniny, slunečné dny ve zdraví a pohodě.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 15. 4. 2021
RO projednala a rozhodla:
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Schvaluje uzavřít Smlouvu o užití Ortofota ČR se Zeměměřickým úřadem, předmětem smlouvy je získání oprávnění k výkonu práva užít data ve formě digitálního
produktu, za cenu 1950 Kč na dobu od 13.4.2021 do 13.4.2025. Ortofotomapa
je užívána v programu Misys – modulární informační systém pro správu území
a nemovitého majetku.
Určuje na základě doporučení výběrové komise za vítěze výběrového řízení na
investiční stavební akci s názvem „Stavební úpravy RD č.p. 13 Chvalčov„ firmu
PROVING s.r.o. RO pověřuje starostu obce uzavřít s vítězem výběrového řízení
Smlouvu o dílo na stavební úpravy RD č.p. 13 Chvalčov za vysoutěženou cenu
2 888 000,- Kč (cena bez DPH).
Schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky z rekreační chaty e.č. 18 do kanalizačního řadu na Pasekách na obecním pozemku
parc.č. 359/7 v k.ú. Chvalčova Lhota na základě žádosti, kterou předložili majitelé
rekreační chaty e.č. 18.
Schvaluje cenovou nabídku na opravu zábradlí a betonových prvků mostku Na
Kůtku od firmy MG Construction s.r.o., cenu 30 000,- Kč (cena bez DPH). Dne
1.4.2021 došlo při dopravní nehodě k poškození zábradlí a betonového soklu na
mostě v ulici Na Kůtku.
Schvaluje uzavřít pracovní poměr na dobu určitou s paní Janou Šindlerovou jako
pracovníkem na čištění obce s termínem nástupu od 3.5.2021.
Schvaluje pronajmout obecní byt č. 5 na adrese Školní 772 paní Josefe Kunčové
na dobu neurčitou.
Schvaluje pořídit stůl na stolní tenis CORNILLEAU PRO Outdoor, který bude
umístěn v lesní tělocvičně.
Schvaluje zaslat Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání pro 1 uchazeče.
Tento program z Úřadu práce nabízí podpořit uchazeče měsíční mzdou ve výši
15 tis. Kč na období 6 měsíců, dále bude ÚP hradit zdravotní a sociální pojištění
z částky, která bude nad 15 tis. a kterou bude hradit obec.
Schvaluje zveřejnění záměru na dlouhodobou výpůjčku prvního patra rodinného domu, ulice Obřanská, č.p. 122, který je v majetku obce Chvalčov a kde se
nachází 4 místnosti, chodba s kuchyňskou linkou, koupelna, WC – vše o celkové
výměře 80 m², předmětem výpůjčky je také 1 místnost v přízemí RD o výměře cca
20 m². Vypůjčitelem bude Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chvalčov
– Podhostýnsko.
Schvaluje zařazení předložených investic ZŠ a MŠ Chvalčov do dokumentu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP BpH, který je realizovaný
a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkumu a vzdělávání
a státního rozpočtu. V dokumentu jsou popsány investiční záměry ZŠ a MŠ
Chvalčov.
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RO bere na vědomí:
•
•

Oznámení KÚ ZK o veřejném projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje, které se uskuteční 11.5.2021 ve 13:00 hod., veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.
Nabídku od firmu Galilleo Corporation s.r.o. na pořízení elektronické úřední desky,
která plně nahrazuje nebo doplňuje kamennou úřední desku. Zajišťuje moderní
a efektivní způsob zveřejňování dokumentů, umožňuje pohodlné a nepřetržité
vyhledávání informací ze strany veřejnosti 24 hod. denně/7dní v týdnu/celý rok.
Zjednodušuje práci zaměstnancům v úřadě, šetří čas i papír, umožňuje zobrazovat aplikaci v obraze, webové stránky obce a vzhledem ke stejnému správci
obecních webových stránek je s naším webovým prostředím plně kompatibilní.
RO ukládá:

•

•

Starostovi obce oslovit vodohospodářského projektanta na předložení CN na
vytvoření projektu vodovodního řadu na obecních pozemcích v bývalém areálu
JZD a na zpracování projektu umístění inženýrských sítí v lokalitě nad ulicí Pod
Dubinou.
Starostovi obce oslovit firmu na vybudování vodovodní přípojky do rodinného
domu č.p. 474, který je v majetku obce.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 5. 2021
RO projednala a rozhodla:

•
•

•

•
•

•

Schvaluje CN od firmy NVB LINE s.r.o. na opravu místní komunikace v ulici
Chrástka metodou silkot v rozsahu cca. 100 m² za cenu 630 Kč/1m² (cena bez
DPH).
Schvaluje CN od firmy NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, Kvasice 768 21, IČ:
26979675 na realizaci přechodného dopravního značení k plánované stavbě přechodu pro chodce u KD. V CN je zpracování projektové dokumentace, vyřízení
povolení přechodné úpravy provozu na příslušných úřadech, instalace přechodného dopravního značení. Celková cena je 46 000 Kč (cena bez DPH).
Schvaluje CN od firmy ENVI stavby s.r.o. opravu cesty v ulici Pod Dubinou a na
místní komunikaci v ulici Svornosti za cenu 171 897 Kč (cena bez DPH). Bude
provedena povrchová úprava terénu, budou pokládány vrstvy kameniva a asfaltového recyklátu + válcování.
Schvaluje CN od firmy ENVI stavby s.r.o. na opravu cesty od odpadového centra
směrem na Loukov v délce 400 m za cenu 230 849,86 Kč (cena bez DPH). Bude
položena a zaválcována vrstva kameniva.
Doporučuje zastupitelstvu obce navrhnout jako kandidáta na funkci přísedícího
Okresního soudu v Kroměříži za obec Chvalčov paní Marii Chlápkovou, která tuto
funkci vykonávala v minulém čtyřletém období a souhlasí se svou kandidaturou
i pro další 4 leté období.
Projednala návrh opatření proti přívalovým dešťům v jarních a letních měsících
– příprava pytlů s pískem, nákup řeziva, provedení zemních prací na rizikových
úsecích – čištění propustků, vytěžení nánosů ze záchytných jímek. Řešení nánosů v toku Bystřičky bylo předmětem jednání se zástupci Povodím Moravy na OÚ.
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•

•

•

•

•

•

•

Schvaluje zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 282/5
v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku – ostatní plocha o výměře 78 m² za část
soukromého pozemku parc.č. 283/4 v k.ú. Chvalčova Lhota, druh pozemku –
lesní pozemek o výměře 240 m², rozdílovou část soukromého pozemku parc.č.
282/5v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 162 m² bude obce Chvalčov odkupovat do
svého majetku. Náklady spojené s vytvořením smlouvy, nového GP a návrhem na
vklad do KN bude hradit obce Chvalčov. Důvodem řešení pozemků je zbudování
místní komunikace.
Schvaluje cenovou nabídku od firmy EKO-KOM, a.s. na dodání sad tašek na
třídění odpadů (modrá, zelená a žlutá) – objem 40 l/1 sada/34,90 Kč (cena bez
DPH) a 20 l/1 sada/31,90 Kč (cena bez DPH). RO schvaluje objednání 350 ks
40 l sad tašek a 350 ks 20 l sad tašek. Sady tašek budou distribuovány občanům
Chvalčova v rámci podpory separace odpadů.
Schvaluje výměnu laviček, dovybavení dětského prvku na dětském hřišti za KD
a opravu stávajících prvků. RO rozhodla pořídit 2 ks laviček za cenu 3990 Kč
(cena bez DPH) od firmy Agentura Bonair, s.r.o., dále dětský prvek „houpačka
s hnízdem“ vč. montáže za cenu 49 404 Kč (cena vč. DPH) a „pružinové houpadlo
Koník“ vč. montáže za cenu 15 670 Kč (cena vč. DPH) od firmy Dřevoartikl, spol.
s. r.o.
Schvaluje uvolnit z rozpočtu obce z paragrafu „Ostatní záležitosti kultury“ částku
100 tis. Kč na zabezpečení organizace a programu Chvalčovských hodů, které
se uskuteční dne 5. 7. 2021. Kulturní komise připravuje bohatý program hodů,
zabezpečuje technickou přípravu a obslužné služby. Odpolední program hodů
bude probíhat v areálu ZŠ Chvalčov, hodová zábava se bude konat v prostoru za
obecním úřadem. Akce se bude konat v souladu s vládními opatřeními danými
vývojem pandemie Covid 19.
Schvaluje CN od vodo-projektanta Ing. Ivo Hradila, Havlíčkova 1/234, na zpracování dokumentace pro společné povolení stavby s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu v oblasti Dubiny“ – rozsah splaškové kanalizace
125 m, vodovod 125 m za cenu 35 000 Kč (cena bez DPH), na zajištění dokladů
a žádosti o stavební povolení za cenu 10 000 Kč (cena bez DPH) a na zpracování
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) za cenu 35.000,- Kč.
Schvaluje CN od vodo-projektanta Ing. Ivo Hradila, Havlíčkova 1/234, Valašské
Meziříčí, IČ: 61595888 na zpracování dokumentace pro společné povolení stavby
s názvem „Prodloužení vodovodu v bývalém areálu JZD“ – rozsah prodloužení vodovodu 235 m za cenu 29 000 Kč (cena bez DPH), na zajištění dokladů
a žádosti o stavební povolení za cenu 10 000 Kč (cena bez DPH) a na zpracování
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) za cenu 29.000,- Kč
RO bere na vědomí:
Dopis MŽP, kterým jsou obcím poskytnuty informace k plnění opatření pro omezení emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW vyplývajících z aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava CZ07. Přetrvává
překročení imisních limitů pro jemné prachové částice a pro karciogenní benzo
a pyren částice. V současné době je připravována podrobnější metodika k opatřením PZKO_2020_1, která spočívá v popisu kontroly požadavků kladených na
provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší. Dále jsou popsány možnosti obcí a obcí s rozšířenou působností na provádění dalších kroků,
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které přispějí k plnění cílů – osvěta, případně finanční podpora v rámci výměny
nevyhovujících spalovacích zdrojů.
Oznámení MÚBPH odboru územního plánování a stavebního řádu o zahájení
společného řízení a pozvání k ústnímu jednání v souvislosti se stavbou haly
v areálu firmy WASHINA engineering s.r.o. o rozměrech 24,6m x 18,7m, max.
výška 8,15 m. Ústní jednání proběhne dne 4. 6. 2021 v 9:00 hod. na místě stavby.
Informaci o změně organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje, obsahem změny je vznik nového odboru „Odbor životního prostředí a zemědělství“.
Vedoucí nového odboru je Ing. Jana Kačerová.
RO ukládá:
Starostovi obce uzavřít Smlouvu o výpůjčce s Českým svazem
základní organizace Chvalčov-Podhostýnsko a s SH ČMS – Sbor
hasičů Chvalčov, na dobu 10 let. Předmětem smlouvy je výpůjčka
rodinného domu, ulice Obřanská, č.p. 122, který je v majetku obce

