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Milí čtenáři,
dne 9.května jsme oslavili svátek matek. Ano, je milé, když na vás po letech ze
zapomenuté knihy vypadne přáníčko dcery „ Mám tě ráda, maminko,“ které napsala
před mnoha lety. Z roztomilé dcerušky se sice vyklubala puberťačka se svým „to
neřeš, mami,“ srdce matky přesto jihne. Přidala bych k tomuto svátku ještě jeden.
Den otců, kteří neopustili své děti. Den mužů, kteří své potomstvo vnímají jako prioritu a chovají se podle toho. Nikdy mi nedocházelo, jak šťastné jsem dítě, protože
mám tátu a mámu. Až nyní, ve své dospělosti začínám vidět nenahraditelnost otce
pro vývoj dítěte. Škoda, že tu nenahraditelnost sami otcové často nevnímají, podceňují anebo zamění za cosi jednoduššího – třeba posedávání v hospůdce nebo
blýskavějšího – za novou, líbivější ženu. Děkuji otcům, kteří odolají všem nástrahám
a pokušením, které život nabízí. Děkuji otcům, kteří zůstanou věrni svým závazkům,
ženě a dětem. Otcům, kteří nevytváří nové rodiny jako na běžícím pásu. Otcům,
kteří nepreferují hlavně a především sami sebe. Neomlouvají své poklesky a nesvádí
své selhání na druhé. Je jich tak málo, o to více je potřebujeme. My ženy pro své
děti a děti pro pocit bezpečí a důvěry. Pro dítě, které přijde na tento svět, je matka
symbolem lásky a otec symbolem bezpečí. Opustí-li otec dítě, přestává být pro
toto dítě svět bezpečným přístavem. Už zná zradu. A neexistuje částka výživného,
která by mohla zradu od nejbližšího člověka vykoupit. Kde má dítě najít víru, že tato
zrada se nebude opakovat? Mnoho mých kamarádek nemělo tolik štěstí jako já.
Jako dívky opuštěné v dětství marně hledají důvěru v dalších vztazích, mívají velmi
často podvědomý negativní vztah k mužům. A není se kolikrát čemu divit. Když jako
malé dítě sledujete zápas matky samoživitelky o holou existenci, její vyčerpání, kde
by se ve vás zrodil obdiv k mužům? Ona to totiž není vůbec žádná legrace. Žena
není stvořena k tomu, aby živila potomstvo. Ona má naprosto jinou roli. Žena pečuje
o potomstvo na citové a emocionální úrovni. Dává mu kus sama sebe, učí dítě mluvit,
chodit, myslet, cítit, milovat, důvěřovat, chápat atd. Aby toto všechno mohla v klidu
v dítěti rozvíjet, nemůže denně přemýšlet, kde sehnat s prominutím kus žvance, a
starat se o základní potřeby rodiny. Když dělá jedno, nemůže dělat druhé. Rodina je
celek a jenom jako celek funguje. Aby žena mohla dát společnému dítěti to nejlepší,
potřebuje muže. Potřebuje ochránce, který zabezpečí chod a provoz rodiny. Je nepřirozené, a společnosti se zákonitě vymstí, když ženu pasuje na obě role. Tam, kde
muž zmizí, musí žena automaticky vyplnit jeho místo, převzít jeho zodpovědnost. Ale
ta její jí přitom pořád zůstane! Výživné, mnohdy spíše výsměch než pomoc, ani sociální dávky nikoho nespasí a rozhodně tu mezeru nevyplní. Ta mezera je daleko hlubší, než je na první pohled vidět. Ženy, které máte doma dospělého muže s velkým
M a ne nevyzrálé rozmazlené děcko řešící především samo sebe, muže, který vás
neponižuje, ani si nedokazuje své chlapáctví počtem vypitých piv či zdolaných samic,
muže, který se stará o děti, o dům, vydělává peníze a je vám oporou, i když se cítíte
bídně, jste šťastné. Říkejte jim to. Není třeba čekat na nějaký imaginární svátek. Stojí
za to říkat skutečným mužům, jak moc je potřebujeme. Ženy se musí naučit pochopit
svou ženskou roli, rozvinout své ženství. Žena je nositelkou citu, je stvořena nikoliv
jako živitel, ale jako udržovatel věčného ohně – lásky. To je její rozměr, její role. Má
neskutečnou schopnost cit šířit dále. V tomto je vždycky o krok napřed. Chcete být
milována, milujte! Nečekejte, až se to samo stane. Vy jste ta brána, vy určujete směr.
Nenechte si svůj dar vyrvat z rukou ani feminismem, ani pesimismem.
Přeji všem hodně štěstí.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 22. 3. 2010
Zastupitelstvo obce projednalo
• 1.1 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• 1.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 18.12.2009 do
22.3.2010.
• 1.5 a schvaluje na základě nabídkového řízení firmu MG Building, s.r.o., z Bystřice
pod Hostýnem jako zhotovitele stavby Chvalčov - ZTV k RD , ul. Sborná, za cenu
2 398 023,00 Kč včetně DPH.
• 1.6 a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ
Chvalčov na předfinancování projektu „ Moderní zázemí TJ Chvalčov".
• 1.7 a schvaluje záměr opravy povrchu komunikace v ulici Poutní.
• 1.8 a schvaluje podání dotační žádosti na projekt "Amfiteatr Chvalčov-centrum
kulturně společenských aktivit". Dodavatelem PD bude firma INEX projekt, s.r.o.,
Kroměříž.
• 1.9a) a schvaluje přihlášku do soutěže „Stavba roku 2009“ s projektem "Zkvalitnění
volnočasových aktivit".
1.9b)
a schvaluje přihlášku do soutěže „Vesnice roku“.
•
• 1.10 a schvaluje podání dotační žádosti na MŽP na projekt "Úprava tůní v lokalitě
mokřad nad OÚ ve Chvalčově" s uznatelnými náklady 25 392,00 Kč.
• 1.11 a schvaluje jako dodavatele stavby "Chvalčov - hasičská zbrojnice v novém"
firmy P-Elektro Chvalčov, StaniOn, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem a Miroslav
Marconi, Chvalčov, dle jednotlivých nabídek za úhrnnou cenu 470.169,-Kč.
• 1.12 a schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace na projekt
"Kanalizace v ul. Javornická – Chvalčov" Ing. Aloise Pokorného ze Zlína za cenu
59 000,00 Kč.
• 1.13a) a neschvaluje odprodej obecního pozemku parc.č. 372/22 v k.ú. Chvalčova
Lhota.
• 1.13b) a neschvaluje odprodej obecního pozemku parc.č. 293/3 v k.ú. Chvalčova
Lhota.
• 1.13c) a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 917/10 v k.ú.
Chvalčov manželům Švábovým za cenu stanovenou znalcem v místě obvyklou.
Vše dle GP.
• 1.13d) a schvaluje odprodej 62 m2 obecních pozemků v k.ú. Chvalčov pro
manžele Dočekalovy za cenu stanovenou znalcem v místě obvyklou. Jedná se
o pozemky parc.č. 371/45 o výměře 45m2 a z pozemku parc.č. 371/45, který
má výměru 15 m2, odprodej 10 m2 a směnu 5 m2 za pozemek č. 700 . Všechny
náklady platí kupující.
• 1.14 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 v projednaném znění.

•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.3 kontrolu usnesení č.7/2009 ze zasedání ZO Chvalčov dne 18.12.2009.
1.4 provedení průzkumu kvality kanalizace, která vede podél státní komunikace
od obchodu p. Fojtíkové až po Kamenec. Průzkum je důležitý pro přípravu projektu na rekonstrukci státní komunikace, plánované na r. 2014 a 2015.
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1.4 smlouvu o výpůjčce budovy školy, školní kuchyně, tělocvičny, oploceného prostranství před školou a nově zbudovaných 3 hřišť, příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ Chvalčov se souhlasem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Moravy.
1.4 plánovaný sběr velkoobjemového odpadu a pořádání sbírky pro Diakonii
Broumov.
1.15 zprávu účetní obce Chvalčov o výsledku inventarizace majetku a závazků
majetku obce za rok 2009.
Zastupitelstvo obce ukládá
1.5 starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou MG Building, s.r.o., z Bystřice pod
Hostýnem jako zhotovitelem stavby "Chvalčov - ZTV k RD, ul. Sborná", za cenu
2 398 023,00 Kč včetně DPH .
1.7 radě obce provést nabídkové řízení na zpracování návrhu a ceny záměru
opravy povrchu komunikace v ulici Poutní.
1.8 radě obce provést administraci žádosti na projekt "Amfiteatr Chvalčov – centrum kulturně společenských aktivit" .
1.9 a) starostovi provést administraci přihlášení do soutěže „Stavba roku 2009“
s projektem "Zkvalitnění volnočasových aktivit".
1.9b) místostarostce obce provést administraci přihlášení do soutěže „Vesnice
roku.“
1.10 starostovi obce podat dotační žádost na MŽP na projekt "Úprava tůní v lokalitě mokřad nad OÚ ve Chvalčově".

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 4. 2010

•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a schválila:

4/3 prodloužení termínu odvozu dřeva z lokality Lázně, a to do konce měsíce
dubna pro Lesy ČR.
4 /4 požádat o nabídku na zhotovení reklamních a propagačních tabulí v obci
Chvalčov od fy Světlík z Bystřice pod Hostýnem.
4/5 zadání a zhotovení projektu pro turistické zázemí cyklistů v ul. U Revíru.
4/6 předat fě INEX Kroměříž veškerou agendu kolem výměry pozemků v ul.
Javornické. Obec umožní pouze jednání v prostorách radnice, jinak celé řízení je
v kompetenci fy INEX.
4/7 a souhlasí se sjezdem na MK a částečným uložením sítí do obecního pozemku pro manžele Kalužovy pro stavbu rodinného domu v ul. Javornické.
4/8 odstranění nefunkčních sloupů, které jsou na obecním pozemku u nemovitosti
č.p. 20.
4/13 a souhlasí s přijetím nepeněžního daru od fy Kaufland v hodnotě
10 000,--Kč.
4/14 umístění reklamního poutače na sloupu veřejného osvětlení pro fu Rustik a
zámečnictví Zmrzlík.
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4/16 předvolební shromáždění na parkovišti vedle KD pro ČSSD dne 5.5.2010.
4/17 standardní průběh oslav osvobození obce včetně položení věnců k pomníkům.
4/18 uvolnění částky 40 000,- Kč dle rozpočtu pro TJ Chvalčov, příspěvek na
mládežnickou kopanou.
4/19 udělení pamětní medaile paní Anni Harmannové, předsedkyni křesťanského
klubu žen z partnerské organizace z bavorského Zussmarshausenu.
4/21 přejezd cyklistického maratónu „MAMUT-TOUR 2010“ přes území obce
Chvalčov.
RO bere na vědomí:

4/2 kontrolu usnesení z jednání RO 03.03.2010.
4/9 informaci starosty o termínu započetí budování inženýrských sítí v ul. Sborné.
4/10 informaci starosty o pokračování přípravy projektu „Rekonstrukce průtahu
obcí“.
4/11 informaci starosty o návštěvě hodnotitelské komise „Stavba roku“.
4/15 definitivní ukončení Mandátní smlouvy s Československou obchodní bankou, která sloužila k půjčkách Fondu rozvoje bydlení.
4/20 zprávu školní inspekce, která proběhla v naší škole v prosinci r. 2009 s velmi
dobrým výsledkem.
RO ukládá:

4/5 starostovi zadat zhotovení projektu na turistické zázemí pro cyklisty v ul. Na
Říce dle platných kritérií.
4/6 starostovi projednat s fou INEX Kroměříž, projektantem a stavebním dozorem
stavby v ul. Javornické, vypořádání všech nesrovnalostí ve výměrách pozemků
až po zápis do KN.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 5. 2010

•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

5/2 do doby, než bude opraven obecní automobil, souhlasí RO s jízdou soukromými automobily pro starostu a místostarostku pro služební účely, dle platných
nařízení.
5/3 o stavebním dozoru a bezpečnostním technikovi pro stavbu v ul. Sborné,
kterým bude Ing. Vítězslav Študent.
5/5 o opravě elektroinstalace v kabinách TJ –odd. kopané. Opravu provede
f Elektro Pecháček za cenu 22 000,- Kč.
5/6 o zadání rekonstrukce webových stránek obce fou Galileo, s.r.o., za cenu
10 000,--Kč s ročním udržovacím poplatkem 4 000,--Kč.
5/7 a souhlasí s rekolaudací nemovitosti manželů Šrámkových v ul. Paseky.
5/9 o zadání pasportizace místních komunikací fou Geometra Opava s tím, že
předloží cenovou nabídku.
5/13 o úhradě skákacího hradu pro děti na ukončení školního roku v částce
5 000,--Kč.
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5/17 o nové nájemkyni obecního bytu, kterou bude Lucie Macůrková.
5/18 o stažení vod, které stékají na pozemky u rodinného domu č.p. 413.
5/19 se zakoupením rour pro odvodnění stékajících vod u nemovitosti č.p.777.
5/25 o uzavření dvou smluv na zpětný odběr vytříděných elektrozařízení s fou
Elektrowin a Ekolamp.
RO bere na vědomí:

5/3 informaci o započatém budování infrastruktury v ul. Sborné.
5/4 informaci o připraveném projektu rekonstrukce silnice – průtah obcí a
jeho podání na stavební úřad.
5/10 zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje za období 2008-2010 od
Krajského úřadu Zlínského kraje.
5/14 rozsah prezentace obce Chvalčov ve Zlatých stránkách.
5/26 výborný výsledek tematické kontroly dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně, která proběhla u naší jednotky JSDHO 14.12.2010.
RO ukládá:

5/2 starostovi dořešit s fou INEX Kroměříž rozdílné výměry pozemků v ul.
Javornické.
5/12 starostovi kontaktovat Odbor životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem
a požádat o zřízení ochranného pásma nad Korytem, kde opakovaně dochází
k zásahu do spodních vod.
5/22 starostovi vyvolat jednání s Krajským úřadem ZK o odkupu dalších pozemků
v ul. Javornické, které by umožnily přístup k dalším pozemkům a tím by došlo ke
zvýšení počtu stavebních míst.

Vítáme mezi nás novou občanku:
JURÁŠKOVÁ Lucie

narozena

23.03.2010

Rodičům přejeme hodně radosti a maličké samé štěstí !

Uzavřená manželství :
SEDLÁŘ Eduard
CHYTILOVÁ Jana

manželství uzavřeno

27.03.2010

ZAPLETAL Jiří
OCSKAIOVÁ Jarmila

manželství uzavřeno

24.04.2010

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Řady chvalčovských občanů opustily:
BĚLÍKOVÁ Adolfína
JANEČKOVÁ Božena

88 let
95 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vážení spoluobčané,

Slovo starosty

ve dnech 28. a 29. května budou opět parlamentní volby. Volební kampaň řady
politických stran vedená pavlačovým způsobem znechutila mnoho voličů.  Nicméně
mám za to, že většina občanů zůstala v klidu, neboť ví svoje, a jak známo, opakování
oslabuje účinek. Mějme na paměti příklad dnešního Řecka, kde bezmocní se bouří,
protože prasklo, že vláda lhala a hlasy voličů si kupovala rozdáváním peněz, které
neměla. Každá vláda, která vzejde z našich voleb, bude muset velmi šetřit. V zájmu
vlastní duševní rovnováhy očekávejme raději méně než více, a´t nejsme zklamaní
jako Řekové. Hospodářský útlum zdaleka neskončil. Dluhy, ač je to k nevíře, se platit
musí. Cesta z finančních problémů je na pohled snadná a jednoduchá: neutrácet
více, než máme. Dnes dvojnásobně platí pro vládu i pro každého z nás. Na viděnou
u voleb.       
Ing. Antonín Stodůlka
starosta

Stavba roku 2009 Zlínského kraje
S projektem „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ se naše obec přihlásila do soutěže
Stavba roku 2009 Zlínského kraje, kterou pořádá Krajská stavební společnost při
svazu podnikatelů v ČR, Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.
Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti
stavebnictví a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti.
Stavby přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota podle stanovených kritérií.
Přihlášené stavby byly zařazeny do šesti kategorií. V každé kategorii byla vyhlášena hlavní cena, případně čestné uznání. Ze všech přihlášených byl jeden projekt
– „Přestupní terminál veřejné dopravy Otrokovice“ - vyhlášen stavbou roku 2009 a
jedna   stavba byla oceněna cenou novinářů, kterou uděluje Syndikát novinářů ČR
Zlínského kraje. Právě tuto cenu získal náš projekt „Zkvalitnění volnočasových aktivit“. Vzhledem k tomu, že v soutěži bylo přihlášeno 55 staveb, považujeme uvedený
výsledek za vynikající. Udělení titulu je spojeno s právem využívat toto ohodnocení pro marketingové účely, což udělalo radost především projekčním kancelářím
Ing. Josef Horák-INEX, Kroměříž a Obceservis, s.r.o., Vsetín i zhotovitelské firmě
Pozimos, a.s., Zlín, které naši účast v soutěži sponzorovaly a ocenění získaly spolu
s námi.    
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Vyhlášení soutěže proběhlo slavnostním způsobem dne 18. května 2010
v holešovském zámku za účasti hejtmana a Rady Zlínského kraje, odborné poroty,
zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů
z řad politické, společenské a kulturní sféry, médií a sponzorů. Součástí večera byl
doprovodný kulturní program a závěrečný raut.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta

Volby 2010 do Poslanecké sněmovny
Do kterých orgánů se bude bude volit?
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  
Kdy se konají volby ?
První den voleb – pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin.
Druhý den voleb – sobota 29. května 2010 od 08.00 do 14.00 hodin.
Kde se konají volby ?
V budově kulturního domu ve Chvalčově.
Kdo může hlasovat v těchto volbách ?
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Jak budeme volit ?
Nejpozději 3 dny před volbami budou voličům doručeny hlasovací lístky,
v případě ztráty či poškození obdrží volič novou sadu lístků přímo ve volební místnosti.
Po prokázání totožnosti a státního občanství ČR – platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo
cestovním průkazem. Bez předložení platného dokladu nebude voliči hlasování
umožněno
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ve volební místnosti volič vloží
do šedé úřední obálky 1 hlasovací lístek té politické strany či politického hnutí, pro
které se rozhodl hlasovat.
Preferenční hlasy – volič může zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty uvedené na
jednom vybraném hlasovacím lístku, kterým dává přednost.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
V případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni
nejméně 2 členové okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb ?
Po ukončení činnosti OVK Chvalčov budou výsledky vyhlášeny obecním rozhlasem a následně zveřejněny na úřední tabuli obecního úřadu; dále budou zveřejněny
na elektronické úřední desce OÚ Chvalčov, na adrese www.obec-chvalcov.cz
Výsledky voleb budou rovněž zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.
Marie Balvínová, zapisovatelka OVK Chvalčov
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K VOLBÁM 2010

Vzhledem k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(28. a 29. května 2010) jsem si dovolila zaslat pomocí elektronické pošty dvě
jednoduché otázky předsedům našich sedmi, v současné době největších a asi
i nejznámějších politických stran, tj.: ODS (p. RNDr. Petru Nečasovi), ČSSD (p.
Ing. Jiřímu Paroubkovi), KDU-ČSL (p. JUDr. Cyrilu Svobodovi), TOP 09 (p. Karlu
Schwarzenbergovi), SZ (p. Mgr. Ondřeji Liškovi), KSČM (p. JUDr. Vojtěchu Filipovi),
VV (p. Radku Johnovi).
Otázky jsem zaslala v úterý 4. května 2010:
1. Jaký pozitivní přínos má mít volba vaší strany pro lidi, kteří žijí na venkově?
2. Zdá se vám fér, že politické strany (koalice, hnutí) dostávají finanční příspěvky
vyplácené ze státního rozpočtu? Pokud ano, proč?
Uvádíme odpovědi těch, kteří do uzávěrky, tj. 15. května 2010, na dotazy odpověděli, a to v jejich plném znění.
5. května 2010
Vážená paní Fürstová,
děkuji za položené otázky, i když to běžně nedělám, abych se pletl do záležitostí
svých regionálních vedoucích kandidátů, a na Zlínsku máme zkušeného poslance
Mgr. V. Koníčka, využiju příležitosti, kterou jste mi dali, a odpovím přímo na vaše
otázky.
Ad 1: Pozitivní přínos volby KSČM pro občany, a zejména občany žijící na venkově, spatřuji zejména v tom, že za 20 let působení KSČM v české politice si lidé mohli
ověřit, že KSČM své sliby plní, že je reálnou politickou silou s jasným a srozumitelným programem. KSČM jedná otevřeně a zajímá se o podstatu problémů občanů.
Nezříkáme se odpovědnosti a nezrazujeme program. V KSČM nejsou přeběhlíci,
nejsme zasaženi korupcí a podivnými privatizacemi ani falšovanými veřejnými
zakázkami. Naopak náš poslanec Vladimír Koníček pomohl odhalit nehospodárné
zacházení s veřejnými prostředky až na Nejvyšším kontrolním úřadu. Pro venkov
máme pozitivní program sestávající z podpory dobudování infrastruktury jak v oblasti
komunikací, tak vodovodů a kanalizací, ale také podporu škol a služeb pro občany
přímo v obcích. Prosazujeme rozpočtové určení daní v takové podobě, která pomůže
udržení i středních a malých obcí.
Ad 2: Příspěvek od státu na činnost politických stran je součástí ústavního systému ČR. Jednotlivé orgány zastupitelské demokracie na všech stupních, od obcí přes
kraj až po parlament, se tvoří na základě svobodné soutěže politických stran. Proto
je nutné, aby stát ekonomickými nástroji udržoval systém politických stran, jinak by
mohlo dojít k tomu, že finacování politických stran převezmou soukromé podniky,
které budou i za své peníze určovat politickou linii jednotlivých subjektů. To by mohlo
znamenat i privatizaci politiky. Otázkou je výše jak příspěvku od státu, o té je nutné
diskutovat, ale také limit nákladů na volby, aby ve volbách šlo o soupeření myšlenek,
nikoli o souboj mediálních agentur, které manipulují s veřejným míněním. Zákon
na omezení nákladů na volební kampaň KSČM zpracovala a znovu jej předloží
v Poslanecké sněmovně Parlamentu v novém volebním období.
S pozdravem
Vojtěch Filip
předseda ÚV KSČM
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5. května 2010
1. Nedovolíme, aby se venkov stal skanzenem. Investice do zemědělství a venkova přinášejí prospěch celé společnosti. Proto podpoříme vznik malých a středních
zpracovatelských podniků. Rovněž více podpoříme přímý prodej zemědělské produkce. Nedovolíme snížení dostupnosti služeb na venkově, jedná se především o
udržení sítě malých prodejen, veřejné dopravy, základních škol a základní sítě pošt.
Prosadíme lepší koordinaci veřejné dopravy, aby byly co nejlépe provázány spoje
dálkové se spoji regionálními.
Lidová strana je tradičně stranou podporující spolkovou činnost, která byla a je
jednou z nejdůležitějších aktivit našeho venkova. Hlas pro KDU-ČSL znamená hlas
pro aktivní a plnohodnotný život na venkově.
S pozdravem
Martin Schön (za Jana Čižinského)
– Analytické odd. KDU – ČSL
2. Je to v pořádku. Politická strana musí z něčeho žít. Kdo bude jinak zastupovat
chudší lidi? Když má nějaká strana sponzory, zastupuje v politice právě tyto sponzory. Proto je dobré se podívat, kolik strany deklarují, že dávají na kampaň, a jak je
jejich kampaň viditelná. Žádný sponzor nesponzoruje politickou stranu zadarmo. Ve
skutečnosti je to podnikatelský záměr. Já zaplatím kampaň a vy mi pak prosadíte
mnohem vyšší zisky. Strany, které navrhují zrušit státní příspěvky, veřejně říkají: "My
si ty peníze vezmeme ze státního rozpočtu odjinud".
Proto jsem rád, že KDU-ČSL nemá žádné velké sponzory, že je svobodnou stranou a že nezastupuje byznys, ale své voliče.
Zdraví Vás
Jan Čižinský - asistent poslance Cyrila Svobody
Pro zpravodaj zpracovala Alžběta Fürstová