včelařů, z.s.,
dobrovolných
prvního patra
Chvalčov.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 27. 5. 2021
RO projednala a rozhodla:
Schvaluje povolení průjezdu cyklistům přes území obce Chvalčov v rámci konání
hromadné sportovní akce Bikemaraton Drásal České spořitelny, která se bude
konat 26.6.2021. Předpokládaný počet účastníků bude v rozpětí 500 – 1000 cyklistů, odpadky a značení tratě bude odklizeno do 7 dnů.
Schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0896/2021/KH se Zlínským
krajem, Předmětem neinvestiční dotace z Fondu ZK je nákup nové dýchací techniky pro JSDHO Chvalčov do výše 144 000 Kč, současně však maximálně 69,75
% celkových způsobilých výdajů.
Schvaluje za dodavatele 6 ks dýchacích přístrojů Dräger PSS5000 maska
FPS7000 S-Fix, plicní automatika firmu Pro IZS CZ s.r.o. za cenu 179 700 Kč
(cena bez DPH).
Schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. na obecním
pozemku parc.č. 400/2 v k.ú. Chvalčova Lhota, jedná se o právo umístit přípojku
a nadzemní vedení NN přes obecní pozemek na pozemek parc.č. 424/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota, náklady spojené s návrhem na vklad hradí EG. D, a.s.
Schvaluje průjezd cyklistů v rámci závodu s názvem „MAMUT TOUR 2021“přes
území naší obce, závod se bude konat dne 24.7.2021 a průjezd se týká sjezdu
z Hostýna do BpH.
Schvaluje CN od firmy Těžká mechanizace, s.r.o., Přerovská 213, 76861 BpH,
IČ: 25327259 na povýrobní opravu lesní cesty – svážnice nad lomem Hradištěk.
Jedná se o náročný úsek v délce cca 400 m, cena za práci těžké techniky je 20
tis. Kč/ 1 den, předpokládaný počet dnů realizace je 3-5 dní.
Schvaluje návrh ředitelky ZŠ a MŠ Chvalčov na obnovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. roku 2021/2022 v souladu s § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, v platném znění. RO schvaluje měsíční částku 300
Kč. Úplata se ve stejné výši stanovuje pro všechny přijaté děti kromě dětí plnící si
povinné předškolní vzdělávání.
Schvaluje CN od firmy Euro Grant Investment s.r.o.na komplexní analýzu dotačních příležitostí 2021 + pro obce a města za cenu 6000 Kč (cena bez DPH).
Předmětem analýzy je zpracování detailního přehledu všech reálně dostupných
dotačních titulů ve vztahu k plánovaným záměrům obce v návaznosti na strate7
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gický rozvojový dokument obce, konzultace projektových záměrů s příslušným
poskytovatelem dotace, zajištění vyjádření k oprávněnosti projektu pro dotační
financování.
Schvaluje cenovou nabídku od firmy Alis spol. s r.o. na pořízení nové verze softwarové podpory pro evidenci obyvatel, vidimaci a legalizaci listin - KEO4 za cenu
19 120 Kč (cena bez DPH) a za roční udržovací poplatek 4 210 Kč (cena bez
DPH). Firma Alis spol. s r.o. je dodavatelem jednotného prostředí pro chod OÚ,
v rámci kterého je vedeno účetnictví, matrika- evidence obyvatel, pokladna, volby,
vidimace a legalizace listin a spisová služba.
Schvaluje cenovou nabídku od firmy ENVI stavby s.r.o. na opravu propustku
u kontejnerového hnízda Na Říce, na čištění příkopů při části opravované
cesty směrem na Loukov v délce cca. 100 m, čištění příkopu v lokalitě nad ulicí
Kroužky a čištění retenčních jam nad korytem pod lomem - vše za celkovou cenu
75 054,80 Kč (cena bez DPH). Oprava propustku spočívala ve výměně poškozeného betonového potrubí za potrubí plastové, zalité betonem, vyztužené kari
sítí. Čistící a výkopové práce podél cesty na Loukov bylo nutné provést z důvodu
zabránění vytékání vody na cestu, zbývající čistící a výkopové práce byly provedeny jako prevence pro plynulý odtok vody po případných přívalových deštích.
Schvaluje cenovou nabídku od firmy ENVI stavby s.r.o. na přípravné práce
a úpravu povrchu 2. části účelové komunikace směrem na Loukov v délce cca.
600 m za cenu 156 858 Kč (cena bez DPH), přípravné práce spočívají v narušení
stávajícího povrchu a srovnání cesty. Úprava povrchu v této 1. fázi opravy cesty
předpokládá doplnění hrubou frakcí kameniva a následné válcování.
Schvaluje konání charitativní akce Bazárek, který se uskuteční ve dnech 17. – 18.
6. 2021 v KD na Chvalčově a zároveň schvaluje žádost na prominutí nájemného
KD v souvislosti s konáním této akce.
Schvaluje uzavřít Smlouvu o spolupořadatelství se spolkem Kulturák, z.s.
Předmětem smlouvy je dohoda o formě spolupráce na pořádání pravidelných
promítacích dnů na obecních pozemcích parc.č. 200/1, 166/2 a 166/1 v k.ú.
Chvalčov. Smlouva bude uzavřena na období červen – září 2021 za účelem promítání filmů a pořádání dalších kulturních akcí.
RO bere na vědomí:
Nabídku Zásilkovny s.r.o. na umístění samoobslužného výdejního místa
Zásilkovny – nonstop provoz, podací i výdejní místo, napájení solárními panely.
Žádost na zveřejnění záměru na odkup obecního pozemku parc.č. 293/3 v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře 297 m², za cenu 200 Kč/m², jedná se o ucelenou
zaplocenou parcelu, která slouží jako příjezd a přístup k rodinnému domu.
CN od firmy Opravy komunikací Vysočina s.r.o. na opravu živičných komunikací
strojem Turbo 5000 tryskovou technologií asfaltové emulze a následným válcováním za cenu 250 Kč/1m² a válcování 20 Kč / 1 m² (ceny bez DPH).
Žádost na odstranění sloupku bývalého místního rozhlasu na soukromém pozemku parc.č. 323/3 v k.ú. Chvalčova Lhota.
RO ukládá:
Starostovi obce uzavřít Smlouvu o výpůjčce s Českým svazem
základní organizace Chvalčov-Podhostýnsko a s SH ČMS – Sbor
hasičů Chvalčov, na dobu 10 let. Předmětem smlouvy je výpůjčka
rodinného domu, ulice Obřanská, č.p. 122, který je v majetku obce
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včelařů, z.s.,
dobrovolných
prvního patra
Chvalčov.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnes se pokusím podat informace o stavu letošních investic a o záměrech obce.  
Největší obecní stavbou v letošním roce bude Přestavba rodinného domu č.p. 13
v ulici Na Kůtku. Místo jednoho dvoupodlažního bytu zde vzniknou dva malometrážní
byty určené k nájemnímu bydlení, každý v jednom patře. Schodiště a veranda budou
společnými prostorami. Byty budou určeny pro začínající rodiny jako startovací, ve
druhém pořadí pro znevýhodněné osoby. Přidělovat se budou podle sociální naléhavosti. V každém případě bude nutnou podmínkou pro přidělení bytu průkazný finanční příjem uchazečů. Stavba započne v červenci. Zhotovitelem stavby bude vítěz
z výběrového řízení, firma PROVING s.r.o. Hulín. Cena díla 3 500 000, 00 včetně
DPH. Stavba bude dokončena v letošním roce.
Další velkou investicí je digitalizace veřejného rozhlasu v rámci varovného systému, která bude stát cca 2 400 000,00 Kč a proběhne ve druhém pololetí. Výběrové
řízení dosud neproběhlo.
Stavební akcí menšího rozsahu je stavba přechodu pro chodce u Kulturního
domu, kde zhotovitelem je firma MG Building s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou
z poptávkového řízení 270 000,00 Kč včetně DPH. Hotovo by mělo být v červenci.
Na všechny tři uvedené stavby obec požádala o dotace, k dnešnímu dni nejsou
výsledky známy.
Průběžně probíhají opravy místních i účelových komunikací a drobné údržby
a úpravy na přítocích Bystřičky vesměs z důvodů prevence přívalových povodní.
Opraveny jsou úseky komunikace v ul. Pod Dubinou, část účelové komunikace do
Dubin, část povrchu vozovky ul. Svornosti. Dále byla opravena cesta v úseku od
odpadového centra k fotovoltaické elektrárně a bude opraven i zbývající úsek až
k loukovské hranici. Uvedené opravy jsou provedeny zhutněným štěrkem s výjimkou
ul. Svornosti, kde je využit asfaltobetonový recyklát. Ceny oprav jsou uvedeny ve
zprávě z rady obce. Provádět se budou i opravy poruch na komunikacích s asfaltovým povrchem v ul. Chrástka a Dědina.
Obec vykoupila pozemek v areálu fotbalového hřiště od České republiky za
477 000,00 Kč a zadala zpracování projektové dokumentace na rozšíření šaten
a sociálního zázemí.
Probíhají práce na projektových dokumentacích na chodník v ul. Javornické, na
obslužnou komunikaci po břehové hraně Bystřičky v úseku od mostu u Vesničky po
lesní tělocvičnu, na cestu v ulici Lesní, na vystrojení posilového zdroje vody v ul.
U Revíru včetně výměny vodovodního řadu v trase od arcibiskupského revíru po
most Na Říce. Zadána je i dokumentace na technickou infrastrukturu v komunikaci
do Dubin a vodovod v bývalém areálu JZD, probíhají práce na projektu kanalizace
v ul. Pod Lomem a Lázně. Připravuje se projektová dokumentace na sociální zázemí pro hasiče v zadním traktu domu č.p. 122 a je zadaná architektonická studie na
celé prostranství za obecním úřadem. Pracuje se na úpravě projektu na letní kino
i na projektu parkoviště proti obecnímu úřadu. S ředitelstvím silnic se jedná o možnosti stavby chodníku od mostu v ul. Obřanské po kulturní dům v ulici Školní. Obec
nechala provést kontrolní prohlídku mostů a lávek, ze které plynou nákladné povinnosti k odstranění závad. Rovněž zadala povodňovou prohlídku území, jak ukládá
předpis. I zde je řada závad často na tocích ve správě Povodí, Lesů České republiky
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nebo arcibiskupství. S Povodím Moravy a.s. opakovaně jednáme o opravách toku
Bystřičky a zdá se, že ze strany povodí je vůle situaci řešit. Připravuje se projekt na
zmírnění škod z přívalových vod v Dubinách.
Vyřizování náležitostí staveb je zdlouhavé díky nutnosti výkupů pozemků a odstranění mnoha překážek. A také je finančně náročné. Bez stavebního povolení však
nelze žádat o dotace.
Zahájeny jsou přípravné práce na pozemkových úpravách, které řeší především
zpřístupnění všech pozemků mimo zastavěné území obce. Součástí budou mimo
jiné i návrhy na řešení problémů s přívalovými vodami a hospodaření s vodou v krajině vůbec.
S využitím dotazníkových odpovědí byl schválen Program rozvoje obce na léta
2021 až 2026. Velká šíře chystaných záměrů koresponduje s tímto dokumentem.
K realizaci se bude přistupovat postupně podle naléhavosti, potřeby a důležitosti
stavebních záměrů a také podle možností obecní pokladny.
Všichni jsme zaznamenali jistou úlevu v proticovidových omezeních. Jistě i díky
očkování. Stále je určitá opatrnost na místě a nic by se nemělo podceňovat, ať na
podzim nemusíme bycha honit.
Přeji všem krásné prázdniny a dovolené a do budoucnosti optimismus.
Ing. Antonín Stodůlka
Stavba polyfunkčního domu v ul. Na Kamenci
V ulici Na Kamenci na místě zrušené prodejny č.p. 402 probíhá stavba polyfunkčního domu, kde vznikne 11 bytů různé velikosti a jedna kancelář. Investorem je fyzická osoba, záměrem je výstavba a následný prodej bytů. Občas se k nám donesou
stesky našich občanů, co že tam bude, proč se to staví, jak to mohla obec povolit
a podobně. Odpovím podobně, jak jsem odpověděl na dopis od sousedů z blízkosti
stavby. Obec Chvalčov není oprávněná podobnou stavbu ani povolit, ani zakázat. To
je pouze v pravomoci stavebního úřadu. Obec se vyjadřuje k projektové dokumentaci
z pohledu zájmu obce a občanů. Je pouze jedním z účastníků stavebního řízení.
Pokud stavení úřad neshledá závady v legislativě nebo v souladu s územním plánem
či hygienickými předpisy, pokud nenajde zákonný důvod, stavbu povolí.
Z pohledu obce není vždy snadné nalézt rovnováhu mezi zájmem obce a občanů.
Na jedné straně je poptávka po bydlení, na straně druhé, každá stavba je nejbližším
okolím vnímaná jako nevítaný vetřelec. Jsou zde obavy z omezení, z neznámého,
z problémových sousedů. S podobnou reakcí se jistě setkal každý stavebník. Velká
většina námitek se časem ukáže jako lichá. V případě této stavby nebyl shledán
důvod proč ji nepovolit. Územním plánem je místo zařazeno do ploch občanské
vybavenosti. Vedení obce vnímá nedostatek bytů pro mladé. Ne každý chce postavit
či opravit rodinný dům. Proto se domníváme, že využití objektu k bydlení je v této
části obce optimální a dává možnost zájemcům uplatnit své požadavky. Výstavba
komerčního bydlení pro čtyři rodiny by obec pořídila za cenu vyšší než má ročně na
všechny investice, za cenu tak vysokou, která by bydlení neúměrně prodražila. (Není
to podporováno žádnou dotací). Obava z nových spoluobčanů také není na místě.
Rozumím rozhořčení nejbližších sousedů, protože jich se stavba dotkne nejvíce.
Oprávněné výhrady mohli uplatnit v rámci stavebního řízení. Stavební úřad stavbu
povolil, když se před tím vypořádal se všemi námitkami.
Přeji všem účastníkům, ať najdou k sobě cestu a pochopení.
Ing. Antonín Stodůlka
10

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jan GREÉ 76 let
Jaroslav MARTINÁK 59 let
Marie MIKULČÁKOVÁ 82 let
Stanislava GOLDMANNOVÁ 82 let
Zbyněk KOVÁŘ 77 let
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vítáme mezi nás nové občánky:
Laura ČECHOVÁ
Adam KROČIL
Matouš BÍLÝ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …

Jarní vítání občánků v naší obřadní síni...
V sobotu 15. května a 22. května 2021
se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 38. a 39. vítání nových občánků. Ke
slavnostnímu obřadu se dostavilo 9 rodin
se svými nejmenšími.
Místostarosta obce Ing. Jan Chlápek
přivítal nejmladší chvalčovské občánky - Matyldu JAKUBCOVOU, Viktorii
ŠKAŘUPOVOU, Dianu JANKOVOU,
Sebastiana PŘADKU, Josefa MASAŘE,
Vojtěcha KOVAŘÍKA, Jana ŠENKYŘÍKA,

Viktorie Škařupová

Matylda Jakubcová

Diana Janková
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Sebastian Přadka

Josef Masař

Vojtěch Kovařík

Jan Šenkyřík

Cyril Jakubec

Nina Kučerová

Cyrila JAKUBCE a Ninu KUČEROVOU. K důstojnosti slavnostního obřadu, který
je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěl dětský pěvecký sbor pod vedením paní
učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem
účinkujícím patří upřímné poděkování.
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Jubilanti
Nedávno oslavily významné životní jubileum naše občanky: paní Žofie Kuželová
svou jubilejní 100! a paní Božena Ševčíková. Oslavenkyně navštívil pan starosta Ing.
Stodůlka, pan místostarosta Ing. Chlápek, členky SPOZ. Popřáli jim pevné zdraví
a mnoho spokojenosti do dalších let. Připojujeme se k přání všeho dobrého, ať vás,
milé jubilantky, provází jen to dobré.