Vážení spoluobčané,

právě svítí letos tak vzácné sluníčko a je tak krásně, že se mi nechce myslet na
problémy, které se brzy mohou dotknout nejen mého a vašeho života, ale celé naší
společnosti.
Jen málokoho nepostihlo znechucení z tahanic našich politiků. Dlouhodobé
odsouvání nepopulárních zákonů, které mohly zabránit růstu státního dluhu, nastartovat slušnost a úctu k pracovitým a schopným lidem, nás přivedlo k lhostejnosti
a k pocitu marnosti. Naše psychika dostává zabrat i dlouhodobým nedostatkem
slunečných dnů. A tak není divu, že se mnozí uzavíráte do sebe a nespokojenosti
dáváte průchod jen v kruhu svých rodin a přátel. Říkáte, že chod státu neovlivníte.
Je to pravda jen částečně.
Možná, že jste už byli zadluženi a víte, že splácení dluhu je spojeno s odříkáním.
Musíte se skromněji oblékat, stravovat, nejet na dovolenou atd. Pokud si našetříte,
váš život je klidnější a můžete si leccos dopřát. Stejné je to i s naším státním dluhem.
Je neslušné v době, kdy dluh vzrostl na miliardy, slibovat různé finanční výhody pro
rodiny, důchodce a nemocné. Naopak je nanejvýš nutné nabádat k šetření, snižovat
dluh a také vysvětlit, komu a za co dlužíme, a starat se o to, aby stát nikdo neokrádal,
aby se tak bezostyšně nekradlo. Nemůžeme hýřit, když na to nemáme. V rodinách
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takto myslíme, a když ne, můžeme v krajním případě skončit po exekuci na ulici.
V bankovním světě neexistuje slitování s člověkem, podnikem ani se státem. Státní
bankrot je můrou mnoha evropských států.
Co můžeme my obyčejní udělat? Moc nástrojů pro nápravu veřejných věcí nemáme. Je však naštěstí pryč doba, kdy nám nezbývalo nic jiného, než mlčet a držet
krok, jinak jsme byli umlčeni a vykázáni na okraj. Vždyť nemusíte volit ty, kteří už
předvedli, že nic nedokáží, ani ty, kteří za cenu krásných, ale nesplnitelných slibů se
derou hlava nehlava k moci. Každý si můžete vybrat stranu nebo hnutí, které slibuje
raději málo, ale něco nového a lepšího a má důvěryhodné kandidáty. Všichni, mladí
i staří, chceme žít důstojně a dobře a já bych byla ráda, kdybychom se o to zasloužili
svými schopnostmi a pracovitostí. Nejít v dnešní době k volbám je skoro zbabělé.
Jsou situace, kdy se musíme o změnu zasadit. Když to nedokážeme, nestěžujme
si. Dobře nám tak. Asi si nic lepšího nezasloužíme. Vždyť se říká: „Kdo chce kam,
pomozme mu tam.“
A tak nám přeji, abychom svým malým hlasem pomohli najít řešení krize a nápravu naší společnosti. Tak buďme stateční.
Eva Bubílková

Z naší obce

ROK 1990-dvacáté výročí samostatnosti obce Chvalčov
– pokračování vývoje obce po této události

Tvář Základní školy ve Chvalčově se mění pod novým vedením ředitelky Ludmily
Růžičkové, která nastoupila po ředitelce Jarmile Švehlové. Ve škole je postavena
bysta prvního prezidenta T.G.Masaryka a J.A. Komenského. V roce 1990 oslavila
škola 30 let provozu, dostavěna byla v roce 1960 a doposud je ozdobou naší obce.
Kulturní život v obci se začíná probouzet, obnovují se staré kulturní tradice, zavádějí se nové. Patří mezi ně kácení máje, oslavy svátku matek, pořádají se výstavy
obrazů v KD, divadelní představení hostů i místních mladých ochotníků. Poprvé
5. července, na svátek sv. Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcena místní kaple, jsou
pořádány první chvalčovské hody, spojené se mší svatou, jarmarkem a večerní hodovou zábavou. Zábava se pořádá na výletišti u obecního úřadu.
Obec vydává svůj vlastní časopis s názvem „Chvalčov oznamuje.“ Je to spojení
několika listů opatřených matricí názvu, připojena je věžička chvalčovského úřadu.
Největší zásluhu na vydávání časopisu mají členky kulturní komise Eva Zavadilová
a Jiřina Skýpalová. Také pracovnice úřadu jsou stálými pomocníky. Časopis slouží
k informovanosti občanů.
Za zmínku stojí, že 16.září se konalo ve zdejší škole první společné vítání občánků Chvalčova, které připravil sbor pro občanské záležitosti. Předtím provádělo vítání
občánků město Bystřice pod Hostýnem.
V následujícím roce 1991 je již práce obecního úřadu, rady i obecního zastupitelstva v plném proudu. Obecní rada se schází pravidelně každý měsíc. Mimo jiné
probíhá schválení návrhu na místní poplatky, řádné zabezpečení sčítání lidu, zabezpečení provedení dokončení přečíslování domů v části Chvalčova Lhota.
Veřejné zasedání schvaluje - zřízení nové obřadní síně v budově obecního úřadu,
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převzetí matričního obvodu z Bystřice pod Hostýnem, směrný územní plán obce,  
výběr staveniště pro výstavbu Ústavu sociální péče sv. Hostýn.
V tomto roce byla také schválena přihláška naší obce do programu obnovy vesnic,
jejímž cílem je vrátit život do našich venkovských obcí. Tento program propaguje
hlavně zástupce starosty Jaroslav Janováč.
Listopad a prosinec tohoto roku se vyznačuje zprávami o kupónové privatizaci.
Privatizace, to je způsob, kterým se odstraní vliv státu na rozhodování o podniku.
Umožní mnohým stát se akcionáři. Je to vlastně odstátnění podniků. Lidé zakupují
kupónové knížky, kupují registrační známky, registrují se ve vytipovaných místech
v Bystřici pod Hostýnem, vyhledávají informace o podnicích nebo svěřují své body
investičním fondům.
Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájení I. etapy plynofikace v obci. Naplňuje se
tak záměr dovést do obce plyn a tím zlepšit čistotu ovzduší a zlepšit životní úroveň
našich občanů. Již v měsíci říjnu se projednává započetí přípravy II.etapy.
Ve střední části Chvalčova probíhá započatá rekonstrukce starého rozvodu elektrické energie.
Rekonstrukce probíhá také v kulturním domě, kde se instalují nové promítací přístroje kina, provádí se oprava akustiky v sále. Uskutečňuje se také oprava místních
soch a křížů.
Na obecním úřadě je vystaven plán rozvoje s výhledem do roku 2010. K doplnění
mají občané možnost se vyjádřit.
Z obecní kroniky vypsala Jitka Dostálová

Okénko nejen do školy
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Přestože letošní jaro na sebe nechalo opravdu dlouho čekat, nenechali jsme se
uspat dlouhou zimou. Školní rok snad běží čím dál rychleji a před sebou máme už
„jen“ cílovou rovinku.
V březnu proběhl sběr papíru a železného šrotu. Touto cestou děkujeme všem,
kteří přinesli nebo po dětech do školy poslali starý papír a tím pomohli vylepšit stav
pokladny Klubu rodičů ZŠ Chvalčov o 4 568 Kč, také děkujeme všem, kteří v rámci
sběru velkoobjemového odpadu přichystali před domy staré železo, neboť výtěžek
ve výši 5 820 Kč byl také věnován naší škole. Takto získané prostředky jsme použili
na žákovské dresy a oblečení pro pěvecký sbor.
Žáci 2. – 5. ročníku se zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan.
Nejlepšími řešiteli byli Jolana Krejčová v 1. kategorii a Kristýna Mozolová ve 2.
Kategorii.
V dubnu jsme navštívili okresní výstavu mysliveckých trofejí v bystřickém
zámku. Výstavou nás provedl pan Jindřich Klíma, který nám také řekl spoustu zajímavostí o zvěři žijící v našich lesích.
Uspořádali jsme již tradiční přehlídku hudebních dovedností žáků naší školy
nazvanou Jarní muzicírování. Celkem 17 začínajících zpěváků a muzikantů předvedlo své umění. Oceněni byli Berenika Teličková, Erik Luňáček, Jolana Krejčová,
Aneta Štěpáníková, Barbora Dudová, Ilona Krajcarová, Patrik Luňáček a Šárka
Martínková.
Žáci 2. ročníku besedovali s profesionálními hasiči z Bystřice p. Host. v rámci
velmi zajímavého projektu nazvaného Hasík.
Poslední dubnový večer se vydal průvod čarodějů a čarodějnic od školy na
Kozinec, kde proběhla populární filipojakubská noc. Letos nám počasí skutečně
přálo a díky místním hasičům, pracovníkům technických služeb a dalším organizátorům se akce opravdu vydařila.
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Žáci 5. ročníku se zapojili do celostátních srovnávacích testů Kalibro. V matematice se umístili asi v polovině mezi testovanými školami, v českém jazyce a angličtině
v první třetině. Dvě žákyně 5. ročníku budou po prázdninách studovat na gymnáziu.
Začátek května je nerozlučně spjat s besídkou ke Dni matek. Maminky a další
příbuzní zaplnili kulturní dům a s nadšením sledovali hudební, taneční, dramatická a
tělovýchovná vystoupení svých dětí. Společně s vlastnoručně vyrobenými dárky jim
očividně udělala velkou radost.
Nejen příjemné události se pojí se životem školy. Bohužel i mezi žáky naší školy
se objevila šikana. Přesto, že událost se odehrála cestou ze školy a na autobusové
zastávce, učitelé i metodik prevence ji začali bezprostředně řešit za pomoci Střediska
výchovné péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí ( OSPOD ) a Policie České
republiky. Viníci byli potrestáni – jeden dvojkou z chování, druhý důtkou ředitele
školy. Rodičům oběti i agresora byla nabídnuta pomoc SVP i OSPOD. Ve škole proběhne beseda s odborníkem zaměřená na problematiku vzájemných vztahů.
Do konce školního roku nás čeká fotografování tříd, koncert skupiny Marbo, den
rekordů, výlet 1. – 4. ročníku do westernového městečka v Boskovicích, cyklistický
výlet 5. ročníku do Rajnochovic, úklid okolí turistických cest v našich Hostýnských
vrších, rozloučení se školním rokem na fotbalovém hřišti a vysvědčení.
Alena Konečná
Děkujeme paní Evě Bušové za dlouholetou péči o účetnictví Klubu rodičů ZŠ
Chvalčov. Hledáme, zatím marně, někoho, kdo by v této práci pokračoval.
Poděkování patří i panu Josefu Kuželovi za bohatý sponzorský dar. Využíváme
a využijeme do soutěží, na den dětí a Ahoj, školo ( zveme všechny v pátek 25.6. na
fotbalové hřiště).
Mateřská škola bude v termínu od 19. července do 31. srpna uzavřena.
V sobotu 11. září 2010 to bude přesně 50 let, kdy byla otevřena nová budova
chvalčovské základní školy. Zveme všechny na den otevřených dveří, který začíná
ve 14:00 hodin. Připravujeme také dotisk almanachu.
Sledujte naše webové stránky. Na www.zschvalcov.cz najdete nově provozní řád
školní jídelny, seznam akcí školy a klubu, fotografie a spoustu dalších novinek a
užitečných odkazů a článků.
Zdeněk Hnila

Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Vážení čtenáři, v posledním příspěvku jsme vás seznámily s akcemi, které nás
ve školce čekaly, a ani jsme se nenadály a máme je úspěšně za sebou. Snad
jen pro připomenutí zmíníme některé z nich. Byla to především účast na výstavě
„Chvalčovský šmigrust“, návštěva denního stacionáře s předáním drobných dárečků
k Velikonocům, keramika pod vedením pana Švehlíka a individuální fotografování
dětí dle zájmu rodičů.
Měsíc duben zahájil pro přihlášené děti ze třídy Sluníček plavecký výcvik
v Přerově, kterého se zúčastňujeme společně s MŠ Loukov. Děti se během 10 lekcí
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pod vedením kvalifikované plavecké instruktorky hravou formou seznamují s vodou,
vytváří si k ní trvalý, kladný vztah, získávají zkušenosti, jak se ve vodě chovat.
Zpestřením pro děti zcela určitě bylo maňáskové divadlo ze Šternberka s pohádkami
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „O koblížkovi“, „Tři prasátka“ a také čarodějnický
den v mateřské škole. Děti se od rána scházely v kostýmech čarodějnic a čarodějů
a s velkým napětím očekávaly zahájení „čarodějnického reje“ plného soutěžení,
čarodějnického diskotance a mnoho dalšího. Nezapomněly jsme také na vyhlášení
a odměnění nejen vítězů,ale všech zúčastněných dětí, které si doma ve spolupráci s maminkou či tatínkem vyrobily čarodějnici, a zúčastnily se tak naší výtvarné
soutěže. Nejlépe vyhodnocené byly čarodějnice Karolínky a Janičky Novákových,
Emičky Hruškové a Danečka Motyky. Všem zúčastněným děkujeme za velmi pěkné
a nápadité výrobky.
Slavnostní náladou a spoustou práce v přípravách na oslavu svátku našich maminek, která se konala ve čtvrtek 13.5.2010 v naší školce, děti zahájily veškeré činnosti
v měsíci květnu. Nezapomněli jsme ani na starší spoluobčany a zavítali jsme do denního stacionáře potěšit pásmem básní, písní, hudebně-pohybových her, dramatizací
pohádek a milými dárečky i babičky. A než otevřeme prázdninám dveře dokořán a
zavoláme: „Jen račte dále,“ musíme toho ve školce ještě hodně zvládnout - sportovní den, hledání pokladu, výlet do Kroměříže, polodenní vycházky na Kozinec, na
Paseky, spaní ve školce, rozloučení s předškoláky „Ahoj, školo“.
Kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky
1. Sudoku