Žofie Kuželová

Božena Ševčíková

Zprávičky z KCR DOMINO
V květnu jsme po dlouhé přestávce otevřeli všechny aktivity a kroužky. Zájem
rodičů i dětí nás mile překvapil. V těchto dnech už plánujeme a dochystáváme prázdninový program. V tomto roce budou příměstské tábory celé prázdniny.
5. 7. – 9.
12. 7. – 16.
19. 7. – 23.
26. 7. – 30.
2. 8. – 6.
9. 8. – 13.
16. 8. – 20.
23. 8. – 27.

7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Hurá prázdniny!
Vzhůru do oblak
Vodní svět
Já a moji kamarádi
Skákat, hopsat to je prima!
Rozmanitost přírody
Záchranná mise
Rozloučení s prázdninami
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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. V ceně tábora 1300,- Kč jsou obědy, odpolední
svačina, pitný režim, výtvarný materiál a pojištění. Pro děti prvního stupně ZŠ a předškoláky je možné při zápisu do Klubu Tykadlo využít sníženou cenu 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.
Přeji vám krásné léto plné příjemných zážitků.

Elen Egerová

Zprávy ze stacionáře
Prožíváme společně jaro. To roční období, které často popisují
básníci. Kdy začíná slunce déle svítit, příroda maluje z pestré
palety zelených barev, pod rozkvetlými stromy můžeme slyšet
bzukot včel… Letos jsme všichni uvítali tento zvláštní hřejivý
pocit. Společně s našimi klienty se snažíme zachytit tyto jarní
nálady a tvoříme podle nich i naše týdenní aktivizační programy. Snažíme se, aby naše činnost byla smysluplná a vždy měla
výsledek. Každý den ve stacionáři začíná stejně – po příjezdu
klientů, sdílení zážitků z předešlého dne a připomenutí si aktuálního data protáhneme tělo společně i každý podle svých potřeb.
Za okny je krásně, i když zrovna prší, a my se pouštíme při kávě
do povídání, zpívání a tvoření. A tak se nám povedlo ozdobit
větve, kde bydlí „naši ptáčkové“, krepovými květy. Poskládat,
nalepit a nazdobit velikonoční věnec z kartonů na vejce, skořápek, větviček a mašlí.
Upéct a samozřejmě sníst jidáše. Zkoušeli jsme i bezlepkovou variantu – s těstem
se hůře pracuje, ale jsou výborné. Také jsme pomohli klientům vytvořit si pro radost
přání s květy z uháčkovaných řetízků z barevné vlny. Abychom mohli hrát pexeso
podle svých představ, vytvořili jsme velké kartičky s jednoduchými jarními obrázky.
A protože nás počasí zvalo ven, nasadili jsme před vstupem skalku. Zatím posledním výrobkem jsou trávoví panáčci – silonka, travní semeno, řeziny, pár očí a voda
dokázaly zázrak. Teď se jim musíme pravidelně starat o „vlasy“. Často u nové hry,
pracovního listu nebo výrobku překonávají klienti nejistotu a nevěří svým manuálním
či duševním schopnostem. Proto plně využíváme werichovské – Ten umí to a ten
zas tohle… a nikdy, nikdy se nestalo, abychom společnými silami nedosáhli požadovaného výsledku. Občas je i lepší než předloha. A tak je nám tady hezky. Brzy vám
přineseme další zprávy.
Za klienty a pracovnice Denního stacionáře pro seniory Chvalčov
Vladimíra Procházková
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Okénko nejen do školy
S koncem letošního školního roku se chvalčovská škola rozloučí hned s dvěma
stálicemi, které na její půdě pracovaly několik desítek let.
Paní Marie Slováková začínala jako uklízečka v roce 1988-89 v tehdejší ještě
oddělené mateřské školce. V roce 1993 nastoupila jako provozář školní kuchyně.
Paní Slováková, co obnáší práce provozáře?
„Je to veškerá evidence zboží, příjem, výdej. Neustálá spolupráce s kuchařem,
společně vymýšlíme skladbu jídelníčků. Taky chystám ranní přesnídávky pro děti
z mateřské školy. A připravuji podklady pro účetní ve škole.“
Kolik obědů denně připravujete?
„Teď tak 130. Obědy si berou i strávníci zvenčí. Ale když jsem nastupovala, před
těmi takřka 30 lety, bývalo obědů i 200 denně. V té době tu nebyl počítač a vše jsem
evidovala s pomocí obyčejných papírových karet.“
S příchodem elektronizace jste se musela naučit práci s počítačem, s programy. Jak Vám to šlo?
„No po pravdě se mi do toho vůůůbec, ale vůbec nechtělo. Já jsem konzervativní
člověk. Ale díky panu řediteli Hnilovi, který na mě v dobrém „přitlačil“, jsem se to
naučila. Dnes už by to samozřejmě bez práce s počítačem vůbec nešlo.“
Paní Slováková, jak se Vám ve škole pracovalo?
„Měla jsem velké štěstí na kolektiv. Na kuchařky, např paní Novákovou, Benešovou,
Netopilovou, Gregorovou, p. Dřevikovského. Nyní tady máme kuchaře p. Rýdela
a spolupráce je taky skvělá. Mě ta práce vždycky moc bavila. A říkávám, že pracovat
pod takovým vedením, jakým byl pan ředitel Hnila a nyní paní ředitelka Kubaníková,
včetně přístupu pana starosty Stodůlky, taková práce je prostě pohádka.“

Marie Slováková
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Takže Vám bude práce chybět?
„Bude a moc. Ten bezvadný kolektiv, pohyb. Každý den jezdím do práce na kole.
Ale už přesluhuju, a nyní si chci v důchodě užít vnoučátek. A především mám maminku, které je 90 let a potřebuje soustavnou péči. Takže, nudit se nebudu.“
Paní Slováková, děkuji Vám za Váš čas a především za práci, kterou jste pro
školu, chvalčovské děti a další strávníky za ta léta udělala. Přejeme Vám
zasloužený odpočinek a dlouhá léta ve zdraví.
Paní Alena Konečná působila jako učitelka na chvalčovské škole celých 37 let.
Za tu dobu odučila nepřeberné množství žáčků, intenzivně se věnovala pěveckému
sboru.
Paní učitelko, vy jste nastoupila v roce 1984. Jaké byly Vaše začátky? Měla jste
trému?
„Jejda, tak to už si nepamatuju. Ale asi ne. Začínala jsem tehdy ve druhé třídě.
V té době ale výuka probíhala úplně jinak než dnes. Všechno bylo nalajnované, podle
metodické příručky, kde byly přesně rozepsané jednotlivé hodiny, se učil i tělocvik.
Byly jasně a striktně dané osnovy, kterých jsme se museli držet. Učebnice měly
všechny děti v celé republice stejné, ve stejnou dobu se všude probíralo stejné učivo.
Neexistovaly třeba pracovní sešity, žádné kopírování. Když jsem potřebovala pro děti
něco nakopírovat, tak na psacím stroji přes průklepáky.“
Dá se tedy říct, že vyučovat před takřka 40 lety bylo náročnější?
„No jak v čem. Dnes počítače umožňují spoustu věcí, které tehdy byly zdlouhavé.
Na druhou stranu, právě proto, že je tolik možností, než se člověk vším tím materiálem probere, je to časově vlastně náročnější. Ale zase je dnešní výuka daleko
volnější, kreativnější. Nemusíme se striktně držet metodik, záleží na učiteli, jaký
způsob výuky zvolí. Důležité jsou závěrečné výstupy. Pro děti, i pro nás učitele, je
tento tvůrčí přístup daleko zábavnější. A ještě k tomu, co se podstatně změnilo: Je
to výuka cizích jazyků. V době mého nástupu se cizí jazyk na prvním stupni nevyučoval. Krátce po revoluci se vyučovala angličtina a němčina, to jsem učila němčinu,
kterou jsem studovala na gymnáziu a poté v kurzu pro učitele, který organizovalo a
financovalo MŠMT. Po třech letech byl kurz ukončen zřejmě z důvodu nedostatku
financí, tak jsem ještě jeden rok dostudovala na jazykové škole a studium ukončila
státní jazykovou zkouškou. A protože všude mě obklopovala angličtina, kterou jsem
byla, jak se říká, nepolíbena, na "jazykovce" jsem se pustila do angličtiny. To mi bylo
skoro čtyřicet. Ani jsem netušila, že po prvním roce studia budu angličtinu učit, protože "nebyli lidi". A už to zkrátím - po jazykovce opět kurz MŠMT (jen roční), zakončený
certifikátem opravňujícím k výuce angličtiny na prvním stupni.“
A co alternativní výuka? Existují školy, které mají odlišná pravidla od těch tradičních. Jak nahlížíte na volný formát výuky?
„Já osobně jsem v žádné alternativní škole nikdy nebyla, ani na hospitaci. Takže
vlastně nevím, jak se tam učí. Ale různé prvky, jako jsou společné projekty, vzájemně
se prolínající předměty se využívají i v běžných školách. Myslím si, že určitý řád a
nastavená pravidla jsou ve škole důležité. Jsou předměty, kde se žáci prostě musí
naučit učivo zpaměti. Třeba násobilku nebo vyjmenovaná slova. Když pak maturant
neumí psát bez hrubek, je to ostuda.“
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Změnily se děti během těch čtyř desetiletí?
„Ano, určitě. Změnila se doba a s ní i děti. Žijeme v době kultu dítěte. Dříve bylo
svaté, co řekl učitel, dnes je svaté, co řekne a přeje si dítě, a to hlavně v rodině.
Děti jsou přesyceny vším možným, takže je čím dál náročnější je zabavit, motivovat,
udržet jejich pozornost. Často se jim nechce nic dělat, co je nebaví, už vůbec ne.
Hledají zábavu, hru, což je v pořádku. Mě taky více baví učit formou hry, ale má to
své hranice, vždycky to nejde. Děti jsou také daleko sebevědomější, nebojí se projevit svůj názor. Což je také v pořádku, ale někdy nejsou ochotny respektovat názor
ostatních. Ale to už tak je jedno s druhým. Děti nejsou špatné, nebo horší. Prostě
v jaké společnosti žijí, takové jsou.“
Hodně se mluví o byrokracii, která proniká do všech oborů a odvětví. Jak jsou
na tom s byrokracií ve školství?
„No je to samozřejmě čím dál horší. Pořád samé tabulky, výkazy, hlášení, individuální programy vzdělávání, atd, atd. Je toho moc, pořád něco vyplňujeme.“
Chodí do tříd vlastně ještě inspektoři?
„Ano, inspekce chodí pořád.“
A co inkluze? Jaký máte na inkluzi názor? Máte nějakou zkušenost?
„Myslím si, že pro děti, které jsou nadané, ale mají nějaký tělesný handicap,
má inkluze určitě smysl. V mé třídě byla před lety nevidomá dívenka, byla chytrá a
s pomocí asistentky nebyl žádný problém. Ovšem pokud má dítě trable s učením,
pak je to sporné. Takové děti v běžné třídě nikdy nezažijí pocit úspěchu a to je
demotivující.“
Váš pěvecký sbor známe všichni. Od kdy se mu věnujete?
„Od začátku. Od toho 84. roku. Za tu dobu jsme s dětmi nacvičili spoustu písniček,
pásem. Hráli jsme si na „Česko hledá superstar,“ zúčastnili se Hostýnských píšťa-

Mgr. Alena Konečná
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liček, Kácání mája na Rusavě, … Vymýšlela jsem repertoár, který by dětem seděl.
Časem jsem začala děti učit i hru na zobcovou flétnu. Tak byla naše vystoupení oživena i vlastní hudební produkcí. Je za tím spousta neviditelné práce, spousta času.
Ale děti činnost ve sboru bavila a mě také.“
Nechyběli jste na žádném vítání občánků, na vernisážích, inspiracích, zkrátka
si bez Vašich zpěváčků už neumíme kulturní události v obci vůbec představit.
S vedením pěveckého sboru také končíte. Nechcete si to ještě rozmyslet?
„Ono už by to nebylo ono, když děti nebudu učit, nebudu s nimi mít žádný kontakt,
nebudeme se znát. Věřím, že se sboru ujme některá z dalších učitelek a převezme
štafetu. Naši zpěváčci jsou šikovní, byla by škoda, kdyby sbor úplně skončil.“
Dá se vůbec vyčíslit, kolik dětí Vám ve škole za těch 37 let „prošlo rukama?“
„Celkem to bylo zhruba 650 žáků, těch, které jsem měla jako třídní učitelka, bylo
213. Některé jsem učila dva roky, některé tři, dvakrát se mi podařilo dovést třídu od
prvního až do pátého ročníku.“
Nebude Vám škola chybět? Nebude Vám po dětech smutno?
„To ještě teď vůbec nedokážu říct. Myslím, že v první fázi budu především odpočívat. Ale děti si zaslouží někoho mladšího a vnoučata babičku, která na ně bude
mít čas. Zvláštní to bude, to zcela jistě. Mám to tady ráda. Vždycky jsem říkala, že
chodím do školy, ne do práce. Na Chvalčově byl vždy skvělý kolektiv, pomáháme si,
vycházíme vstříc. Škola je krásná, prostředí, příroda, z okna se díváme na Hostýn.
Co více si přát.“
Ano, co více si přát. Paní učitelko, děkujeme Vám za tu spoustu odvedené
práce pro školu, za mravenčí trpělivost se zpěváčky, kteří byli vždy dojemnou
ozdobou většiny obecních akcí. Přejeme Vám zdraví, spokojenost do dalších
let, a ať je Vám stále do zpěvu, byť už „jen“ se svými vlastními vnoučátky.
(zpracovala Jitka Dostálová)

Berušky a Sluníčka - to je naše školička
„Všude kolem plno květů, měsíc květen, děti, je tu!
Na svět přišla mláďátka, štěňátka i koťátka.
Velkou radost všichni máme, však se o ně postaráme.
Hádej, kdo má v květnu svátek?
Přece máma, je den matek“.
Touto básničkou jsme ve školce přivítali další jarní měsíc - květen.Všichni ve školce, ať už velcí nebo malí, opravdu prožívali velkou radost z nejkrásnějšího období
roku - jara, ale především z toho, že od 10. 5. 2021 byla mateřská škola opět otevřená pro všechny děti v běžném režimu. „Konečně jsme zase spolu…“ znělo ve třídách,
když se děti po dlouhé době viděly s kamarády a paními učitelkami. Ve školce tak
máme opět veselo a rušno.
Začátkem května byly děti pilné jako včeličky a pro svoje maminky si s láskou
připravily přáníčko a dárečky. Bohužel jsme nemohli pro maminky uskutečnit besídku, jak bývá zvykem, tak jsme pro ně ke Dni matek alespoň natočili krátké video
s písničkou „Muzikantská rodina“ a tanečkem „Maminka“. Za příznivého počasí jsme
se snažili směřovat činnosti co nejvíce ven, uskutečnili jsme vycházky k rybníku na
Pasekách, ke studánce Sklenářce,…
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„Roztančená školka“ - tak zněl tanečně pohybový program pro všechny děti,
směřující k cvičení venku, kterým jsme
oslavili společně Den dětí.
V průběhu května proběhl zápis děti
do MŠ na nový školní rok. Celkem bylo
podáno 19 žádostí. Z kapacitních důvodů
a dle platných kritérií bylo přijato 11 dětí.
A abychom nezapomněli, naší předškoláci si „vyzkoušeli“, jaké to bude ve
škole po prázdninách v 1. třídě ZŠ.
Pravidelně každé pondělí (7 lekcí) předškoláci navštěvovali „Předškoláčka“, kde
pod vedením paní učitelky I. Pagáčové
plnili různé úkoly. A ve školce předškoláci úspěšně dokončili Metodu dobrého
startu, která u dětí rozvíjela vnímání, řeč,
grafomotoriku,… A my jim přejeme, ať se
všem po prázdninách ve škole líbí a daří.
Krásné, pohodové a slunečné léto
Vám všem přeje
kolektiv učitelek MŠ

Na vycházce
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Učíme se.

Základní škola
„Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto a celý život na štěstí. Děti
nemají čas na blbosti. Jsou šťastné teď.“ Po vzoru našich dětí jsme i my zaměstnanci
školy a školky šťastní, že jsme se po dlouhých měsících čekání konečně sešli se
všemi dětmi a žáky naší školky a školy. Ačkoliv byl návrat dětí do škol a školek 12.
dubna podmíněn pravidelným testováním a spoustou dalších opatření, snažíme se
jim s rozumem přizpůsobit a reagovat na všechny aktuální změny protiepidemických
opatření.
…a že těch změn je někdy více než mnoho… - změny rozvrhů, odchodů na oběd,
pravidla testování, pravidla pro provoz školní jídelny, školní družiny (pravidla pro
obnovení předmětů jako jsou hudební či tělesná výchova) atd. atd. To vše vyžaduje
od paních učitelek a ostatních zaměstnanců školy, ale i od dětí a jejich zákonných
zástupců notnou dávku pozornosti a trpělivosti.
Za „běžného“ průběhu školního roku bych následující řádky věnovala zhodnocení
řady společenských akcí, turnajů či soutěží, které na jaře pravidelně v naší škole probíhaly – tradiční dětský karneval, vystoupení ke Dni matek, recitační soutěž, besedy
se zajímavými hosty, plavecký kurz pro 3. a 4. ročník, jarní výsadba stromků nebo
divadelní představení ať už v kulturním domě nebo v divadle ve Zlíně. O to vše jsme
v letošním školním roce opět přišli, ale nemůžeme si jen stěžovat a brečet nad tím,
co by bylo, kdyby…
Naopak snažíme se z toho, co nám aktuální protiepidemická opatření umožňují,
vytěžit co možná nejvíce. Už jsme ani nedoufali, že se rozjede tradiční příprava dětí
z mateřské školy na první třídu, tzv. Předškoláček, a přání se stalo skutečností.
Organizace letošního Předškoláčka byla však trošku jiná než v minulých letech.
Když jsme 12. dubna začínali bez rodičů, doufali jsme, že se situace zlepší. Bohužel
se tak nestalo, a proto se děti scházely pouze s paní učitelkou Ivanou Pagáčovou,
třídní učitelkou budoucí první třídy. Musely zvládnout pracovat bez podpory rodičů,
být samostatnější a pohotovější. I přesto se jim velmi dařilo a všechno úspěšně
zvládli. Rodiče měli možnost sejít se po každé hodině s paní učitelkou i ostatními
rodiči a dětmi online v aplikaci Teams. Všechny děti hrdě mohou říci, že jsou na první
třídu připraveni. Gratulujeme.
Za sebou máme úspěšně i zápis do základní školy. Ten stejně jako v loňském roce
kvůli epidemickým opatřením proběhl v průběhu měsíce dubna pouze v distanční
formě. Do 1. ročníku je zapsáno celkem 12 prvňáčků, na které se už moc těšíme.
Vzhledem k tomu, že od druhé poloviny měsíce dubna není ve školách vyžadována povinnost dodržovat homogenní skupiny, mohli jsme obnovit výuku v plném
rozsahu dle rozvrhů platných pro tento školní rok a konečně také otevřít obě oddělení
školní družiny pro všechny přihlášené děti.
V pondělí 31. května se po dlouhé době podařilo uskutečnit společnou akci pro
všechny děti základní školy s názvem „Roztančená škola“. Děti se pod vedením zkušené lektorky celých 60 minut věnovaly tanci, posilování i relaxaci – a to všechno na
školním hřišti a za krásného počasí, které je v současné době vzácností.
A plánujeme dále… 10. června žáci 4. a 5. ročníku absolvují cyklovýlet na dopravní hřiště v Loukově, kde dodatečně složí zkoušky cyklistů. Povinný výcvik plavání už
v letošním školním roce vzhledem k uzavřeným plaveckým bazénům nestihneme.
Nejen proto jsme pro další školní rok plavání naplánovali již na podzimní měsíce,
nově nejen pro žáky 3. a 4. ročníku, ale i pro žáky 5. ročníku, kterým bylo plavání
kvůli epidemické situaci „odepřeno“ už dvakrát.
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K závěru školního roku neodmyslitelně patří také školní výlety. Žáci 3. - 5. ročníku
navštíví v druhé polovině června Technické muzeum v Brně, kde zhlédnou výstavu
Robot 2020 a zúčastní se vzdělávacího programu s názvem „Protože práce šlechtí“.
Děti se vrátí v čase do minulého století a uvidí, jak vypadalo například krejčovství,
či kadeřnictví ve 30. letech či jakým způsobem pracoval ve své dílně hodinář nebo
zámečník. Žáci 1. a 2. ročníku plánují výlet vlakem do Rožnova.
Ve čtvrtek 24. června nás čeká Ahoj školo! neboli rozloučení s letošními páťáky,
tradiční přetahování lanem do vyšších ročníků a „pasování“ předškoláků na školáky
na fotbalovém hřišti. V posledním týdnu školního roku plánujeme obnovit tradici sportovních dnů. Za příznivého počasí budou děti z mateřské i základní školy soutěžit
celé dopoledne v tradičních i netradičních sportovních disciplínách.
Škola jako v minulých letech neutichne ani o prázdninách. Prvních čtrnáct dnů
prázdnin budou moci přihlášené děti navštěvovat školní družinu. Již teď také pečlivě
připravujeme „Příměstské tábory“, které jsou realizovány v rámci projektu „Dětské
kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“. V letošním roce plánujeme 3 turnusy:
12. 7. - 16. 7., 26. 7 - 30. 7., a 9. 8. - 13. 8.. Děti se mohou těšit na pestrý program,
soutěže, výlety a na své oblíbené táborové vedoucí slečnu Kláru Žůrkovou a Davida
Dubického.
A co nás čeká po prázdninách? Čeká nás spousta změn, na kterých intenzivně
pracujeme: aktualizace školního vzdělávacího programu, výzdoba vnitřních prostor
školy spojená s tvorbou nových výukových prvků, prodloužení provozu školní družiny, elektronické žákovské knížky pro žáky 3. - 5. ročníku nebo změna systému
objednávek stravy ve školní jídelně…
Co však dělá školu školou, jsou především žáci a lidé v ní. V tomto směru bude
pro nás bohužel tou největší změnou skutečnost, že nás opouští řečeno sportovní
terminologií dvě stabilní opory týmu. Se závěrem června odchází do zaslouženého
důchodu dlouholetá vedoucí školní jídelny paní Marie Slováková a s koncem letních

Loučíme se s paní učitelkou A. Konečnou - společná práce žáků 2. ročníku.
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prázdnin nás po úctyhodných 37 letech poctivé, trpělivé a svědomité práce s dětmi
opouští paní učitelka Alena Konečná.
Milá Maruško a Alenko, děkuji Vám jménem svým, jménem kolegyň, kolegů a
hlavně jménem stovky dětí naší školy za Vaši mnohaletou a vzornou práci. Společně
Vám přejeme hlavně pevné zdraví, krásné chvíle naplněné pohodou, hrou s vnoučaty či novými zážitky.
Jana Kubaníková

Duben a květen ve školní družině
V dubnu jsme v naší školní družině zažili mnoho činností a aktivit. Poznávali jsme
při procházkách kvetoucí rostliny a stromy.
Od 19. dubna jsme měli barevný týden, děti si oblékaly na určitý den danou barvu
trička. Začali jsme bílým pondělím. Děti měly najít poklad podle fáborků a při hledání
plnily různé úkoly. Úterý bylo modré, zaměřili jsme se na životní prostředí. Čistili
jsme okolí naší školy a také navštívili sběrný dvůr. Středa byla zelená. Děti sbíraly a
poznávaly luční květiny a byliny. Vyrobily si herbář. Červený čtvrtek byl ve znamení
kamarádství. Žáci skládali origami a také si zatančili. Poslední žlutý pátek jsme měli
slunečný, každý si namaloval své sluníčko a potom jsme trávili odpoledne na školním
hřišti.
V pondělí 26. dubna se uskutečnila výtvarná soutěž. Téma bylo Hostýn nebo
Hasičská zbrojnice. Nejlepší malíře vyhodnotil pedagogický sbor a děti byly odměněny diplomem a malou sladkostí.
Pátek 30. dubna patřil čarodějnicím. Holky a kluci přišli v čarodějnických převlecích. Uvařili si kouzelnický lektvar a užili si krásné slunečné odpoledne na školním
hřišti.
V květnu probíhaly turistické výlety v okolí Chvalčova. 12. května jsme uspořádali
poznávací výlet do Bystřice pod Hostýnem, kde se děti seznámily s důležitými pamě-

Barevný týden
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Táborák v areálu letního kina.

tihodnostmi a budovami města. Květen jsme ukončili táborákem v areálu letního kina.
Tímto bych chtěla poděkovat panu Janu Blažkovi za pomoc při přípravě této akce.
Kateřina Žůrková

Akce Chvalčov a okolí:

Různé

Letní kino Pod Kozincem – program viz titulní stránka zpravodaje a samostatný
článek pana Pavla Kubaníka v Kulturákově rubrice.
Výstava vonící dřevem: 11.5.2021 9:00 – 29.8.2021 17:00
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s městem Bystřice pod Hostýnem srdečně zvou na VÝSTAVU VONÍCÍ DŘEVEM, studentské práce, která bude probíhat od úterý 11. května do neděle 29. srpna 2021 ve
výstavních sálech bystřického zámku.
Výstava Maličkosti: 29.5.2021 9:00 – 4.7.2021 17:00
Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem a město Bystřice pod Hostýnem
zvou na výstavu prací žáků výtvarného oboru z distanční výuky, která bude probíhat
od soboty 29. května do neděle 4. července 2021 ve výstavních sálech bystřického
zámku.
Jan Saudek "86"
Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s galerií Artrium srdečně zvou na výstavu fotografií JAN SAUDEK "86", která bude probíhat od soboty 10. 7. do neděle
29. 8. 2021 ve výstavních sálech bystřického zámku. Prodejní výstavu k 86. narozeninám Jana Saudka zahrnuje 86 fotografií ze všech tvůrčích období.
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Vzhledem k postupnému rozvolňování nouzového stavu se pomalu začínáme
vracet do běžného kulturního života. Věříme, že se situace už znovu nezhorší,
takže kulturní a školské komisi nebude nic bránit v organizování tradičních akcí.
Začínáme tím, že HODY BUDOU!