5

7

8 2
4
5
2
7 9
8
5
4

9
2
1
3

1 8
4 8
4
6
7 3
2
5 6
4
6 1

2

6

1 7
9
4
8 3
5

2. Když spolu hoši závodili v běhu, doběhl Petr daleko před Ivošem, Mirek před
Tomášem, Petr za Honzou, Jirka dvě místa před Pavlem, Pepa za Jirkou, Pavel
před Ivošem a Mirek dvě místa za Honzou.
Podaří se ti určit správné pořadí chlapců v cíli?
3. Hra se slovy (přesmyčky ukrývají jména):
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lokaj, lino, vanad, vina, kaloni, lana, oliva, kimona, naiva, amen

Tomášem, Petr za Honzou, Jirka dvě místa před Pavlem, Pepa za Jirkou, Pavel
před Ivošem a Mirek dvě místa za Honzou.
Podaří se ti určit správné pořadí chlapců v cíli?
3. Hra se slovy (přesmyčky ukrývají jména):
lokaj, lino, vanad, vina, kaloni, lana, oliva, kimona, naiva, amen
4. V tajence se skrývá něco, co prospívá našemu zdraví.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
P P P P P P P P

1.
2.
3.
4.

roční období
silný kus dřeva
víko
zbytky
pokácených stromů

5.
6.
7.
8.

pardubické pečivo
duchna
tác
spací oděv

5. Všechna následující slova obsahují stejný shluk souhlásek. Vyluštíš je?
í
ka
s
ad
ji
ice
Řešení z minulého vydání:

1. 80
2. 5
3. 8

4. bledule
5. zajíček, kur
6. veselé Velikonoce

Zprávičky z KCR Domino

Již tři roky jsme ve Chvalčově. Našlo si
k nám cestu mnoho dětí a rodičů. Krásné
prostory jsou využívány k cvičení, malování, tvoření, zpívání, tancování, hraní,
učení i veselému dovádění. Každý týden
navštěvuje kroužky asi 70 dětí a 50 rodičů. Mimo tento pravidelný program byly
připraveny další akce. Drakiáda, Mikuláš,
dětský karneval, výlet na Pulčínské skály,
pletení z pedigu, tvoření pro maminky, ochutnávka zdravého vaření. Přišlo
mnoho zajímavých hostů.
V době letních prázdnin nabízíme
příměstské tábory pro děti od 5 do 12
let. Každý den od 7,00 do 16,00 hod. je
připraven program plný her, soutěží, tvoření a malování, výlety do okolí, tanečky,
zpívání, divadlo a další činnosti.
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Dveře KCR Domino se pro návštěvníky otevřou opět v září. Zápisy do jednotlivých
kroužků-klubíčko, šikulka, všeználkova miniškolka, výtvarný kroužek, čiperky, předškolaček, angličtina pro rodiče proběhnou od 1.9.-10.9.2010. Pravidelné aktivity se
rozeběhnou 13.září.
Pěkné léto plné sluníčka, pohody a krásných zážitků přeje
Elen Egerová

Fotbalový turnaj

SOS dětská vesnička

V měsíci dubnu jeli naši mladí fotbalisté reprezentovat svoji školu v rámci meziškolního turnaje v malé kopané. Naši chlapci tvořili polovinu školního družstva a v roli
trenéra je doprovázel náš pedagog.   Ze čtyř zápasů jsme dvakrát vyhráli, jednou
remizovali, jednou prohráli, takže můžeme náš výkon hodnotit velice pozitivně.

Víkend na Tesáku

Na přelomu dubna a května jsme jeli na víkendovou akci na Kamennou chatu na
Tesáku. I přes deštivé počasí se nám podařilo naplnit celý víkend aktivitami, v pátek
večer jsme upálili čarodějnice, které krátce předtím děti vyrobily převážně z přírod18

ních materiálů (neradi bychom ničili prostředí přírodního parku Hostýnské vrchy zplodinami ). V noci jsme se šli s dětmi projít do potemnělého lesa, kde jsme v tichosti
poslouchali lesní zvuky a hledali hvězdy. V sobotu jsme se věnovali kooperativním
hrám, které učí děti vzájemnému porozumění a spolupráci. Děti tak vysílaly zprávy
pomocí vlastních těl, překonávaly lanové překážky, stavěly stožár pomocí lan atd.
Večer jsme až do tmy hráli hru Klávesnice, při níž děti luštily poselství za současného
vykonávání drobných fyzických úkonů. Nevlídnou tvář nám počasí ukázalo zejména
v neděli, kdy jsme dopoledne vyplnili hraním na kytaru a zpěvem, po obědě jsme
se vydali na zpáteční cestu na Chvalčov, která byla naštěstí jen drobně smáčena
kapkami deště.

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

V úterý 11. 5. jsme se zúčastnili   okresního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, které proběhlo na dopravním hřišti v Kroměříži. Hodlali jsme zde zúročit
znalosti, které jsme nabyli během celoročně probíhajícího zdravotnického kroužku.
Při soutěži jsme resuscitovali oběti autonehody, zbavovali šokových příznaků cyklisty
po vzájemné srážce, poskytli první pomoc motocyklistovi, který se popálil o výfuk atd.
I přesto, že jsme se soutěže účastnili poprvé a v kategorii starších jsme byli nejmladší, dokázali jsme se umístit na 7. místě ze 14 družstev. Výsledek ale není důležitý, za podstatné považujeme to, že jsme se naučili postupy, které mohou zachránit
zdraví či dokonce životy lidem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Různé

v Dne 5. června 2010 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu v době
od 13.35 do 14.30 hodin. Leták dostane každá rodina do schránky.
Sbírat se budou jen:
• znečištěné prázdné obaly od laků, ředidel, staré barvy, hadry, štětce, kalíšky na
  míchání barev;
• baterie všeho druhu;
• chemikálie používané v domácnosti i domácími kutily, bělidla, kyseliny, louhy a
  zvláštní lepidla;
• staré léky a teploměry;
• prostředky na ochranu rostlin, postřiky všeho druhu ze zahrad a zemědělství;
• barvy, laky, spreje, mořidla;
• ředidla do nátěrových hmot, benzín, terpentýn, rozpouštědla;
• staré oleje, motorový, mazací, převodový a fritovací;
• zářivky a výbojky.
v Dne 10.června 2010 v odpoledních hodinách navštíví naši obec hodnotitelská
komise soutěže „Vesnice roku 2010“.
Nejvíce udělá první dojem, proto žádáme občany o spolupráci při úklidu kolem
vlastních domů, úklidu nepovolených skládek na veřejných prostranstvích
i odstranění parkujících nákladních vozidel na veřejných prostranstvích, hlavně
v zelených plochách. Podle platné obecní vyhlášky n e s m í v zastavěné části
obce parkovat ž á d n á nákladní auta ani pracovní stroje, proto je přeparkujte.
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Pokud již máte kvetoucí truhlíky, budou vítaným zpestřením před vašimi domy.
Doufám, že každému z nás záleží na co nejlepším výsledku v této soutěži, do
které jsme se v celé historii obce přihlásili poprvé.
v Dále upozorňujeme občany, že se blíží doba splatnosti za domovní odpad.
Poplatek činí 380,-Kč za osobu na rok. Splatnost poplatku: buď ve dvou splátkách
splatných do 31.5.2010 a 31.10.2010 nebo jednorázově do 31.5.2010.
Rovněž poplatky za psa je nutno uhradit do 31.5.2010. Poplatek za jednoho psa
činí 100,-Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč/rok.
v Začátkem července proběhnou již tradiční chvalčovské hody. O podrobném
programu budete vždy včas informováni rozhlasem a letáky.

Přiznané dotace v roce 2010 pro obec Chvalčov

Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Dárek pro hřiště (oplocení, dětský koutek)
559 000,00 Kč (vč. DPH)
300 000,00 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Chvalčov- hasičská zbrojnice v novém
470 050,00 Kč (vč. DPH)
316 000,00 Kč
Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.

Nový Zéland

Cestománie

3. díl

Tak se k vám dostalo do rukou další číslo našeho zpravodaje, a proto vám přináším další slíbené pokračování svého cestovatelského vyprávění, tentokrát ze vzdáleného ráje na zemi - Nového Zélandu.
Po tom, co jsme v posledním čísle zpravodaje opustili Thajsko, jsme se opět
nechali uzavřít do luxusního letadla společnosti Emirates na dobu přibližne 12
hodinového letu do zélandského Aucklandu, s krátkým mezipřistáním v australském
Sydney.
Náš pobyt na Novém Zélandu jsme tedy zahájili příletem do Aucklandu, což je
moderní město vystavěné přibližně na 50 vyhaslých sopkách, omývané mořem, které
se v době letní sezony promění v obrovské kotviště a přístaviště tisíců jachet a jiných
plavidel. Centrum Aucklandu tvoří výškové mrakodrapy a moderní zástavby doplněné spoustou zeleně a udržovaných městských parků. Celková atmosféra města
s jedním miliónem obyvatel je dotvářena kontrastem moderních a funkčních staveb
jako je podzemní železniční stanice, vyhlídková a vysílací věž Sky Tower a obrovská nákupní centra spolu se spoustou historických staveb z dob osídlování Nového
Zélandu. To vše je podtrženo dokonalou čistotou, což bylo po ulepeném, špinavém
a  šedivém Bangkoku plném smogu, příjemnou změnou.  V Aucklandu jsme se však
dlouho nezdržovali a vydali jsme se vstříc dalšímu dobrodružství.
Na úvod bych se ještě ráda zmínila o základních novozélandských faktech. Nový
Zéland se rozkládá na dvou nedaleko od sebe ležících ostrovech označovaných
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Whainui Falls

jako Severní a Jižní ostrov. Tyto ostrovy od sebe dělí Cookův průliv. Přestože jsou
od sebe vzdáleny pouhých cca 100km, každý z těchto ostrovů má odlišný geologický původ, jenž dává každému z ostrovů úplně odlišnou tvář. Severní ostrov z moře
doslova vyrostl vulkanickou činností a Jižní ostrov tzv. vrásněním. Nový Zéland se
nachází na opačné straně zeměkoule od České republiky. Leží v Oceánii, přibližně
2000km jihovýchodně od Austrálie, nedaleko tzv. datové čáry. Každý nový den tudíž
začíná nejprve na Novém Zélandu, poté v Austrálii, o 6 hodin později v Asii a přesně
o 12 hodin později u nás v ČR. Z toho plyne, že když jsme začali na Zélandu polední pauzu, tady doma odbíjely hodiny půlnoc (stejně tak i Nový rok jsme slavili o 12
hodin dříve). A stejně jak je tomu s časem, tak jsou na NZ naopak i roční období. To
znamená, že vy jste měli na Vánoce mrazivou zimu a naopak my jsme si u protinožců
užívali netradiční Vánoce v rozpáleném létě na pláži. Zajímavostí je také, že zde žije
40 miliónů ovcí, ale jen necelé 4 milióny obyvatel (79% tvoří Evropané, obzvláště
Britové a původního obyvatelstva, Maorů je pouze 13%) a fakt, že tato země má
velice krátkou, sotva 250 letou historii (byla objevena kapitánem Cookem až v roce
1769). Největší vlna osídlování (a vykořisťování) zde probíhala v 19. století. V tutéž
dobu zde propukla i „zlatá horečka,“ která velmi ovlivnila zdejší architekturu. Co se
týče těžby zlata, můžete navštívit několik opuštěných zlatokopeckých údolí a vesnic
z dob zlaté horečky. Ještě dodnes je zde několik zlatých dolů s aktivní těžbou, z nichž
Waihi je nejznámější.
Naše putování po NZ jsme tedy zahájili příletem do již zmiňovaného Aucklandu,
jenž se nachází na Severním ostrově, a nejprve jsme se vydali do města Napier, ležícího v jedné z neslunnějších oblastí NZ, zvané Hawkes Bay. Do tohoto města jsme
se vypravili navštívit a pozdravit našeho chvalčovského rodáka a kamaráda Libora
21

Bombíka, který zde spokojeně žije
již 10 let, nyní se svou ženou Janet.
V této oblasti, proslulé sluncem, pěstováním a vývozem jablek, vína světové kvality a architekturou města ve
stylu art deco, jsme se však zdrželi jen
jeden týden. Následně jsme zakoupili
obytný dodávkový vůz, nezbytný pro
důkladné procestování celého NZ. Síť
autobusů a železnic je totiž   v takto
hornaté zemi absolutně nedostačující,
a spousty turisticky zajímavých míst
jsou tudíž bez vlastního nebo zapůjCathedral Cove
čeného vozu nedostupné.
Nejprve jsme se tedy vydali
z Napieru přes East Cape (Východní mys) a východní pobřeží Severního ostrova
omývané Pacifikem. East Cape je nejvýchodnější kontinentální místo nejen na NZ,
ale na celém světě, tudíž na něm každý den zavítají sluneční paprsky jako první.
Naše týdenní cesta po východním pobřeží nás zavedla až do městečka Kati-Kati
ležícím v oblasti Bay of Plenty (Zátoka hojnosti), která je oblastí s největší produkcí
ovoce kiwi a avokáda na světě. Kiwi z této oblasti je běžně k dostání i na pultech
našich obchodů. Můj manžel navštívil a procestoval NZ již v letech 2006 a 2007, a tak
jsme zakotvili u jeho bývalého zaměstnavatele z minulých let. Ten nás mile a ochotně
přivítal, poskytl nám ubytování, a hlavně možnost práce, abychom si mohli vydělat
finance potřebné pro další pobyt a cestování. Vždy jsme pro něj 1-2 měsíce pracovali, následně jsme jeli vždy na měsíc cestovat a pak jsme se k němu opět vraceli.
Po prvním pracovním období jsme jeli procestovat křížem krážem Severní ostrov
vzniklý vulkanickou činností. NZ je totiž rájem na zemi i pro zkušené cestovatele, protože se zde na poměrně malém území nachází snad všechny možné přírodní úkazy

Sopka Mt Egmont
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a výtvory, které byste museli hledat jednotlivě po celém světě. Byl obdařen také
tím, že jsou zde všechny tyto přírodní útvary v rámci 2 ostrovů jedné úžasné země
okořeněné malou zalidněností, obrovskou čistotou, příjemným a čistým klimatem,
milým a přátelským obyvatelstvem a množstvím zajímavých zvířat, která potkáváte
na plážích a horách tváří v tvář, aniž je musíte hledat v zoologických zahradách. Při
cestování po Severním ostrově jsme spatřili desítky nádherných vodopádů, z nichž
největší měřil úctyhodných 60m, navštívili snad všechny národní parky, z nichž byl
nejzajímavější národní park Tongariro, kde jsme prošli jeden z nejkrásnějších jednodenních treků (pěších túr) světa včetně výstupu na činné sopky Mt. Ngauruhoe
a Mt. Ruapehu. Vyšší z těchto sopek (Ruapehu) měří 2797m, vrcholky obou sopek
jsou pokryty celoročně sněhem a ledem. V některých místech však neustále syčí a
vypouští páru se zápachem síry a jejich povrch je tak horký, že na něm neudržíte ani
ruku. Mt. Ruapehu je nejen nejvyšší sopka, ale zároveň i nejvyšší horou Severního
ostrova. Tato sopka je známa také tím, že se v zimě stává vyhledávaným lyžařským
střediskem nejen pro novozélandské milovníky zimních sportů. Za zmínku také stojí
sopka Mt. Egmont (v maorském jazyce Mt. Taranaki) ležící na pobřeží Tasmánského
moře, jež je vzdálena  asi 150km od již zmíněných sopek. Výstup na tyto sopky byl
namáhavým, avšak silným zážitkem.
Dále na Severním ostrově naleznete desítky nádherných a liduprázdných pláží,
z nichž je každá lemována pískem odlišné barvy, doplněná spoustou zajímavých
skalních útesů a kamenů rozmanitých tvarů a také tisíce rozličných exotických mušlí,  
lastur a mořských živočichů. Mnohokrát jsme na plážích potkali tuleně, v pobřežních
vodách spatřili rejnoky a také žraloky. Pýchou Severního ostrova jsou také dvě obří
kolonie elegantních mořských ptáků terejů australských, jež na NZ přilétají přezimovat a vyvést nové jedince. Na obou ostrovech NZ se vyskytuje tajemný noční pták
kivi, který je chráněný a představuje jeden z novozélandských symbolů. Dále zde
můžete spatřit oposumy (vačice), vysokou zvěř a několik druhů exotických papoušků
a jiného ptactva.
Při našem cestování jsme také navštívili vulkanické a geotermální oblasti, kde
jsou k vidění gejzíry, potoky s horkou vodou vybízející k příjemné koupeli, bublající
bažiny, zkamenělé minerální potoky, jezírka všech možných a někdy až neuvěřitelných barev.
Tyto oblasti o sobě dávají vědět již na dálku ze země unikajícím zápachem a
oblaky síry vyvěrající z nitra země.
Krajina obou ostrovů se vždy rychle mění, že máte mnohdy pocit, jako byste byli
v divadle, kde vám za oponou během okamžiku vymění kulisy a pokračujete vždy
v úplně jiném prostředí a světě. Spousty horských hřebenů porostlých deštnými lesy
a někdy až hrůzu nahánějícími pralesy porostlými mechy, lišejníky a plné stromových
kapradin připomínají mnohdy pravěk. Z těchto porostů se ozývají tajemné zvuky
exotických ptáků a papoušků. Stejně tak tady můžete potkat divoká prasata, ptáky
kivi a jiné živočichy.  Vzápětí se krajina rychle mění v nepropustné nízké buše, jejichž
většinu tvoří strom čajovníku (Tea Tree), a zanedlouho projíždíte kolem rozsáhlých
neuvěřitelně zelených pastvin plných ovcí a rostlinných farem pěstujících ovoce kiwi,
avokáda, jablka, vinnou révu, citrony, nektarinky, třešně, obří borůvky, asparágus,
brambory, sladké brambory (kumary) a jiné plodiny, stejné jako u nás. A jakmile
opustíte tyto rozsáhlé farmy, rázem se ocitnete na nekonečných klikatých pobřežních
cestách lemujících skalní útesy, tunely, serpentiny a průsmyky horských masívů.
Často jsou tu k vidění asfaltové silnice (po kterých se mimochodem jezdí vlevo),
jež jsou z ničeho nic nahrazeny úseky s šotolinovým povrchem (tzv. gravel road), a
23
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časem vás již ani nepřekvapují přejezdy zpevněnými koryty potoků či zúžení silnic do
jednoho pruhu, dlouhé mosty přes koryta řek či průseky a tunely v těžko dostupných
soutěskách. Na severozápadě Severního ostrova se rozkládá tzv. Kauri Coast (Kauri
pobřeží). Kauri (Damaroň australská) je totiž strom dožívající se až 2500 let. Protože
v minulosti zde docházelo k nekontrolovanému mýcení a drancování těchto lesů, tak
jsou dnes tyto stromy chráněny. Na úplném severu NZ jsou k vidění  rozsáhlé pouště
a polopouště a samotný sever zdobí majestátní maják umístěný na vrcholu Capu
Reinga. Na písečných dunách místních pouští si můžete zapůjčit surfařské prkno a
sjíždět na něm ty nejvyšší duny a ochutnat tak sílu drobného písku, který se vám
dostane úplně všude.
Novozélandská krajina dále nabízí desítky překrásných jezer, řek a potoků plných
úhořů, lososů a pstruhů, kteří patří v oblasti jezera Taupo k největším na světě.
NZ je nejen rájem cestovatelů a milovníků přírody, ale také rájem adrenalinových
sportů, jako je parašutismus, bungee jumping, zorbing, kajaking, potápění, surfing,
jachting, sportovní rybaření, horolezectví a mnohé a mnohé další. Je také zemí
neomezených možností, kde se můžete nechat připoutat do kokpitu superrychlých
lodí, které vás obrovskou rychlostí provezou řekou plnou skalních útesů, můžete se
nechat zavěsit a pustit na závěsné kladce po napnutém laně na několikakilometrový
let nad hlubokým kaňonem, zajezdit si na koních, terénních čtyřkolkách či v terénních
autech, můžete si dopřát vyhlídkové lety letadly a vrtulníky.
Při našem cestování jsme také navštívili několik tajuplných námořních majáků,
které stojí na skalních útesech a vyvýšeninách a svými paprsky vysílanými do okolí
střeží okolní mořské vody a jsou opředeny jak historickými fakty, tak i strach nahánějícími  pověstmi Maorů,  místních domorodých (v dřívějších dobách lidožravých)
obyvatel NZ, kteří zde neodmyslitelně patří k místnímu koloritu. Prošli jsme také
množství přenádherných treků, pokořili vrcholy několika hor a skalních masívů. Dále
jsme navštívili volně přístupné jeskynní systémy včetně Waitomo Caves, jež jsou pro24

slulé tím, že se zde jezdí podobně jako v našich Punkevních jeskyních na loďkách,
s tím rozdílem, že máte strop asi v 1-2 metrech nad hlavou a na něm statisíce až
milióny modře svítících komářích larev (glow worms), které světélkují a tvoří tak nad
vámi jakoby hvězdnou oblohu.
Po měsíčním putování po Severním ostrově jsme se opět vrátili do pracovního
procesu, abychom všechny tyto zážitky mohli vstřebat před dalším cestováním po
Jižním ostrově. Po započaté cestě na jih jsme však učinili jednu pro nás velice důležitou několikadenní zastávku a v městě Napier jsme si před novozélandskými úřady
řekli své „ano“. Svatba v tomto zajímavém prostředí pro nás byla opravdu nádherným
a nezapomenutelným zážitkem plným romantiky, úsměvů a báječné atmosféry. Po
naší svatbě už nám nic nebránilo v zakoupení jízdenky na obří trajekty, které brázdí
napříč Cookovým průlivem a spojují tak Severní a Jižní ostrov. Do těchto trajektů
se vejdou desítky autobusů, kamiónů, aut i pasažérů a asi po 3 hodinách jízdy, kdy
vás někdy doprovázejí hejna hravých delfínů a slunečních paprsků a jindy zase
vichřice a rozbouřený oceán s několikametrovými vlnami, dorazíte z hlavního města
Wellingtonu do malého přístavního městečka Pictonu, obklopeného ze všech stran
horami.
Po výjezdu auta z trajektu a krátké prohlídce městečka už nezbývá nic než zasednout za volant a vydat se vstříc úžasnému, ničím nedotčenému a pro mnohé lidi
ještě  mnohem více oblíbenějšímu Jižnímu ostrovu. Jak už jsem zmínila, Jižní ostrov
vznikl horským vrásněním a po celé jeho délce se táhne pohoří novozélandských Alp
s nejvyšší horou Mt. Cook (3764m), takže milovníci hor a vysokohorské turistiky si
zde opravdu přijdou na své. Jižní ostrov je tak hornatý, že jej pro vysoké a někdy i
celoročně zasněžené vrcholy musíte téměř celý objet dokola po jeho členitém a rovněž rychle měnícím se pobřeží. Výjimku tvoří několik málo průsmyků, jež vedou soutěskami mezi vysokými horami a při nepřízni počasí jsou často zasypávány sesuvy
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půdy a padajícím kamením. Na Jižním ostrově jsme opět prošli spoustu celodenních
pěších treků, zhlédli průzračná jezera dosahující délky až několika desítek kilometrů,
navštívili oblast Fiordland, kde jsme lodí v doprovodu delfínů vyjeli na výlet nejznámějším fjordem, zvaným Milford Sound.
Z fauny Jižního ostrova jsme při cestování měli možnost spatřit několik kolonií
tučňáků jak žlutookých, tak modrých, stovky tuleňů, navštívili lososí farmy a dokonce
jsme letadlem letěli pozorovat velryby a delfíny. Podařilo se nám prohlédnout několik
přírodních anomálií a skalních výtvorů jako jsou Pancake rocks (Palačinkové skály),
Moeraki Boulders (přírodně vytvořené jílovité koule obrovských rozměrů ležící na
jedné z pláží), různé propasti, dále pak nejjižnější místo NZ, jedno obrovské naleziště
zkamenělých pravěkých lesů, kapradin a fosilií a také několik míst, kde se natáčel
film Pán prstenů. Viděli jsme také snad nejmodřejší jezero světa, zvané Lake Pukaki,
jezera v oblasti NP Nelson Lakes a v neposlední řadě velkolepé ledovce Fox Glacier
a Franz Josef. Nezapomenutelným zážitkem byl také náročný horský výstup do okolí
nejvyšší hory Mt. Cook.
NZ je opravdu překrásnou a rozmanitou zemí, plnou zajímavých a dech beroucích míst, u kterých člověk často s otevřenými ústy žasne a pomalu ani nevěří, že
něco takového mohla vytvořit sama příroda. Zéland   si asi musí zamilovat každý
jeho návštěvník. Zvlášť pro nás, kteří jsme tam strávili tolik času a zažili množství
nevšedních zážitků, zůstane zarytý hluboko v našich srdcích, a stal se tak pro nás
druhým domovem a srdeční záležitostí, kterou pociťujeme vždy, když něco o NZ
zaslechneme, uvidíme či vzpomeneme…
Děkuji vám opět za pozornost a milé odezvy, které od vás po přečtení mých
vyprávění dostávám.
Jitka Rapčanová (Netopilová)