CYRILOMETODĚJSKÉ HODY
VE CHVALČOVĚ
DOPOLEDNE - Mše svatá v kapličce v Dědině
(čas bude upřesněn na plakátech a místním rozhlasem)

AREÁL PŘED ŠKOLOU
12.00 HANAČKA – dechová hudba z Břestu
13.30 Jiří HADAŠ – kouzelník
14.50 Cimbálovka Mirka Urubka
17.00 KACZI – písničkářka z Beskyd
Atrakce pro děti

CHALUPA ZAHRÁDKÁŘŮ
od 09.00
13.30-15.30
14.30-17.00
15.00
15.30
15.00-18.00

Otevření výstavy chovatelů, včelařů a zahrádkářů
Projížďka v sedle Sudana s Vojtou
Malování obličeje-facepainting, tetování s Katkou
Vystoupí mistr světa v naturální kulturistice
Jaromír Janečka
Možná vystoupí „MISHEL 23“
Lojzíkovo hudební matiné, nokturno

AREÁL ZA OBECNÍM ÚŘADEM
20.00 HODOVÁ ZÁBAVA – hraje LOS PLAYBOYS

Zajištěno b o h a té o b čers t v e n í
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Webová stránka obce Chvalčov

V souvislosti s výročím naší obce byla v roce 2019 provedena úprava webové
stránky obce Chvalčov s cílem zvýšit přehlednost stránek, zlepšit uživatelský komfort a také zabezpečit možnost vlastní editace článků, vkládání fotek a provádění
drobných úprav ve strukturách jednotlivých částí. Řada z vás jste pravidelnými
návštěvníky těchto stránek, mnozí máte také ve svých mobilech staženou aplikace
„V OBRAZE”, která vám on-line přináší aktuální informace o pořádání kulturních
a sportovních akcí, vidíte nově vložené fotografie a některé zprávy z hlášení obecního rozhlasu a další důležité informace a aktuality.
Webové stránky prezentují naši obec, přinášejí základní údaje o obci, její historii
a poskytují cenné informace nejen pro naše občany, ale i pro návštěvníky Chvalčova.
V záhlaví na titulní stránce jsou barevně odděleny jednotlivé sekce, které se rozbalí
jako roleta, kde můžete vybírat z jejich obsahu. Na domovské stránce je také umístěna základní informace o naší obci, úřední deska a aktuality, vše ostatní naleznete
pod jednotlivými barevnými dlaždičkami. Nechci vyjmenovávat celý obsah webových
stránek, myslím, že vše je tematicky a přehledně rozdělené a každý si může projít
stránky sám a zastavit se u kapitol, které jej zajímají. Mnozí z vás si jistě rozbalí část
„FOTOGALERIE” a zavzpomínají na kulturní akce, které v minulosti na Chvalčově
proběhly a alespoň takto si připomenou bohatý kulturní život v naší obci, který
v „nekovidové” době na Chvalčově probíhá a věříme, že již brzy opět probíhat začne.       
Na závěr mi dovolte doporučení pro ty, kteří se zajímají o počasí, resp., které
zajímá množství srážek, které v obci za posledních 7 dní spadlo a dopad srážek na
výšku hladiny Bystřičky. Na území obce se nachází srážkoměr a hladinoměr, obě
zařízení nám v určitých časových intervalech poskytují stavy úhrnu srážek a výšky
hladiny potoka. Tyto údaje naleznete na našich webových stránkách v části ÚŘAD
OBCE/ Povodňový plán obce Chvalčov / monitoring / hladinoměr a srážkoměr – viz.
grafy níže.
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Anketa o zacházení s bioodpady v domácnosti
Do posledního obecního zpravodaje napsal pan místostarosta článek o bioodpadech, který nabádá čtenáře mimo jiné ke zřízení kompostu. Jelikož Chvalčov tvoří
z velké části domy se zahradami, na kterých není až tak problematické kompost
zřídit, zajímalo nás, jaký je reálný stav věcí – jak lidé zacházejí s bioodpady a jaké
možnosti využívají, zda mají kompost, zda používají hnědé kontejnery, jaká část bioodpadů na nich končí. Rozlišovali jsme mezi bioodpady z kuchyně (slupky od ovoce
a zeleniny, káva, čaj) a ze zahrady (tráva, plevel, větve).
Ve třech lidech jsme se vydali po Chvalčově postupně z pěti výchozích bodů rozmístěných od Říky přes Dědinu po Lhotku. Podle předem stanoveného klíče jsme
oslovili lidi z každého druhého domu po pravé straně a získali tak náhodný vzorek
čítající 45 chvalčovských domácností. Další domácnosti jsme oslovovali adresně po
internetu a požádali je o odpovědi skrze dotazník v google forms. Celkem máme
údaje popisující stav ve 12 % chvalčovských domácností. Všem lidem, kteří nám
věnovali pár minut a odpověděli, velmi děkujeme.
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Jaké jsou hlavní závěry
Náš vzorek ještě patrně budeme rozšiřovat, nicméně již nyní lze shrnout hlavní
závěry. Nejsou nijak zvlášť překvapivé, přesto věříme, že obci poslouží k lepšímu
nastavení odpadového hospodářství v obci.
Pokud bychom začali z optimistického konce, pak naprostá většina lidí řeší do
jisté míry bioodpad vznikající v domě a kolem něj. Přes 70 % občanů užívá sezónně
hnědé kontejnery, přes 60 %  má kompost. Z čísel je zjevné, že u některých domácností se tyto možnosti kombinují, lidé také využívají místní sběrný dvůr.
Na druhou stranu hnědé kontejnery slouží pouze v ojedinělých případech k vyhazování bioodpadů z kuchyně. Také část lidí, kteří mají kompost, jej využívá spíše ke
shromažďování bioodpadů ze zahrady, nikoli z kuchyně. Nejvýše 50 % domácností
na Chvalčově (někdy) třídí bioodpad z kuchyně a hází jej na kompost, do hnědého
kontejneru nebo slepicím. Z kombinace různých dotazů lze vyčíst, že zhruba třetina
místních domácností je v třídění kuchyňského bioodpadu důslednější, neboť na kompost vyhazují bioodpad z kuchyně každý den nebo obden.
Jaké závěry z ankety plynou
Pro trávu, plevel nebo větve si lidé prostor najdou buď na vlastním pozemku
nebo v hnědém kontejneru, množství vytříděného odpadu (papír, sklo, plasty) na
Chvalčově rok od roku narůstá a lidé během průzkumu zmiňovali, že by byli ochotni
třídit více (například konzervy nebo hliník). Bioodpad z kuchyně je ovšem pro velkou
část domácností na Chvalčově stále komoditou, kterou hází v kuchyni do koše a poté
do popelnice. 48 % respondentů (77 % respondentů ze vzorku sesbíraného přes
google forms) nám v anketě řeklo, že patrně vyhazují do popelnice něco, co tam
nepatří. Naše dotazování tak samo o sobě působilo i jako menší osvěta.
Pokud chcete, můžete si na závěr spočítat jednoduchou slovní úlohu: podle
statistik vyprodukuje běžný Čech či Moravan v průměru 40–75 kg kuchyňského bioodpadu ročně. Chvalčov má 1638 obyvatel. Za svoz jedné tuny odpadu z popelnic
zaplatí obec aktuálně 2087 Kč. Jakou částku vydá ročně obec za bioodpady, které
by v popelnici skončit nemusely?
Obec jsme o závěrech z naší ankety informovali a naše data jí v anonymizované
podobě poskytli. Pokud byste měli zájem vy sami, stačí oslovit autora článku na mailu
pavelkubanik@seznam.cz. Dohodli jsme se s panem místostarostou, že rada obce
projedná nějakou formu přímé podpory likvidace bioodpadů doma, i s přihlédnutím
k tomu, co zatím lidem v tomto přístupu brání. Ať už je to malý prostor kolem domu
nebo obava ze zapáchajícího kompostu. Některá řešení navrhuje Lenka Kalužová
v následujícím textu.
Pavel Kubaník

Kompostování
Žížalí čaj, Bokashi džus aneb černé zlato do každé domácnosti!
Papír, plasty, sklo, ... to všechno většina z nás zodpovědně vhazuje do barevných
kontejnerů. Zapomínáme ale na bioodpad z kuchyně, který tvoří obvykle 40 – 60%
obsahu našich odpadkových košů. Putuje z nich do spaloven nebo na skládky, kde
hnije a jedovaté plyny z něj zamořují ovzduší. Do půdy z něj na skládce prosakují
spíše nebezpečné látky než cokoli výživného. V lepším případě jej spálí ve spalovně.
Bioodpad je přitom jediný druh odpadu, který můžeme snadno zpracovat sami doma.
Stačí ho v kuchyni vytřídit zvlášť do jakékoli nádoby a tu vynášet na kompost.
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V rámci týdne kompostování a výzvy organizace Kokoza jsme týden vážili kuchyňský bioodpad z naší domácnosti. Při běžném týdnu, kdy jsou naše dvě děti ve škole
a my rodiče v práci (vaříme tedy jen večer a o víkendu) jsme vyprodukovali 3,5 kg
bioodpadu. Za běžný rok by to tedy bylo 182 kg. Na Chvalčově žije přes 1600 obyvatel. Bioodpad z chvalčovských kuchyní tedy může za rok vytvořit hromadu o váze
přes 72 tun. Mnoho z nás kompostuje a tato pomyslná hromada tedy nedosahuje
zmíněné váhy. Není ale nic složitého na tom, aby tato hromada nevznikla prakticky
vůbec. Kompostováním ušetříme za svoz odpadu, ale hlavně si vytvoříme ideální
přírodní hnojivo na zahrádku. Toto „černé zlato“ pomáhá vyživovat půdu, zlepšuje její
schopnost zadržovat vodu a znovu plodit.
Kompostovat můžeme organické zbytky rostlinného původu z kuchyně i zahrady –
slupky a odřezky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky, zbytky
pokojových a řezaných květin, plevele ze záhonků, posečenou trávu, listí. To vše lze
nazvat „zelená vrstva“. Dále lze přihazovat „hnědou vrstvu“ – dřevní štěpku, větvičky,
piliny, kůru, roličky od toaletního papíru a proložky od vajíček.
Na kompost naopak nepatří zbytky živočišného původu – maso, kosti, ryby, mléko
a mléčné výrobky (pokud máte slepice, jistě víte, jak se zbavit i těchto odpadů).
Opatrně i se slupkami od citrusů – jejich kůra se rozkládá velmi dlouho, proto se
doporučuje dávat na kompost jen v malém množství.
Aby měl kompost tu správnou konzistenci, je ideální kombinovat hnědou uhlíkatou
vrstvu se zelenou dusíkatou vrstvou. Pokud na kompost vrstvíme pouze posečenou
trávu (dusíkatou vrstvu), hromada bude hnít a smrdět, protože kompost nemá dost
vzduchu a uhlíku. Šokující zjištění pro mne bylo, že dle Jaroslava Svobody je ideální
poměr 25 dílů hnědé vrstvy na 1 díl zelené vrstvy. To se nám asi většině úplně nedaří,
a tak jsem se začala ptát zkušenějších na rady. Tady jsou:
• mezi jednotlivé vrstvy kompostu můžete hodit lopatu hlíny
• kompostu můžete také dodat pomocníky ve formě urychlovačů (kompostovací
bakterie)
• dobrou službu odvedou i listy kostivalu lékařského nebo jitrocele kopinatého
• hromadu alespoň jednou nebo dvakrát za rok proházíme
• posekanou trávu necháme pár dnů proschnout, než ji dáme na kompost
• můžeme koupit pomocníky – násadu žížal hnojních
• čerstvý kompost lze použít jako tzv. nástýlku, která se nechává uzrát na povrchu
(navíc tím zamezí růstu plevele) a do půdy se zapravuje až na podzim
Máte-li omezený prostor kolem domu, existují varianty kompostérů i pro vaše
domácnosti, navíc s exotickými názvy – můžete si pořídit vermikompostér nebo
bokashi kompostér. Metoda Bokashi pochází z Japonska a řeší kompostování elegantně přímo doma, bez zápachu, mušek a velké námahy. Zapotřebí jsou sušené
Bokashi bakterie a nádoba, označována také jako Bokashi kompostér. Do této nádoby vrstvíme organické zbytky z kuchyně a Bokashi směs bakterií. Výstupem tohoto
procesu je fermentovaný organický materiál – Bokashi džus, kterým můžeme hnojit.
Další možností je vermikompostování pomocí kalifornských žížal a dalších mikroorganismů, které se s radostí postarají o vaše slupky. Výhodou je, že na vermikompostér najde prostor téměř každý, umístit jej můžete do interiéru, třeba ke košům
na tříděný odpad v kuchyni, případně na chodbu, do komory, na terasu, do sklepa
nebo garáže. Tekutině, kterou získáte ke hnojení, se říká žížalí čaj. Vermikompostéry
dnes najdete nejen v domácnostech, ale i ve firmách nebo školách a školkách. Jsou
i skvělou edukační pomůckou, maskotem třídy nebo „domácím mazlíčkem“. Pokud
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se chcete dozvědět více, podívejte se na stránky www.kokoza.cz, kde najdete i mapu
pro vyhledání nejbližší násady žížal.
Samotnou mne překvapilo, kolik možností k výrobě černého pokladu máme nejen
pro domácnosti, ale i pro školy, firmy a obce. Například otočný kompostér je buben
s klikou na hřídeli, jeho objem je 125 litrů, kompost je v něm hotový za 6-8 týdnů
a má možnost uzamčení, tedy je odolný vůči hlodavcům. Takový kompost by jistě
bavil i naše nejmenší děti ve školce. Kompost může posloužit bylinkové zahrádce
a děti pochopí uzavřený cyklus potravin v praxi.
Spoustu věcí, které běžně vyhodíme do popelnice, lze zkompostovat. Prvním krokem je jedna nádoba v kuchyni na bioodpad, druhým krokem malý ohraničený plácek
venku anebo nějaká domácí varianta kompostéru. Jakmile začnete bioodpad třídit,
můžete se postupně učit, jak s ním nakládat co nejvýhodněji. Pro radu můžete zajít
na internet zijukompostyl.cz; kompostuj.cz nebo třeba k chvalčovským zahrádkářům.
Lenka Kalužová