Kulturní rubrika

Všechny cesty vedou do Říma

No úplně všechny asi ne, ale
25. 3. 2010 stačilo zajít do našeho chvalčovského stacionáře a
mohli jste být tam. Samozřejmě
v přeneseném slova smyslu prostřednictvím vyprávění pana Mgr.
Malanta. Pan Malant se vyznal
z celoživotní lásky k tomuto
městu a každý posluchač se
mohl dozvědět spoustu zajímavých informací jak o Římu, tak
o Vatikánu. Celé vyprávění bylo
koncipováno z křesťanského
hlediska, pan Malant jako křesťan vyučující náboženství na ZŠ
v Bystřici pod Hostýnem opravdu
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nenechal nic náhodě. Spousta diapozitivů nám tak dala nahlédnout do architektury
města. Většina památek byla postavena v románském slohu, který je charakterizován vysokými sloupy. Dozvěděli jsme se, že gotika nahradila románský sloh a její
výstavbou se spustilo pokřesťanštění Evropy. Lomené oblouky, symbol gotiky, symbolizují sepnuté ruce vzpínající se k Bohu. Na rozdíl od gotiky pak baroko přináší
nabubřelý styl, nebe sestupuje na zem, objevují se mytologické postavy, nekřesťanští
bohové. A empir vzniká jako oslava císaře, oslava impéria. Vějíře vavřínových listů
nad hlavou císaře mluví samy za sebe.
Dozvěděli jsme se spoustu věcí o historii nejen Říma a Vatikánu, ale také křesťanství. Řím počítá na 350 kostelů. Například kostel sv. Klementa, ve kterém se
nachází hrob svatého Cyrila. Cyril je řádové jméno pro Konstantina. Na sochách
mívá vždycky knihu, a tak se dá rozeznat od Metoděje, který jako biskup bývá zobrazován s biskupskou čepicí a v ruce drží berlu. S úžasem jsme si také prohlédli kostel
sv. Petra, největší katolickou stavbu vůbec. Kopule má dvojí plášť. Monumentální
náměstí je tvořeno z 284 sloupů, je podepřeno 88 pilíři a ozdobeno 148 sochami
svatých. V hrobkách tohoto kostela jsou pohřbeni papežové a dokonce náš kardinál
Josef Beran.
Co říci závěrem? Hojná účast na besedě mě už nepřekvapila. Zvykla jsem si na
skutečnost, že senioři mají o podobné akce zájem. Příjemné prostředí, čaj a koláčky se už také stávají samozřejmostí. Ale nezvykejme si samozřejmosti považovat
za samozřejmé. Vždycky bude důležité poděkovat všem, kteří besedu připravili, a
popřát jim vstřícnost jak návštěvníků, tak přednášejících i v budoucnu.
Mgr. Jitka Dostálová
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Knihovna

Srdečně zdravím všechny, kteří ještě nepodlehli svodům zvaným internet, kdo není
na facebooku, jako by nebyl, a podobným fenoménům dnešní doby, které zcela jistě
a cíleně omotávají do svých sítí. Pro vás, kteří ještě dokážete vzít do ruky obyčejné noviny, časopis nebo v lepších případech i tu historickou věc, pomalu upadající
v zapomnění, zvanou kniha, přicházím s menší nabídkou letošních přírůstků v naší
obecní knihovně.
Beletrie:
Nejnovější román naší rodačky Kláry Janečkové, SRDCE V PÍSKU.
A.Chalupová:
VOSÍ HNÍZDO – velmi poutavý příběh věnovaný problematice
sekt a drogové závislosti.
M.Viewegh:
POVÍDKY O LÁSCE – milenci mladí i mnohem starší, manželé
a exmanželé, staří mládenci a vdovy,vášně přiznané i skrývané, ale třeba také složitý vztah syna a umírajícího otce,zkrátka
láska ve všech podobách a odstínech.
S.Monyová:
SEBEMILENEC – úryvek z knihy: „Mám za sebou neobyčejných šestnáct měsíců života.Život s Otmarem byl vzrušující,
naprosto Jedinečný, něco jako výlet na Mars.Padly na něj
moje celoživotní úspory,pravda.Ale já si to doopravdy užila,
jenže kdo by chtěl zůstat na Marsu věčně…“
C.Coulterová:
NEŽADOUCÍ NEVĚSTA – romantika z dob rytířů a šlechtičen.
M.Cole:
BYZNYS – další skvělý román výtečné spisovatelky odehrávající se v londýnském podsvětí, který vás nenechá ani na chvíli
vydechnout.
C.Hofmannová:
PŘÍBĚH BÍLÉ MASAJKY – výhodný komplex tří knih v jedné.
Skutečný příběh, který se stal mezinárodním bestselerem a
dočkal se i filmového zpracování.
Detektivní:
V.P.Borovička:
SLAVNÉ PŘÍPADY INTERPOLU
E.Kačírková:
LIŠKA NA DÁLNICI
P.Eidler:
MUŽ NA ŠPINAVOU PRÁCI
H.M.Clarková:
ZRYCHLENÝ TEP
M.Cole:
MANIAK- bravurní dílo,jedná se o případ série sadistických
sexuálních vražd.
Cestopisy:
J.Kopka:
VE SPÁRECH ALJAŠKY – nejmrazivějším extrémem planety
na kole.
L.Kinkorová:
V RYTMU AFRIKY
Životopisy:
V.Janek:
(NE)NÁVRATY ADINY MANDLOVÉ
L.Klausová:
SMUTKEM NEOBTĚŽUJ – rozhovor naší první dámy vedený
s novinářkou M.Pecháčkovou. Politiku se zpovídaná i zpovídající snažily vynechat. A téměř se jim to povedlo.
Různé:
A.Ježková:
33 LEGEND MORAVSKÝCH
TYPY NA VÝLETY – PO NEJKRÁSNĚJŠÍCH MÍSTECH ČECH, MORAVY A
SLEZSKA
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PROSTOROVÁ UBROUSKOVÁ TECHNIKA -3D
TVOŘÍME Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
NÁPADY PRO DĚTI NA KAŽDÝ MĚSÍC V ROCE
I.Hütnerová:
ZA DOMÁCÍM ŠTĚSTÍM – návod pro moderní hospodyňky
z dob našich praprababiček. Cituji:“Kdo štěstí doma nemá, ten
ho marně jinde hledá.“
Pro děti a mládež
Disney pro holčičky: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA,ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ,PĚTIMINUTOVÉ
POHÁDKY NA DOBROU NOC PRO PRINCEZNY.
WITCH
– čarodějky č.3 a 4 – příběhy – nápady – tipy.
Disney pro kluky:
KNIHA DŽUNGLÍ a AUTA
Čtení pro dívky:
T.Kubátová:
ZÁRUČNÍ LIST NA ŽIVOT
M.K.Olsen:
LÉTO PO MATURITĚ – poslední dny na střední.
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ – tak málo času – kluk snadno a rychle.
L.Lancová:
POŠEPTEJ TO VĚTRU
KAPKY ROSY
PAST NA KOČKU
Loučím se slovy anonyma „Bývaly časy, kdy býval čas na čtení knih. Dnes čteme
z důvodů časové tísně jen recenze, abychom se potěšili představou, jak báječné
knihy bychom četli, kdybychom na ně měli čas.“
Krásné zbývající jarní dny a ještě krásnější,hlavně slunečnější léto.
Ivana Zábranská, knihovnice

HOLUBICE

povídka
Bylo krásné letní odpoledne. Bratranci Matěj a Marek se vypravili do lesa. Měli
dobrou náladu a těšili se na sbírání hub. Chodili po lese.
Najednou se před ně sneslo malinkaté, nepatrné „Cosi“. To Cosi nemělo tvar, bylo
to křišťálově průhledné a vypadalo lehoučce jak pírko.
„Em, Matěji?“ zeptal se Marek, „vidíš to, co já?“
„Myslíš támhle ten krásnej hřib, vypadá trochu jako…“ Matěj neví, o čem Marek
mluví...
„Mates, podívej se na tohle!“ ukázal na to Cosi.
„Jů, to vypadá skoro jako srdce skřítčí princezny.“
„Matěji, já jsem ti už stokrát říkal, že skřítci a ani další nadbytosti neexistují!“
„Ahá, takže pan Mareček si bude hrát na nejchytřejšího, to snad abych mu připomněl: Babička říká, že s fantazií dojdu daleko a že je to lepší než být pořád nohama
na zemi, víš?“
„Teď se nebudem hádat, mě by spíš zajímalo, co to je.“ vrátil se Marek nohama
na zem.
Cosi poletovalo mírně kupředu.
„Hm, zajímavé, nenapadá mě nic jiného, než že to budeme sledovat,“ blekotal
Marek, ale pak si uvědomil, že ho Mates vůbec nevnímá. A tak se otočil zpátky k jeho
obličeji, aby mu mohl vynadat. Vtom však uviděl Matěje, jak natahuje ruku k tomu
Cosimu. „Matěji?“ zeptal se Marek, „co to vyvádíš?“ Ale Matěj stále natahoval ruku
a Cosi mu ulétávalo, výš a výš. Najednou, když se dotkl koncem prstu Cosiho, Cosi
udělalo PINK a už to Cosi nebylo Cosi, ale už to byla krásná bílá holubice.
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„Hlavně se nelekejte, já nejdu ve zlém,“ pravila holubice.
„Páni a kdo jsi?“ zeptal se nadšeně Mates.
„Matěji,“ okřikl ho Marek, „nemluv s ní!“
„Opravdu se nemáte čeho bát, přišla jsem, aby jednak Marek pochopil, že i když
něco nevidí, tak to neznamená, že to neexistuje. Např. myšlenky také nevidíš a víš,
že existují. A Matěji, druhak jsem přišla kvůli tobě....“
„Kvůli mně? A proč kvůli mně? Já jsem nic neudělal,“ skočil do řeči Mates.
„Já vím. Jsem tu, abych ti dokázala, že se nemýlíš a že tvá neústupná víra v nadbytosti není marná. Též není bezcenná a už vůbec ne směšná.“
„Děkuji,“ odpověděl nesměle, „a jak to chcete dokázat?“
„Dobrá, ukážu vám to hned.“ Jen co to holubice dořekla, proměnila se zpátky
v Cosi.
Matěj a ani Marek neváhali a okamžitě se Cosiho chytili.
Letěli velkým modrým portálem a za okamžik už byli ve druhé dimenzi, ve světě
zvaném Tilung. Na Tilungu obrovské pláně pokrývala žlutá tráva a písek byl zelený!
Mezi modrými stromy všech rozměrů tancovaly a létaly nejrůznější druhy nadbytostí.
„Fí ha,“ zvolal užasle Marek, „ to jsem netušil! Moc se omlouvám, Matěji, že jsem
ti nevěřil.“
„To nevadí, teď už si budem věřit,“ prominul mu Marek.
„Chlapci,“ pohladila je holubice po vlasech. „Jsem tak šťastná, že jsme se sešli.
Jmenuji se Vera, a kdykoliv mě budete potřebovat, budu s vámi. Nyní už pojďme,
Tuling není stvořený pro lidi.“
Hoši dali Veře a ostatním hostitelům své náramky pro vzpomínku. Na oplátku
dostali dvě kamenné bílé hrdličky, aby nikdy nepřestali věřit. Se všemi se rozloučili a
Vera je odvedla zpět do naší dimenze na stejné místo, kde se s nimi setkala.
Vera se proměnila v Cosi a zmizela.
Když se kluci ráno probudili, pomysleli si, že to všechno byl jen krásný sen. Ale
když vyšli na dvůr, ležely na zahrádce dvě bílé hrdličky z kamene.
Anička Dostálová, 12 let
Vážení občané a příznivci dobré nálady,
v pátek 30.4. 2010 jsem jako bývalý
Chvalčovák s chutí přijal pozvání svých neteří
na pálení čarodějnic, které probíhalo na louce
pod Kozincem. Tímto krátkým příspěvkem
bych si dovolil zhodnotit tuto akci. Dle mého
názoru to byla akce velmi zdařilá, jak se
konečně dalo vyčíst na pomalovaných obličejích malých i velkých čarodějnic a čarodějů.
Myslím, že se bavili všichni, jak děti, tak i
dospělí. Místní organizátoři zvládli vše na
jedničku. Ať to byly soutěže pro děti, stavění
májky, opékání klobás a zajištění občerstvení
všeho druhu. Závěrem bych poděkoval za příjemně strávené odpoledne, které jsme všichni
společně prožívali.
Vlastimil Kadlec
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Zamy š l e n í n a t é m a :

„MOC, nebo POMOC?
„Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci!“

Josef Čapek

Nejdříve jsem chtěla začít psát o tom, jaké to je, když kdokoliv z nás přijde k lékaři
a již mezi dveřmi dostane pocit, že „tam otravuje“ nebo že „si určitě jen vymýšlí“.
(Mimochodem víte, že díky tomu, že žijeme ve svobodné zemi, tak si svého lékaře
můžeme sami vybírat, včetně zubního lékaře, a měnit jej dokonce jedenkrát za tři
měsíce, více z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a z.č.20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu). Anebo situace, kdy potřebujete pomoc ze strany úřadů a po
vstupu do kanceláře je vám z výrazu úředníka/úřednice jasné, že „jdete nevhod“.
Či vstoupíte do obchodu a neverbální (někdy i ta slovní) komunikace prodavače/
prodavačky mluví za vše atd.
Nakonec mne úvahy nad zmíněnými situacemi dovedly k myšlence, že každý
z nás vlastně disponuje určitou mírou moci. Možná se ptáte: „Jak každému, vždyť
většina nás místních nepatří k vládnoucí třídě.“ Sama nejsem „politik z povolání“ či
zámožný člověk, který disponuje větší mírou moci díky svým ziskům, postavení ve
společnosti. Ale zkusme se zamyslet nad tím, jak je možné díky životu ve svobodné
zemi uplatňovat svoji moc v každodenním životě.
Začíná to vlastně už narozením – dítě začne křičet a dospělí běhají, jestli má hlad,
není-li počurané, není nemocné apod. Dítě „pudově“ prosazuje své potřeby a tím
svým způsobem prosazuje svoji „moc“. Jak se dítě vyvíjí, začíná zkoušet různé triky
na své rodiče a okolí tak, aby dosáhlo „svého“ (není od věci podotknout, že tohle se
velice rychle a dobře učí z příkladu dospělých). A kdybych to obrátila, tak dospělý
tím, že se mu narodí dítě, stává se rodičem, získává mimo „radostí a strastí“ také
další rozsah moci – záleží na něm, jak bude na dítě působit, jak s ním bude jednat.
Tím jej ovlivňuje již od narození (dle mnoha odborníků různých vědeckých disciplín
dokonce již během prenatálního vývoje ovlivňují rodiče své dítě vlastním myšlením,
jednáním, pohybem apod.).
Máme také každý určitou „moc“, jak naložíme s tím, co nás obklopuje – s přírodou
(např. Budu vyhazovat odpad, kam mě napadne, do kontejneru, třídit odpad, nebo
budu vše házet do kamen?). Anebo si někteří z nás léčí touhu po větší moci týráním
zvířat atd.
Během života se setkáváme s mnoha lidmi – ať už se jedná o rodinu, partnera, manžela, přátele, kamarády, sousedy, spolužáky, kolegy z práce, „kámoše“ ze
zájmových kroužků…Už samotná komunikace s těmito lidmi dává každému z nás
prostor nějak uplatnit svoji „moc“. Záleží na každém z nás, o co nám v daném vztahu
ke konkrétnímu člověku jde. Chci se s někým upřímně přátelit, potřebuji od něj „něco
za něco“, nebo chci druhému záměrně ublížit? Podle toho si můžeme uzpůsobit styl
našeho jednání s dotyčným/dotyčnou, jednat upřímně, „hrát divadlo“, podlézat, být
hrubý atd.
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Určitě jste každý zažil situaci, kdy vám někdo řekl upřímně něco hezkého, třeba:
„ Dneska ti to fakt sekne.“ Anebo: „Tu práci jsi zvládnul perfektně, umíš to!“ Jak na
vás taková pochvala zapůsobila? Jak jste se cítili? To je velmi příjemný vliv „moci“
druhého na nás. A co takhle opačná situace, někdo vám řekl třeba: „Ty si ale vyžraná
jak prase!“ Nebo: „Máš v mozku z piva kostku.“ Jak vám bylo? Navenek jste dělali,
že je vám taková poznámka fu(c)k, ale uvnitř to vřelo?
A co takhle projev moci a naše profese. Myslíte si, že je to zcela oddělená oblast
od našeho soukromého života, nebo se, ať už chceme či ne, vzájemně prolínají?
A kdybych si dovolila skočit ze sféry „mikro“ na „makro“ – myslíte si, že to, po čem
člověk touží ve svém soukromí, se nakonec neodráží i ve směru, který udává „vládnoucí třída“? Vzhledem k tomu, že nás letos čekají volby (do Poslanecké sněmovny,
komunální volby a senátní volby), nebylo by zcela od věci zamyslet se nad tím, co
jaká strana předkládá jako své „gró“. Spousta lidí nechce chodit k volbám, protože
„není koho volit“, „všem jde stejně jen o to koryto“, „nevidí, v tom smysl“ apod. Možná
nemáme chuť jít k volbám proto, že máme pocit, že současné politice vlastně vůbec
nerozumíme. Nebo jsme svým způsobem zpohodlněli a raději si najdeme nějakou tu
„logickou“ výmluvu, proč nejít (např. „Je mi z nich všech nanic!“). A není to škoda?
Každý z nás má „moc“ ovlivnit situaci v naší zemi – i kdyby „jen“ tím jedním hlasem.
Politické strany tvoří přece stejní lidé jako my, otázkou je, o co každému z nich jde,
což se pak odráží i v aktivitách jednotlivých stran. Stačí mít jen trochu zájmu o informace a používat „zdravý selský rozum“. Můžeme chodit svobodně volit (což většina
historických společností neznala!) – a my se paradoxně chceme tohoto projevu
„osobní moci“ vzdát?
Víte, když už jsem zmiňovala návštěvu u lékaře, sama vím, jaký je to rozdíl jít
žádat o pomoc lékaře, kterému důvěřuji, u kterého se cítím „svá“, a žádat pomoc od
lékaře, který se na mne již při vstupu do ordinace dívá jako na hypochondra a vzdychá. Mám štěstí, že dojíždím ke kožní lékařce, která má úžasný zvyk – vždy při vstupu pacienta do ordinace vstane, naváže s ním oční kontakt, podá mu ruku a zeptá
se, jak se má. Její zdravotní sestra dolaďuje důvěryhodnou atmosféru svým vřelým,
přirozeným jednáním a zájmem o druhé lidi. Tak nějak si představuji „profesionální“
jednání s klienty nejen v lékařské branži.
Nebo rozdíl mezi úředníkem, který mne neumí oslovit, pozdravit, dává mi jasně
najevo, že „on“ je tady ten důležitější, a úředníkem, který se dokáže na mne během
jednání třeba i příjemně usmát, má zájem danou záležitost vyřešit k oboustranné
spokojenosti, opravdu mi pomoci.
Anebo prodavač/ka, která vystupuje přirozeně, nepřehání to s vnucováním své
pozornosti či vás zcela neignoruje, má zájem vám skutečně poskytnout pomoc při
výběru zboží. A tak bychom mohli pokračovat hodně dlouho…
A co vy – rozhodli jste se, že ve svém životě dáte větší prostor MOCI, anebo
POMOCI?
Betty
(alias Alžběta Fürstová, kontakt: erzabeth@centrum.cz)
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Historie chvalčovských hospod