Společenská rubrika

Cyril a Metoděj na Hostýně

V pátek 21. května 2021 proběhlo
v Jurkovičově sále na Sv. Hostýně
představení monumentálního provedení mozaiky pro umístění do zazděného
okna na východní straně baziliky. Toto
okno čeká již tři sta let na své využití. Zbylo po původní barokní stavbě,
a i v posledních úpravách exteriéru
bylo zdůrazněno orámováním. Okolní
hrubé zdivo bude oživeno barevným
akcentem a bazilika získá i na východní
straně svoji ideovou náplň. Připomene
nám, že počátky naší státnosti jsou na
Moravě a byly založeny na morálně
etických principech křesťanství.
Realizace ojedinělého díla se ujali
akademičtí sochaři, restaurátoři,   manželé Paříkovi z Prahy. Jejich spolupráce
s Hostýnem začala před 15 lety, kdy
byli přizváni k rekonstrukci a technologickému řešení obnovy Koehlerovy křížové cesty. A bylo to právě Koehlerovo
dílo z roku 1912, které se stalo předlohou k tvorbě monumentální mozaiky.
Litografické zobrazení světců Cyrila
a Metoděje zůstává i teď více jak po
stu letech jedním z nejpůsobivějších.
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Koehlerovo dílo má ve výraze takovou sílu, že každý divák cítí, že se dívají právě
na něj.  
Umělci Vojtěch a Passionaria Paříkovi se ke své práci vyjadřují těmito slovy:
„Naše zcela nová technologie vznikla po desetiletém výzkumu všech možností malby
glazurami. Tyto skvělé výsledky jsme dosáhli jen neskutečně pomalým trpělivým
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nanášením transparentních glazurních
vrstev přes sebe, s 8-10 mezivýpaly.
Častými výpaly docházelo však k trhání
podkladového střepu. Tento zásadní
problém se nám však podařilo překonat výrazným zpomalením nárůstu
teploty při výpalu. Je to technologie
tak náročná, že je nám jasné, že už po
nás ji nikdo nebude nikdy opakovat. To
jsme si ověřili na počátku před 12 lety,
kdy jsme se pokoušeli získat pro náš
tým nejlepší znalce keramického oboru.
Všichni odmítli se zúčastnit s tím, že je
to vlastně nemožné. Zůstali jsme tedy
Autoři mozaiky manželé Paříkovi
sami a do dalších a dalších zkoušek
nás vtahovala jen touha pomoci zachránit tak úžasné dílo na Sv. Hostýně. Podařilo se, ale největší zázrak nás vlastně čekal
až teď nakonec. Je to právě objev zcela originální technologie práce s glazurami.
Podobně jako ve středověkých a renesančních malířských postupech jsme použili
mnoho transparentních vrstev. Ty pak v konečném efektu dávají reálnou plasticitu
tvářím právě v náročných figurálních kompozicích. Toto propojení klasické malby
s glazurami v ohni pece bylo realizováno jen díky úctě k řemeslu a ochotě k týmové
spolupráci tak, jak jsme i my byli vyučeni na UMPRUM v šedesátých letech minulého
století. V době našich studií byla pokorná řemeslná práce na této škole zákonem.
Bez znalostí tradičních uměleckých řemesel není možné vytvořit dílo, které je možné
předat dalším generacím.“
Je nesporné, že umění manželů Paříkových se stává ozdobou hostýnské baziliky
pro další generace, a zároveň symbolem předávání víry, pokračování v misi Cyrila
a Metoděje.
(zpracovala Jitka Dostálová)
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Od Sušila na Hostýn

Před pamětní deskou Fr. Sušila
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Horňácká kapela

Tož co si představit pod pojmem happening? Horňáckú muziku hrající v lůnu
hostýnských vrchů či na ochozu baziliky, svérázný moderátorský um Ladi Čumby,
který ani na vteřinu nepoložil megafon a soustavně upozorňoval poutníky na každý
šutr a krok. Procesí asi 20 psů a 200 lidí, různého pohlaví, věku, oblečení, stavu,
výšky, váhy, barvy vlasů. Happening 30. května na počest Františka Sušila zformoval
náhodným rozvíjením děje formou inscenované události za účasti diváků. Chvílu aj
pršelo. Ale šlo se dobře. Zastávek pro tišení hladu a hašení žízně bylo tak akorát,
běžný turista by nechápal, že na Hostýn se dá jít aj 3 a půl hodiny. Ale proč se hnat,
že… Nechyběla sranda, trocha té historie, chvílama aj trocha toho dojetí. Jak už
došel každý dom nevíme, ale rozhodně se příští rok zase všeci ve zdraví sejdeme,
projdeme a dojdeme.
Jitka Dostálová

Kulturákova rubrika – pětiletý letňák
Letos se již pátým rokem budete moci vypravit pod Kozinec za kulturním programem. Alespoň pokud to počasí a aktuální protiepidemická opatření dovolí.
I letos vystřídáme na plátně filmy různého ražení – od komedií po dramata, od
filmů českých přes evropské až po americké, prostor bude mít fantasy pohádka,
dokument a letos zcela poprvé i němý film, ke kterému si budou moci diváci vybrat
přímo v kině zvukovou stopu. Doufáme, že nebudete mít strach trochu si zaexperimentovat a dáte šanci věcem, na které byste jinam než do Letního kina Chvalčov
nezašli. Letos podruhé k nám zavítá projekt Listování, který si na jevišti pohrává se
současnou i klasickou literaturou ve stylu Manéže Bolka Polívky. Pevné místo má
v programu sousedské vaření gulášů zakončené ochutnávkou a českým filmem
(tentokrát to symbolicky bude cimrmanovská Nejistá sezóna). Stejně tak charitativní
běh je již klasikou – letos jsme jej připojili k dětskému filmu na konec školního roku.
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Letos bychom chtěli prostor kina také využít k prezentaci témat spojených s naší
obcí. Před úvodním filmem vám proto spolu s architekty představíme vizualizace
budoucí podoby areálu. Budete moci   využít příležitosti a říct nám, jak byste rádi
areál využívali i jinak a jindy než během filmových projekcí – vybrané návrhy bude
možné do plánů zakomponovat. Dalším tématem, které jsme na kině před lety
nenápadně otevřeli skrze zavedení vratných Chvalčovských kelímků, bylo odpadové hospodářství. Letos vzniklý Swap pod Hostýnem (viz minulý zpravodaj) se
z facebooku na jedno odpoledne přesune pod Kozinec a kdo bude chtít, může své
domácí přebytky či zbytečnosti směnit či prodat, namísto aby je vyhodil. Na tento
blešák naváže debata o odpadovém hospodářství obcí zakončená projekcí krátkého
dokumentu. Celý tento odpadový den je zatím v přípravách a dozvíte se o něm více
již brzy. Stejně jako o programu Letního kina Chvalčov na srpen. Budeme se snažit,
aby vám pod Kozincem i letos bylo co nejlépe.
PÁTEK 18. 6. 20:00
LiStOVáNí.cz: Švejk (Jaroslav Hašek)
Alan Novotný v hlavní roli, současné Česko a jeho osudy v roli možná ještě hlavnější.
Scénické čtení LiStOVáNí zahajuje na Chvalčově své letní turné s knihou, kterou od
prvního vydání dělí rovných 100 let.
SOBOTA 19. 6. 21:15
Nejistá sezóna (Československo 1987) + Sousedské vaření gulášů
Otevíráme pátou sezónu! Před filmem guláše vařené na ohništi kina a večer cimrmanovská klasika přibližující nejistoty zcela jiné než ty dnešní. Představíme vám také
vizualizace nového návrhu areálu. Vstupné (včetně ceny za guláš) dobrovolné, račte
vstoupit.
PÁTEK 25. 6. 21:15
Cesta za živou vodou (Norsko 2019) + Běh do letního kina
Fantasy pohádka natočená v českých lokacích sleduje dobrodružné hledání zlatého
zámku a živé vody. Volné pokračování Cesty za králem Trollů. Zapíchněte v kině stan
a zahajte u nás léto.  Filmu předchází charitativní běh pro organizaci Mary´s meals
podporující školáky v chudších zemích.
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PÁTEK 2. 7. 21:15
Králové videa (ČR 2020)
Československo, konec 80. let, načerno pašované videokazety se západními trháky,
české znění jako podomácku natočený jednohlasý rychlodabing. Dokument vtipně
mixující vzpomínky dabérů, ukázky z filmů a dobové souvislosti. Debata s autory
snímku je stále v jednání.
PÁTEK 9. 7. 21:15
Šarlatán (ČR 2020)
Životopisné drama z české minulosti. Léčitel Mikulášek chce pomáhat všem bez
rozdílu, ale nežije v době, kdy by to bylo bez následků možné. Otec a syn Trojanovi
v nejlepším filmu minulého roku dle poroty Českých lvů.
PÁTEK 16. 7. 21:15
Kid (USA 1921)
Jak vypadal němý film v té nejlepší kvalitě? Charlie Chaplin v ikonickém filmu o
vztahu dospělého tuláka a nalezeného dítěte. U příležitosti stých narozenin byl film
opatřen třemi hudebními doprovody od českých muzikantů – o verzi pro Chvalčov
rozhodnou diváci před filmem.
PÁTEK 23. 7. 21:15
Chlast (Dánsko 2020)
Čtyři pánové učitelé se rozhodnou podstoupit vědecký experiment a udržovat si hladinku alkoholu v krvi, která dle studií zvyšuje kreativitu i výkonnost. Začíná to jako
komedie…  Oscar za nejlepší zahraniční film roku. Učitelé (včetně těch z mateřských
škol) mají v rámci prevence vstup za korunu.
SOBOTA 24. 7. odpoledne
Swap pod Hostýnem naživo + Veřejná debata o odpadovém hospodářství obcí
Odpolední blešák pod Kozincem pro každého, kdo chce směnit, prodat nebo se
jen podívat. Večer veřejná debata o budoucnosti odpadového hospodářství obce
Chvalčov i jiných.
PÁTEK 30. 7. 21:00
Bábovky (ČR 2020)
Všichni jsme propojeni – prací, náhodami, vztahy. Současný život a vztahy v melodramatu podle bestselleru Radky Třeštíkové. V hlavních rolích Vetchý, Vlasáková,
Plodková, Taclík, Poláková a další.
Program na srpen zveřejníme v červenci.