1. pokračování
Naproti hostinci Pod Lipami byl podobný podnik hostinec U Mrázků. Za mého
dětství, někdy počátkem třicátých let minulého století, zde stála ještě stará hospoda. Jejím posledním provozovatelem byl pan Měsíc. Myslím, že nebyl původem
Chvalčovák. V hospodě měl pronajatou místnost také řezník pan Peroutka. Měl tu
filiálku a poslední dva dny v týdnu prováděl výsek masa a prodej uzenin. Hlavní
obchod, dílnu, porážku a byt měl v domě dnešního majitele pana Miškaye. Majitelé
hostince byli mladí manželé Mrázkovi. Pan Mrázek byl lesní adjunkt v Laudonově
panství na Říce. Byl to vysoký, hezký člověk. Chodil v pěkném lesnickém oděvu a
za patami mu vždy pobíhal dlouhý pes jezevčík jménem Valda. Mrázkovi asi v roce
1932 starou hospodu zbořili a započali se stavbou nového objektu. Aby provoz
pohostinství nepřerušili, postavili asi deset metrů níže od stavby dřevěnou boudu a
tam v provizoriu měli zatímní výčep.
Nová stavba byla na svou dobu velmi moderní, veliká, patrová. Vedle hostinského
lokálu zde byly i pokoje k pronajmutí. Divili jsme se, proč v té nové stavbě nechali
kousek staré zdi kotovice. To prý proto, že poplatky za novostavbu byly hodně vyšší
než za přestavbu. Před omítáním kotovici vybourali a nahradili cihlami. Také vnitřní
vybavení nového podniku bylo moderní. Ve velkém sále bylo pěkné jeviště, na zimu
také španělská stěna. Vedle sálu v přístavku byl moderní nálevní pult a hned
vedle dveře do kuchyně. Pro zábavu
hostů zde byl kulečník a klavír, pro kulturní akce velké jeviště. Po dokončení
stavby a zahájení provozu v novém
pan Mrázek zemřel. Paní Mrázkové
zůstal malý synek Miroslav. O podnik
se statečně starala. Neměla to lehké.
Třicátá léta byla krizová, ale její podnik
prosperoval. Po okupaci a ve válečných
letech byl provoz v pohostinství malý,
nebylo co nabízet. Jídlo bylo jen na
potravinové lístky, lihovin bylo velmi
málo, na konci války už nebyly skoro
žádné, čepovalo se jen sedmistupňové
pivo a to byla jen hořká voda. Taneční
zábavy a plesy byly po dobu války zakázány. Jediným kulturním vyžitím bylo
ochotnické divadlo, které tehdy hrávalo
dosti často a velmi úspěšně, ovšem jen
se svolením úřadů a s přísnou cenzurou. Přesto si ale herci vkládali do úst
nebezpečně dvojsmyslné věty, kterým
však diváci dobře rozuměli.
Pro obsluhu měla paní Mrázková číšníka Jendu Kutěje. Po skončení války
se vše radostně rozběhlo a dohánělo
Hostinec M. Šuláka
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se, čeho byl za války nedostatek. Obsluhující pan Jan Kutěj odešel do pohraničí
ke svému řemeslu. Byl kameníkem a šel dělat náhrobní pomníky. Číšníka dělal jen
proto, aby nemusel jít na práci do Německa. Krátkou dobu vedl pohostinství syn
paní Mrázkové Miroslav. Dobrá pohoda v pohostinství netrvala dlouho. Po převratě
v roce 1948 přišel totalitní režim, který znárodňoval a znásilňoval nejen kapitalistický
průmysl, ale rušil i řemeslnické dílny a živnosti. Došlo také na pohostinství. Některé
podniky byly převedeny do Jednoty (lidové spotřební družstvo řízené celostátně) a
některé byly prostě zavřeny. Tak se stalo, že byl hostinec U Mrázků zrušen. Byla
zde zařízena malá prodejna mléka a mléčných výrobků. Prodávala je nejdřív paní
Šromová a po ní paní Dresnerová. Paní Mrázková, hodná, pracovitá a ochotná paní,
zde bydlela a provozovala něco na způsob trafiky. Vedle cigaret prodávala i bonbóny
a drobné cukrovinky.
Majitel domu Miroslav Mrázek dělal číšníka v Bystřici. Aby byl pěkný sál využit, byl
přidělen TJ Sokolu Chvalčov jako tělocvična. Mrázkova hospoda nahrazovala naší
obci kulturní dům. Hrávali v ní ochotníci divadla, škola zde měla besídky, sál sloužil
různým oslavám, schůzím, zasedáním, tanečním zábavám a plesům, hrávala zde
kočovná loutková divadla. Několikrát v týdnu se tu promítaly filmy 16 mm. Kino provozoval tehdejší ředitel chvalčovské školy Jaromír Langer, těšilo se velkému zájmu
občanů. Po přestavbě staré školy na kulturní dům přešlo tam promítání filmů i ostatní
kulturní aktivity. U Mrázků se jen cvičilo, tělocvična se vylepšovala a opravovala.
Po pádu totalitního režimu byla budova Mrázkovy restaurace vrácena dvěma
potomkům Miroslava Mrázka. Ti pohostinství dále neprovozovali. Sál přestal sloužit
jako tělocvična a byl pronajat a přeměněn na dílnu pro výrobu obuvi. Po neúspěšném
podnikání se rozhodli Mrázkovi celý dům prodat. Nový majitel pan Vrána budovu
moderně restauroval na pěkný pohostinský penzion.
Uprostřed Chvalčovy Lhoty byly ještě dva hostince. Po pravé straně silnice směrem k Bystřici je dnešní hospoda U Králů. Vznikla už v 19. století. Nejstarší pamětníci, když se bavili o tomto podniku, říkali mu hospoda U Sehnalky. Kdy na té hospodě
byla paní Sehnalová, to nevím. Muselo to být hodně dávno, protože ještě před první
světovou válkou byl prý majitelem pan František Sova. Ten měl kromě hostince také
hospodářství a ve válečných letech byl starostou Chvalčovy Lhoty. Zda sám provozoval pohostinství, nebo je jen pronajímal, nevím. Za první republiky zde byl nájemcem
pan Zigmund. V době druhé světové války vedli pohostinství manželé Zemanovi.
Po nich pak přišel pan Arnošt Král, který si vzal Ludmilu, dceru pana Sovy. Pan Král
pocházel z Mrlínka ze zemědělské usedlosti. Byl to velmi schopný a mezi občany
oblíbený člověk. Vedl pohostinství a po panu Sovovi i hospodářství. V každé práci byl
úspěšný, nezapadl však do tehdejší doby. Komunisté tvrdě prosazovali kolektivizaci
zemědělství. Úspěšný hospodář Arnošt Král vstup do JZD zásadně odmítal. Dokázal
plnit i nesmyslně vysoké dodávkové předpisy pro soukromé rolníky. V roce 1962 přišli příslušníci StB a odvedli pana Krále, prý jen k výslechu, do Uherského Hradiště.
Po deseti dnech výslechů ho přivezli domů v kovové rakvi. Byl to zdravý, zdatný
muž. Měl padesát čtyři roky, ale výslechy nepřežil. Byl tak pravděpodobně ušetřen
práce v jáchymovských uranových dolech. Nedlouho před smrtí pana Krále úřady
pohostinství zrušily a sál byl přidělen továrně na kovový nábytek Kovona v Bystřici
p.H.jako sklad.
Po skončení totality syn pana Krále Otto hostinské místnosti „zgenerálkoval“,
obnovil a vybavil novým stylovým nábytkem. V roce 1991 otevřel pohostinství znovu.
Dlouho se ze svého pěkného díla netěšil. V roce 1995 zemřel. Hostinec převzal jeho
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syn Otto Král mladší. Ten hostinec vedl do podzimu 2009. Další provoz hostince
U Králů na sebe nechá chvíli čekat.
Pátým pohostinstvím v naší obci byl hostinec pana Papeže. Ten se nacházel
naproti hospody U Králů. Chvalčováci se tehdy smáli náhodě , že se dostali dva
mocnáři proti sobě – papež a král. Tito dva lhotští mocnáři však spolu neměli žádné
politické spory. Papežův hostinec byl nejstarší patrovou budovou ve Chvalčově
Lhotě. Měl popisné číslo dvě. To znamená, že když se domy v obci začaly číslovat,
tak hostinec už stál. Postaven byl někdy uprostřed 19. století. Pohlednice, kterou
se mi podařilo získat, svědčí o tom, že již za Rakouska byl v nejlepším rozkvětu a
prosperitě. Jistě byl na svou dobu také pěkně a moderně zařízen. U hostince byla
velká zahrada, ke které se vážou moje vzpomínky z dětství, to je ze třicátých let.
Každoročně se zde pořádaly výletní slavnosti. Pořádal je obvykle sbor dobrovolných
hasičů. Byla to vždycky událost pro celou obec. Zahradu vyzdobili břízovou zelení,
byly tu stánky se sladkostmi, výčep všech nápojů, tombola, kolo štěstí, a hlavně ta
nejlepší dechová kapela, která se v okolí vyskytovala. Vzpomínám si na průvod hasičů s dechovkou přes obec od Mrázkovy hospody na výletiště u Papežů.
Průvodu jsme se jako malí kluci zúčastnili.Průvodem zvali hasiči občany, že
zahradní slavnost už začíná. Na zahradě se tancovalo, jedlo, pilo a bylo veselo.
Družstvo hasičů předvedlo někdy jako program pořadová cvičení. Často se neplánovaně stávalo, že dva alkoholem posilnění muži začali do sebe strkat. Do toho zasáhli
rozhaněči a pořadatelé a nakonec byla všeobecná mela. O facky pak nebyla nouze.
Více než stoleté trvání a neustálý provoz se i přes péči provozovatelů na budově
i zařízení projevilo. Kdysi slušné zařízení již zastaralo a už nedosahovalo úrovně
podniků nových. Čas neúprosně běžel, střídali se majitelé i nájemci. Z časů první
republiky si vzpomínám na jména některých provozovatelů. Byli to pan Langr, po něm
pan Komínek, ten odešel asi v roce 1933, další nájemce byl pan Krejčí asi do konce
2. světové války. Potom koupil hostinec pan Papež, veselý člověk a výborný řezník.
Od pana Papeže převzala podnik Jednota a v sále později zavedla samoobsluhu
smíšeného zboží. Dům byl značně sešlý a vyžadoval nákladnou přestavbu. Proto byl
kolem roku 1970 zbořen a na jeho místě vyrostla moderní samoobsluha, nyní „pultovka.“ Bourání prováděli pyrotechnici odstřelem trhavin za odborného dohledu pana
Aloise Nedbala. Pro občany to tehdy byla nevídaná atrakce. Proto se o ní trochu
zmíním. Odborní pracovníci povolaní k demolici předem vše připravili. Budovu obalili
drátěným pletivem, do oken a do dveří naskládali balíky slámy. Národní výbor vyzval
rozhlasem několikrát občany, aby se v době odstřelu nepřibližovali a nepřecházeli
kolem. Občané to pochopili tak, že si nemají nechat ujít příležitost vidět takovou
událost. Lidí se sešlo jak na manifestaci. Samozřejmě jsem tam byl také. Na protější straně ulice nesměl být nikdo ani v okně. Nás zvědavce vytlačili až k pumpě na
Kamenci. Bylo odtroubeno a nastal výbuch. Ránu jsme slyšeli silnou, ale viděli jsme
jenom obrovské mračno prachu, který zasáhl široké okolí. Když prach sedl, viděli
jsme velkou hromadu suchých nepálených kotovic a z toho čnějící polámané trámoví
a prkna. Spokojení jsme odcházeli domů.
Po odvezení rumiště a uklizení prostranství začala výstavba nového obchodu
v „akci Z“. Taková akce tehdy znamenala, že za státní peníze byl nakoupen stavební
materiál a práci provedli občaně dobrovolně formou tzv. brigád podle svých závazků zdarma. Vznikl tu pěkný obchod, který dnes slouží jako prodejna se smíšeným
zbožím pro dolní konec obce. Tak skončil jeden z pěti našich hostinců. Myslím, že
občanům neschází.
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To by byl zhruba přehled historie pohostinství ve Chvalčově. Porovnám-li návštěvnost těchto podniků dříve a dnes, zdá se mi, že značně poklesla. Je to asi tím, že
v obci nejsou téměř žádné pracovní příležitosti. Do zaměstnání většina občanů
dojíždí vlastními auty a to se s návštěvou hostinců a pivečkem nedá spojovat. Volno
po práci zaplní mnozí sledováním programů v televizi. Věrní pivaři přesedlali na pivo
lahvové z vlastní ledničky.
Osudy dvou hostinských byly tragické. Za německé okupace zahynul v koncentračním táboře pan Srkala a za českého komunistického režimu skončil ve vězení
život pana Krále. Byli viníci jeho smrti potrestáni? To nevím. Je mi jen známo, že
mnozí příslušníci policejních služeb, kteří se podíleli na týrání nevinných občanů,
odcházeli bez zaslouženého potrestání od StB a SNB s pěkným odstupným do slušného důchodu.
Ing. Josef Skýpala

Chvalčovský hasičský sbor

Sbor dobrovolných hasičů po dlouhé době na soutěži…
V sobotu 15. května se naše jednotka zúčastnila okrskového kola v požárním
sportu v Rychlově, kde se umístila na 3. místě.
Soutěže se zúčastnilo 10 členů SDH, po mnoha letech se podařilo sehnat
i náhradníky.
Sbor chvalčovských hasičů
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Než zavřete zpravodaj

Původně jsme měla v úmyslu říci závěrem nějaký vtip, ale nedovolí mi to jednak
pohled z okna, jednak pohled na televizní noviny. Situace kolem nás není nijak
legrační a nutí spíše k zamyšlení než ke smíchu. Výbuchy sopek na Islandu, zemětřesení, úniky ropy z ropných vrtů a ten déšť… nekončící liják, který nás všechny straší.
Ty ekonomické dopady na zemi už tak zadluženou! Nevím, nějak tomu nerozumím.
Všichni víme, že život je na přírodě závislý. I ten nejzarytější bezvěrec, který nevěří
v nic, co nevidí na dva metry, uznává moc a sílu přírody. Nejsme na tomto světě
pány! To příroda rozhoduje, co bude. Ne my! Příroda a její obrovská síla drží v rukou
osud každého jedince této planety. Ona je tady paní. Pokud se příroda rozhodne, že
na naší krásné zemi během týdne nebude nic, tak tady během týdne nebude nic.
A nezabrání tomu ani naše pýcha, ani náš intelekt. Neexistuje technologie, která by
se mohla vyšší a hlubší vůli postavit. Naprosto všichni jsme si vědomi této skutečnosti, a přesto se rádi necháváme ukolébat sladkou nevědomostí. Nevědomost je
cíl, na který je potřeba se zaměřit. To je zdroj individuálního a vesměs i kolektivního
neštěstí. Televizní noviny jsou zrcadlem světa, ve kterém žijeme. Bezmála v jednom
šotu, během několika vteřin vidíme záběry zatopených oblastí, pláč a tragédii lidí,
kteří přišli o majetky, jak se snaží zachovat, co se dá, zachránit psy a zvířata, památky. A během pár vteřin nás televizní kamery přenesou do situace, kde se záměrně
ničí, kde se hází granáty a střílí. Je to tak absurdní, že více už být nemůže. A my
se v tom všem točíme jako kohoutek kolem korouhvičky. Žijeme své obyčejné každodenní životy. Můžeme s tím něco dělat, nebo ne? Jsem přesvědčena, že každý
člověk zná odpověď. Tato hádanka nemá universální řešení. Každý jedinec má svou
vlastní tajenku, kterou musí rozluštit. Tady nepomůže ani opisování, ani napovídání.
Mgr. Jitka Dostálová
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Pálení čarodějnic
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Slovo na konec:
Nebát se a nekrást.

T. G. Masaryk
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Lavírovaná kresba od Karla Bubílka je pohled na část Chvalčova od vodárny.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje je 15. července 2010. Za obsah článků
zodpovídají autoři.
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