Letní pozdrav psa Bernarda
Milé děti, máme tu léto a plno dovádění v přírodě, to máme i my pejskové nejraději. Musím na psí tlapku říct, že vás tu spoustu potkávám a vidím, jak umíte zdravit
starší lidi a pomáhat rodičům, to mám tuze psí radost. Proto mám pro vás letní hru.
Pět z vás, co správně a nejrychleji odpoví, dostane nažehlovačku na triko a může
doma tvořit.
ODPOVĚDI PROSÍM DONESTE NA POKLADNU OBECNÍHO ÚŘADU VE
CHVALČOVĚ
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Očima psycholožky
Návrat dětí do škol
Hektické období, kdy vláda měnila rozhodnutí, a některé školy nevěděly, zda se
otevřou. Stres pro žáky, učitele i rodiče. Zavřené obchody, testování. Situace jako ze
špatného filmu. Ale stala se. Naše děti se vrátily do škol. Nyní už všechny, ale i to
trvalo. Občas slyším názor, že přijde další mutace a školy se zavřou. Pevně doufám,
že ne. Přeji našim dětem normální dětství.
Testování
Být jako psycholožka součástí testování je něco nového. Nejen, že jsem testovala sebe ve dvou školách. Ale asistovala jsem i u testování žáků různých tříd. Měli
strach? Měli. Někdy bylo nutné žáky uklidnit, redukovat jejich špatně nastavený
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postoj k testování. Dát dětem čas. Podporovat je.
Bála jsem se vlny veřejného odporu. Rodiče budou
proti, odmítnou děti nechat testovat. Praxe byla jiná.
Až na jednu maminku proběhlo testování naprosto
v klidu. Rodiče někde pomáhali. Za to jim velké díky.
Co když je žák pozitivní? Stalo se. Žáčka odvedli
do izolační místnosti a já tam byla s ním. Pár hodin
jsem mu pomáhala vyrovnat se s výsledkem testu.
Žáček se nebál nemoci, ale cítil vinu, že zklamal
třídu, která kvůli němu musela jít do karantény.
Strach měl z velkého PCR testu. Rodiče si žáka
následně odvedli.
Adaptace na školu
Je adaptace nutná? Názory se liší. Někdo hřímá,
ať se děti konečně učí! Ale pozitivní přístup zaměřený na žáka mluví jinak. MŠMT vydalo doporučení,
ve kterých uvádí, že žáci mají mít dostatek času na
adaptaci. Znamená to, že by první dny školy neměli mít strach z písemky, učení,
zkoušení a trestání za resty. Děti měly z nástupu strach. Volaly dny předem, až do
nočních hodin. Co po nás budou chtít? Co mne tam čeká? Nemám dopsaný sešit.
Dostanu hned pětku? A co kamarádi, vždyť žádné nemám.
Děti po návratu do školy prošly adaptací. Paní třídní učitelky, asistentky, jiní vyučující, já jako školní psycholožka a také speciální pedagožky, jsme dělali, co se dalo.
Děti si musely zvyknout, že jsou zpátky. Dlouho byly doma. Jiný řád, pravidla, jiný
styl výuky. Mnozí si na distanční vyučování zvykly. Někomu dělal potíže režim, vstát,
dopravit se do školy. Ve škole se s dětmi vytvořila nová pravidla ve třídě, bavili se
o covidu, reflektovali distanční výuku.
První stupeň se normálně učí už chvíli. Děti si stále zvykají, ale jsou rády ve škole.
Druhý stupeň konečně začíná denní výuku. Žáci by měli nyní zopakovat, co učitel
cítí, že má být znovu probráno. Je na něm, jak se toho chopí, zda frontálně před tabulí, nebo dle doporučení technikou vzájemného učení. Tohle se liší, škola od školy.
Pedagogové
Smekám před prací pedagogů. Velké uznání a pochvala. Měla jsem možnost
vidět distanční hodiny, přímo vedle paní učitelky. I jako rodič jsem sledovala výuku,
následně ve školách viděla přípravnou činnost. Veřejnosti se možná zdá, že učitel
byl měsíce doma a válel se u počítače, ale tak to nebylo. Připravit každou hodinu,
komunikovat se žáky přes kameru, když někteří si ji vypínají, zaujmout je, chystat
úkoly. Do toho učit nějaké třídy již prezenčně a do toho distanční výuka. Mnoho hodin
příprav, materiálů a pracovních schůzek. Učitelé se nezastavili. A do konce školního
roku se nezastaví. I oni prošli testy, očkováním, mnozí i onemocněli. Mají za sebou
náročný školní rok.
Přeji všem zaměstnancům škol, také žákům a rodičům – vydržte poslední týdny,
užívejte si přítomnosti nás všech na půdě školy a načerpejte síly o prázdninách.
PhDR. Klára Bartoníková Janečková
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Kde domov tvůj

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem aneb kde domov tvůj
Roger Robinson je expertem na mezinárodní ekonomickou a finanční sféru,
působil v radě pro národní bezpečnost během administrativy amerického prezidenta
R. Reagana a později jako předseda Kongresem vytvořené Komise pro zkoumání
americko-čínské ekonomické a bezpečnostní problematiky (2001-2006). Před působením ve vládě byl viceprezidentem v mezinárodním oddělení Chase Manhattan
Bank, kde byl odpovědný za úvěrové portfolio bývalého Sovětského svazu, střední
a východní Evropy a Jugoslávii. Tři roky také působil jako osobní asistent tehdejšího
předsedy banky Davida Rockefellera. Současně je prezidentem vlastní společnosti
RWR Advisory Group, která poskytuje data a analýzu rizik spojených s ruskými
a čínskými investicemi v zahraničí, a zejména jejich přítomnost na kapitálových trzích
USA.
Je manželem Jany Robinson, která pochází z Chvalčova a svůj rok tak v posledních dvou dekádách dělí mezi pobytem v USA, jinde ve světě (hlavně v Japonsku)
a na Chvalčově. Svého syna zapsali rodiče na chvalčovskou školu. Ačkoli tedy Roger
není stálým obyvatelem Chvalčova, tráví zde pravidelně celé měsíce a proto jsme jej
požádali o článek, ve kterém by tento světoběžník přiblížil svůj pohled na Chvalčov.

A Trip Home

Roger W. Robinson Jr.
"Pure as driven snow" -- that's how I would describe my feelings about Chvalčov. I
journey back to my youth as soon as I arrive -- a time of simplicity, goodness, trusting
and engaged neighbors, an atmosphere infused with nature, the honoring of traditions and a remembrance of those who came before us.
The most poignant and moving experience I've had in Chvalčov was the welcoming ceremony for my baby son, Davi, into the embrace of this warm Wallachian
community. Precious little girls in traditional costumes circled him and serenaded him
with Wallachian songs. It still brings tears to my eyes when I think of it. I truly believe
it was the most beautiful thing I've ever seen.
A few days later we received in the mail 1,000 koruna from the Culture Committee,
a display of generosity that would never take place in even the most idyllic American
village or town.
Going to sports events, an outdoor film or other village gatherings is special, not
necessarily because of the event itself, but rather the ease and grace of the neighborly interactions. Always smiles, beers and, if one's lucky, “klobasa”.
The most joyful of my day-to-day activities is my young son and I riding our bikes
through the forest along the stream to the “bazén” in Bystřice or to the tennis courts
in the same magical park. When we stop for ice cream before heading home to my
stunning Wallachian wife and her wonderful parents, I always whisper to myself -- "It
just doesn't get any better than this".
I've had the good fortune to have a career that's taken me around the world many
times and exposed me to countless exceptional places and cultures. However, when
I return to Chvalčov, it's returning home.
I stood with Havel for many years of my 25 in this country and I've come to cherish
Czechlands (as I sometimes call it). But my greatest sense of ownership and pride is
being part of this Wallachian village paradise -- my Chvalčov.
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Cesta domů

Roger W. Robinson Jr.
„Čistý jako čerstvě napadlý sníh,“ – takto bych popsal svůj dojem z Chvalčova.
Každý můj návrat na Chvalčov je pro mě návratem do mládí – do období prostoty,
lidské přívětivosti, důvěrných a vstřícných sousedských vztahů, do atmosféry protknuté blízkostí přírody, uctou k tradicím a vzpomínkou na ty, kteří tu byli před námi.
Nejdojemnějším zážitkem, který mám spojený s Chvalčovem, pro mě bylo uvítání
mého synka Davida do vřelé náruče této valašské vesnice. Milé holčičky v tradičních
krojích jej obestoupily a přivítaly ho valašskými písničkami. I dnes mi ta vzpomínka
vhání slzy do očí. Jsem si naprosto jistý, že to byla ta nejkrásnější věc, kterou jsem
kdy zažil.
Za pár dní jsme pak dostali v obálce tisíc korun od OÚ Chvalčov. Takový projev
štědrosti a velkorysosti byste nezažili ani v té nejidyličtější americké vesnici nebo na
malém městě.
Setkávání během sportovních utkání, na letním kině nebo při jiných příležitostech
jsou něčím neobyčejným, ne snad nutně pro události samotné, ale pro samozřejmost
a vstřícnost sousedských hovorů, které zde můžete zažít – úsměvy, pivka, a když
máte štěstí, tak i „klobása“, jedno ze slov, které jsem se česky naučil.  
Mezi mé každodenní obyčejné radosti počítám chvíle, kdy se synem jedeme na
kolech parkem kolem potoka na bystřický „bazén“ (i tohle slovo umím česky) nebo
na tenisové kurty nedaleko, v tom stejném nádherném parku. Když se cestou domů
k mé krásné valašské manželce a jejím báječným rodičům zastavíme na zmrzlinu,
říkám si v duchu, „tohle už snad ani nemůže být lepší.“
Měl jsem to štěstí, že jsem díky své práci projel mnohokrát svět křížem krážem
a měl jsem tak možnost vidět na vlastní oči nepočítaně výjimečných míst a poznat
mnoho kultur. I přesto ale platí, že když se vracím na Chvalčov, je to návrat domů.
Mnoho let jsem si vážil Havla a během 25 let života, která mě poutají k českým
zemím (jak je někdy nazývám), jsem se do nich zamiloval. Ale nejhlubší pouto a pocit
hrdosti jsou pro mě spojeny s tím, že jsem součástí tohoto valašského ráje – mého
Chvalčova.
Přeložil Pavel Kubaník

Pohled na místní kraj
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Z naší přírody
V dnešním příspěvku bych vás chtěl pozvat na Stráň. Velké písmeno je gramaticky
správně, protože se jedná o Přírodní památku Stráň, která se rozprostírá na severozápadním úbočí Hostýna a svým typickým tvarem protáhlého trojúhelníka vklíněného
do zalesněného svahu který je viditelný za příznivého počasí až z Kroměříže, tvoří
významný krajinářsko-estetický prvek této část Hostýnských vrchů. Tento pohled
je bohužel v současné době poněkud narušen částečným odstraněním smrkových
porostů v horní části svahu v důsledku kůrovcové kalamity. Rezervace s výměrou
necelých devíti hektarů byla zřízena v roce 1992 především na ochranu typického
ekosystému jednosečné karpatské louky s výskytem mnoha druhů chráněných
a ohrožených rostlin.
V dřívějších dobách byl nejen vrchol Hostýna, ale i jiné hřebenové partie odlesněny a sloužily jako pastviny pro hovězí dobytek, v dávné minulosti i pro ovce, nebo
byly koseny na získávání sena pro zimní krmení. Po ústupu pastvy v 80. letech
minulého století zůstávaly tyto plochy nevyužity pro zemědělství a začaly zarůstat
náletovými dřevinami, hlavně hlohem a lípou. V současné době je převážná část
louky pravidelně kosena a zbavována náletových dřevin. Tyto zásahy mají příznivý
vliv na zvyšování populací vstavačovitých rostlin, z nichž dominuje vstavač bledý.
Je to velmi atraktivní rostlina, jediná z našich orchidejí se žlutou barvou květů, která
vykvétá brzy na jaře a je předmětem zájmu botaniků a fotografů přírody z celé republiky, protože zdejší velmi životaschopná populace je tvořena nejméně tisícem jedinců.
Z dalších vstavačovitých, které už se však nevyskytují v takové hustotě, je možné
jmenovat vstavač mužský znamenaný, vstavač kukačku, prstnatec májový nebo pětiprstku žežulník. Další botanickou raritou, která je velmi ohroženou rostlinou naší flóry,
je hořeček nahořklý. Je to miniaturní rostlinka, která uniká pozornosti a vyskytuje se
zde na poměrně malé ploše, kde přežívá jenom díky pravidelnému ručnímu kosení.
Výskyt hořce brvitého, hořce křížatého a lilie zlatohlávku jenom potvrzuje význam
této přírodní památky.
Zajímavou kuriozitou je výskyt květnatce Archerova, nápadné houby připomínající mořskou hvězdici, která k nám byla zavlečena zřejmě z Austrálie nebo Nového
Zélandu. Historie nálezů v Evropě se píše až od počátku 20. století. Jmenované
země patří mezi důležité exportéry vlny a právě s ní a s dodávkami bavlny se dostaly
spory houby na evropský kontinent. Následně se pomocí lodní dopravy rozšířila do
Severní Ameriky, Evropy, jižní Afriky, na Svatou Helenu a Mauritius. Z Francie, kde se
houba objevila roku 1914, postupovala dále. Mezi lety 1940–1948 se postupně obje-

Vstavač bledý

Květnatec Archerův
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vila v Německu, Norsku (což mykology
vzhledem ke klimatu a severnímu umístění překvapilo), Velké Británii a Rakousku.
První nález z našeho území byl popsán
roku 1962. Houba se objevila v jižních
Čechách a následně zahájila postup přes
Šumavu do Moravskoslezských Beskyd.
Stráň není jediné místo jejího výskytu
v naší oblasti, při troše štěstí a pozornosti ji můžeme objevit v husté trávě
kolem Lázní, na Chlumu nad Bílavskem
nebo u fotbalového hřiště ve Chvalčově.
Podle občasných zpráv v odborném tisku
o výskytu na celém území státu se zdá,
že tohoto exotického přistěhovalce můžeLilie zlatohlávek
me považovat za trvalou součást naší
mykoflóry.
Chtěl bych se zmínit ještě o jedné všeobecně známé rostlině, která však v sobě
skrývá několik zajímavostí. Ocún jesenní zná každý školák. Na podzim je nejen
Stráň, ale prakticky každá louka nebo příkop zaplaveny jeho světle fialovými květy
a jejich kvetení signalizuje definitivní konec léta. Kdybychom hledali u květů listy, tak
bez výsledku. Ocún má totiž obrácený životní cyklus než drtivá většina našich rostlin.
Staří botanici ho nazývali „filius ante pater“, což se dá přeložit jako syn před otcem.
Chtěli tím vyjádřit, že na podzim, kdy ostatní rostliny odkvétají a zatahují, tak ocún
kvete a naopak v jarních měsících se objevují tmavě zelené mohutné listy s velkou
tobolkou se semeny, která brzy dozrávají a celá rostlina zatahuje.
Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, ocún je rostlinou s největším jednotlivým
květem ze všech druhů naší flóry. Když si dáme práci a vykopeme opatrně celou
rostlinu až po cibulku, tak zjistíme, že
květ, vyrůstající přímo z ní, měří 30-50 cm
a tak je tato trubkovitá koruna skutečným
velikánem v rostlinné říši. Celá rostlina je
jedovatá a už několikrát došlo k tragické
záměně s česnekem medvědím, který
ovšem vyhledává úplně jiná stanoviště
než ocún.
Závěrem je třeba doplnit informace
o památce zmínkou o fauně. Zoologický
průzkum byl podrobně proveden pouze
u motýlů, kterých zde bylo nalezeno
i díky pestrosti vegetace mnoho druhů.
Z těch nejohroženějších je možno jmenovat např. zelenáčka šťovíkového, několik
druhů vřetenušek, otakárka fenyklového
i ovocného a několik druhů modrásků a
ohniváčků. Je možné, že při studiu dalších
skupin živočichů nás tato lokalita díky
svému příznivému mikroklimatu překvapí
dalšími druhy hmyzu.
PaedDr. Jiří Troneček
Ocún jesenní
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1980

Zápisky z kronik

Vstupujeme do nového roku, ve kterém oslavíme 35. výročí vyvrcholení národně
osvobozeneckého zápasu našeho lidu, osvobození Československa Sovětskou
armádou.
Předseda MěNV- KSČ v Bystřici pod Hostýnem s. Fr. Rudý k zahájení posledního
roku 6. pětiletky v 1. čísle „ Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem“ hodnotí činnost MěNV, občanské výbory, práci poslanců a pracovní morálku v závodech.
O bytové situaci podal zprávu na plenárním zasedání MěNV 7.7.1980 předseda
komise poslanec Ludvík Staněk. Stížnosti občanů na řešení bytové otázky jsou
značné. Hlavní příčinu nedostatku bytů je fakt, že od roku 1972 není prováděna
soustředěná bytová výstavba, kterou odpovědné orgány umisťují v jiných městech.
Plénum bylo seznámeno s plněním bytového pořadníku a uvedení občané obdrželi
rozhodnutí o přidělení bytu.
MěNV zrušil 19.05.1980 svou vyhlášku z roku 1951 o nenalévání alkoholických
nápojů ve výplatní dny. Nemělo to vliv na růst přestupků učiněných pod vlivem alkoholu v tyto dny. Komise provedla několik zásahů na zamezení nalévání alkoholických
nápojů mládeži, zejména při pořádání společenských zábav. Doporučila nepovolovat
vystoupení těm hudebním skupinám, při jejichž zábavě dochází k podnapilosti mládeže.
V květnu 1980 bylo 9 chvalčovských občanů v domovech důchodců, do nichž se
přestěhovali, aby měli zabezpečeny po všech stránkách životní podmínky ve stáří
a klidný odpočinek po celoživotní práci.

Spartakiádní průvod 1. máje
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Začátkem roku 1980 byl požár
domku č. 85/I Ludvíka Nováka. Na
likvidaci požáru pracoval s místními požárníky i Veřejný požární útvar
z Bystřice pod Hostýnem. I když
hořící domek se nedal zachránit,
podařilo se s velkým úsilím požár
lokalizovat a uchránit okolní domy.
ZO-SPO měla koncem roku celkem 93 členů, z toho 70 mužů a 23
žen. Podle věkového složení členské základny potřebuje ZO-SPO
omlazení, aby bylo možno dobře
zajistit požární bezpečnost. Nedaří
se získat mládež, která nemá
o práci v požární ochraně zájem.
Český zahrádkářský svaz pokračoval na rekonstrukci své chalupy,
kde vybudoval svépomocí členů
moštárnu, sušárnu ovoce a vaření
povidel. Značným podílem přispěl
národnímu hospodářství výkupem
trhaného i padaného ovoce jak
pro vnitřní trh, tak i zpracovatelským podnikům. Dne 1. března byl
v kulturním domě „Zahrádkářský
bál“ s prodejem domácích speci-

V klubovně KD

Oslava 1. máje
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alit. Přispěl značně k utužení dobrých vzájemných vztahů mezi sousedy a občany.  
TJ Sokol – Bylo pokračováno v pořádání základního lyžařského výcviku, který slouží
pro děti, jejichž rodiče mají zájem na odborném vedení při učení základů lyžování. Na
výcvik bylo přihlášeno 40 dětí, které byly zařazeny podle schopností do 5 družstev,
která vedli: Milan Barot ml., Zdeněk Neradil, Jaroslav Wágner ml., Irena Kalabusová
a Jarmila Spieglová. Na úseku výstavby a údržby byly provedené úpravy všech
sjezdovek a drobné úpravy na vlecích. Na velkém vleku Kyčera byl opraven motor
a vyměněno lano. Akcí roku byla rekonstrukce strojovny spolu s přístavbou nové
části se shromažďovacími a hospodářskými prostory se sociálním zařízením. TJ
Sokol uspořádala v rámci oslav 35. výročí osvobození ČSSR na fotbalovém hřišti
místní spartakiádu, na níž bylo předvedeno vystoupení pěti spartakiádních skladeb.
Rok 1980 lze hodnotit v místní části Chvalčov jako rok dobré práce občanů.
Občané podle svých možností a schopností byli nápomocni při plnění volebních
programů, pomáhali dobudovat mateřskou školu. Vyšší životní úroveň se projevuje
v bytovém zařízení a vybavení. V oblékání dětí a všech občanů není již rozdílu mezi
městem a venkovem. Není již vidět bosých a otrhaných dětí, ani starších neupravených občanů. Snahou všech je nesmírná touha žít v míru.

Chvalčovští zahrádkáři
"MOUDROST ZBAVUJE DUŠI VÁŠNÍ." (Démokritos)
Chladné jaro lidi štve, příroda se ale raduje. Prvního června se nám potkává
několik významných dnů: Den dětí, Světový den rodičů, Světový den mléka a začíná
meteorologické léto.
Červen je měsíc rozkvetlých luk, přicházejícího léta a nejdelších dní. V tomto
období se prolíná konec jara se začátkem léta. O tomto měsíci se říká, že je časem
růží. Nádherné růže ale vyžadují péči - nesmí jim chybět vláha. Při suchém počasí
je nutná důkladná dodatečná závlaha 1x týdně s nakypřením půdy - pokud možno
v dopoledních hodinách, aby listy do večera oschly, ale letos tento problém nehrozí
- vody máme dosti.
Červenec je zase měsíc letních prázdnin, dovolených, lesních plodů a vyhřátých
luk. Rostliny dozrávají a dávají plody, tráva schne a obilí žloutne, vůně dozrávání je
ve vzduchu.
Co se děje na Chalupě zahrádkářů: Dokončujeme opravy elektroinstalace a připravujeme se na „TRADIČNÍ VÝSTAVU“ ve spolupráci s Chovateli a Včelaři. Dosud
nám covid víc nedovolil.
Co je fenologie? Skoro kvízová otázka: Že by nauka o psích slečnách a paních?
Vzdělaný tolerantní zahrádkář se vtípku zasměje: Fenologie, to jsou přece fenofáze – pilíře mých radostí. Wikipedie vysvětluje: Fenologie je nauka o časovém
průběhu základních životních projevů, zvaných fenologické fáze, zdravých živých
organismů v závislosti na změnách počasí, klimatu a dalších vnějších vlivů prostředí.
Věda o tom, co se jeví.
Fenologická fáze (fenofáze) je u rostlin určitý zevně dobře rozpoznatelný, zpravidla každoročně se opakující projev vývinu nadzemních orgánů (zejména pupenů,
listů, květenství). Nástup fenofáze je časový údaj určující, kdy vývin dospěl právě
do úrovně dané popisem fenofáze. Takto encyklopedicky poučeni o fenologii a
fenofázích se můžeme věnovat několika souvisejícím detailům. Zahrádkář preciza si
44

vede každoroční záznamy o časovém nástupu fenofází vybraných druhů rostlin na
své zahrádce nebo v blízké přírodě. Zahrádkář typu úplný punťa si vede i pracovní
deník. Co, kdy a jak udělal. Na základě ročního porovnání může sousedovi pejskaři
zasvěceně vykládat: „Jó, letos se nám jaro nějak opozdilo. Zima se drží zuby nehty.“
Soused přitaká, spíše zuby přicvaká, a že jde do tepla, protože mu zima zalézá za
nehty. Právě letos nastal po mnoha letech tento případ. Jaro se nechtělo probudit.
Mrazíky se furt a pořád vracely. Květy na meruňkách už leckde pomrzly. Škody na
vinné révě hlásí pěstitelé od nás i ze zahraničí. Tady můžeme rozlišovat fenofáze
meruněk a broskvoní – různá stádia poupat, kvetení a plůdků jsou různě odolná
nebo spíše citlivá na pokles teploty pod 0 °C. Menší stromek meruňky nebo broskvoně můžeme na zahrádce zkusit ochránit přikrytím nějakou plachtou. Je otázkou,
jestli přitom neuděláme víc škody mechanickým poškozením letorostů, pupenů nebo
květů. Broskvoň je letos mimořádně nasazená květy. Nejčastěji si všímáme změn na
rostlinách na jaře také proto, že se po zimě těšíme na probouzející se přírodu.
Další strasti fenofází, které vnímáme se zaujetím, jsou sklizně jednotlivých druhů
ovoce a zeleniny. U rané zeleniny – salátu, ředkviček, kedlubnů – je přechod z vegetativního do generativního období spojený s fenologickými znaky, které nevěstí nic
přínosného: Fenofáze vybíhání do květu nás upozorňuje, abychom rychle sklízeli,
jinak pracně vypěstovanou zeleninu vyhodíme na kompost. Salát hořkne, ředkvičky
a kedlubny dřevnatějí.
Fenologické stupnice ovocných druhů a zelenin a především polních plodin jsou
velmi důležité pro pěstitelskou péči související s vývojem rostlin. Velmi nevděčným
důsledkem spojení fenofáze a ošetřeni rostliny je HYPERLINK "https://izahradkar.
cz/tag/rez-peckovin/" \n _topřez peckovin. Doporučuje se: Řez peckovin nechte
na začátek vegetace, na dobu kvetení nebo po odkvětu, kdy se rány lépe hojí. …
broskvoním však takový zásah svědčí, potvrzují i poznatky fenologie. Čím je zásah
nevděčný? Běžte řezat na požádání broskvoň za plného kvetení, zvláště odrůdy
s velkými růžovými květy. Takticky velmi nevhodné je provedení řezu pod dohledem
majitelů. Broskvoně se řežou intenzivně, takže po chvíli se pod stromem válí letorosty se spoustou květů. Ale v očích zvláště žen se pod stromy válí celá úroda krásně
vybarvených a lahodných broskví. V tu chvíli se mění vaše pozice ze zahrádkářského
přítele (zde oslovení mezi zahrádkáři) v osobu zralou pro pruhovaný mundúr.
Květy šeříků potvrdí, že v květnu nastal máj. Také se říká: Jedna vlaštovička jaro
nedělá. Ale rozkvetlé šeříky určitě pokročilé jaro dělají. I to je fenofáze. Šeříky až
bílé začnou kvést zpívala Jiřina Salačová a později Karel Hála. V zahradách bílé
odrůdy nejsou často vidět. My ji máme u zahrádkářů na konci OÁZY. Bílá, růžová,
fialová či do modra zbarvená květenství šeříků jsou symboly začátku měsíce května, májových dnů. Různobarevnost květenství šeříků je ukázkou významu odrůd
jednotlivých druhů rostlin. Fenofáze odrůd mohou být a také jsou výrazně od sebe
časově vzdálené. Tyto rozdíly byly dosaženy cíleně šlechtěním. Pro nás je kvetení
šeříků orientačním fenologickým termínem pro průběh jarní vegetace. Od konce
dubna v jednotlivých letech pozorujeme vývoj šeříků vždy v kontextu se zafixovanými
obrázky z května 1945, na kterých jsou jásající dívky s kyticemi právě šeříků. Letos
se časové zpoždění vývoje květenství šeříku ukazuje velmi zřetelně.
5.7. Chalupa zahrádkářů „Tradiční výstava“ chovatelů, včelařů, zahrádkářů.
Co nás během výstavy čeká:
Koníci poníci milých Janiček
Projížďka v sedle Sudana s Vojtou
Malování obličeje-Facepainting, tetování
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K poslechu i tanci Lojzíkové klávesnicové hudební matiné
Jaromír Janečka vícemistr světa v naturální kulturistice, mistr Evropy
Vystoupí „MISHEL 23“ ?
Během dne si děti mohou naaranžovat květinovou krabičku.
Občerstvení: mistrovský guláš, cigáro z udírny, párek v těstíčku, Mirkova
Krkovička, Sylvin grilovaný hermelín. Dále nabízíme frgály našich členů, povidla,
med, perníčky, propolisové kapky, ukázka výroby včelařských svíček, nabídka
floristických aranžmá ze sušených i živých květin.
30.7.-1.8. Holešov zámek
6.-8.8.
FLORIA Kroměříž

„Mečíky-55let SZO ČZS Gladiris“
„FLORIA LÉTO“ zahradnická výstava/farmářské trhy

Pranostiky
O Božím těle skoč do vody směle.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se, kam chce, lije.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Zahrádkáři děkují všem za podporu naší činnosti a těší se s Vámi na setkání při
akcích na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ. Covidu zmar a zahrádkářům zdar!
Výbor zahrádkářů Chvalčov

Na Zahradě
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Děti MŠ, ZŠ a družiny
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Slovo na konec:
Humor je největším požehnáním lidstva.
Mark Twain
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