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Volby do obecního zastupitelstva
Zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva
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Milí čtenáři,
Nedávný 17. listopad nám připomněl, že je tomu již 21 let, co padla komunistická
vláda v naší republice. Já osobně si dobu „komančů“ pamatuji docela dobře, a ačkoliv jsem na vlastní kůži jejich moc nikdy nepoznala, jsem ráda, že je ta doba navždy
pryč. Je těžké psát cokoliv nového o výročí, které se pravidelně opakuje. Nejinak je
tomu i s výročím sametové revoluce. Co všechno už o ní bylo napsáno, všelijaké
vzpomínky a domněnky, jak to tehdy údajně bylo a nebylo. Nevím, jsem skrz naskrz
apolitický člověk a vůbec nemám odvahu ani právo vyjadřovat se k tomu, jak to bylo.
Vím, že pro mnoho lidí byla doba komunismu taková oáza klidu a pohodlí. Člověk se
nemusel o nic starat. Co si má myslet, mu bylo řečeno, co má dělat taktéž. Nemusel
bojovat o kus žvance, jako je tomu dnes. Mnoho lidí vzpomíná na minulost se sentimentem. Já se tomu na jednu stranu ani nedivím. Když se podíváme na soudobé
politikaření, žádnému rozumnému jedinci nemůže být do zpěvu. To, kam se řítíme,
nemá pranic společného s heslem sametové revoluce „Pravda a láska zvítězí nad
nenávistí a lží.“ Dnešní politická scéna jako by se odkazům čistých myšlenek vysmívala do obličeje. Jak je to možné? Před 21 lety jsme se zbavili režimu jednoho druhu
totality a nyní čelíme totalitě jiné. Ale pozor na to! Srovnávání s minulostí a sentiment
nejsou na místě. Dnešní doba není ideální, stejně jako nebyla ideální žádná doba
v dějinách naší země. To je potřeba si uvědomit. Kdo by žil raději ve středověku,
v době nájezdů divokých kmenů, kdo by se chtěl vrátit do meziválečného období,
do druhé světové války nebo bídy poválečného období? Domnívám se, že myšlenky
typu ale za „komančů“ to bylo stejně lepší, jsou velmi nebezpečné. Musíme hledat
novou cestu, musíme tvořit budoucnost, ne se vracet k chybám minulosti. 4O let
komunismu nám sice usnadnilo život na fyzické úrovni, naplnilo naše základní potřeby jako je bydlení, práce, jídlo a bezpečí. To samozřejmě není málo, nicméně daň,
kterou jsme za to zaplatili v oblasti intelektu a duchovnosti, je nesmírná. Základní
myšlenka, kterou nám komunismus vnutil, že jsme bytosti určené k zániku, že jsme
se narodili, abychom zde naplnili svá břicha, v rámci socialistických možností si užili a
pak umřeli, je tím zlem, které v nás tento režim zasil. Máme strach z vlastního konce.
Komunismus měl v úmyslu vymazat z lidských myslí jakýkoliv přesah, jakoukoliv
naději na život věčný. Dnešní doba nám dává možnost tyto otázky podstatné pro
každou lidskou bytost znovu otevřít. Hledat, bloudit a nacházet. Už nám není předkládáno, co si máme myslet, musíme si odpovědi najít sami. Věřím, že právě tohle
je velké plus a velký pokrok, kterého jsme za těch 21 let dosáhli. Jsou různé druhy
lidí, některým více vyhovuje mít plná břicha, ale prázdné hlavy. Jiní jsou více nadšení
plným intelektem než plným břichem. Většina ale doufá, že se dočká obojího. A je
to tak dobře, musíme usilovat o rovnováhu, musíme hledat zlatý střed. Musíme si
uvědomit, že teď držíme v rukou obsah toho, co budeme psát za dalších 20 a více
let. Musíme si každý sám za sebe uvědomit, že se nelze vracet, stejně jako nelze
přebíhat. Napřed musíme být zodpovědní a až pak svobodní. Naopak to nelze a dnes
narážíme na hranice právě této volby.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 10. 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

9/3 o zhotovení nové okenice u bufetu v KD.
9/5 a nedoporučuje odprodávat pozemek parc.č. 452 a 449/1, oba v k.ú.
Chvalčova Lhota.
9/8 o zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby redakce zpravodaje a obecních webových stránek.
9/10 o uzavření MŠ ve Chvalčově v době podzimních, vánočních a velikonočních prázdnin. V době letních prázdnin na dobu od 18. 7. 2011–31. 8. 2011.
Rodiče musí být řádně seznámeni a je nutné zajistit náhradní umístění dětí v MŠ
v Bystřici p.H.
9/11 a zamítá poskytnout příspěvek domovům seniorů v Kroměříži.
9/12 a má souhlasné stanovisko k provozování veřejné linkové osobní dopravy
vnitrostátní na lince Bystřice p.Host. – Chvalčov – Tesák – Troják.
9/13 a souhlasí s bezúplatným pronájmem kulturního domu pro DZP Javorník na
den 5.11.2010 pro konání benefičního koncertu.
9/14 a souhlasí se zveřejněním dvou záměrů na pronájmy obecních pozemků,
oba v k.ú. Chvalčova Lhota. Jedná se o pozemky 293/3 a 372/22.
9/15 o řešení žádosti pana Latty na zábor jeho pozemku parc.č. 914/1 v k.ú.
Chvalčov místní komunikací v ul. Pod Dubinou.
9/16 a doporučuje ZO podepsat smlouvu na věcné břemeno v ul. Javornické pro
fu E ON Distribuce, a.s. , České Budějovice.
9/18 a souhlasí se zbudováním propusti na obecní cestě pod Kozincem.
9/19 a souhlasí s úhradou víceprací na projektu „Dárek pro hřiště“. Jedná se
o 5 vstupních branek, betonáže a kovodělné práce ve výši 72 014,--Kč a zvýšení
oplocení ze spodní strany v částce 27 300,--Kč.
9/20 o uložení přípojek pro plánovanou stavbu rodinného domu do obecního
pozemku parc.č. 484 v k.ú. Chvalčova Lhota pro manžele Kocfeldovy z Bystřice
p.Host. Dále souhlasí se sjezdem na místní komunikaci z parc.č. 94 v k.ú.
Chvalčov.
9/23 s přidělením obecního bytu v domě č.p.798 v ul. Školní manželům
Šurbekovým v tíživé životní situaci na dobu 1 roku.
RO bere na vědomí:

9/ 2 kontrolu usnesení z jednání RO ze dne 1. 9. 2010.
9/4 informaci o částce, která byla v charitní pokladničce určená pro lidi stižené
povodněmi, byla to částka ve výši 4 520,--Kč.
RO ukládá:

9/15 starostovi vyzvat pana Lattu, aby předložil vypracovaný geometrický plán ke
své stížnosti týkající se pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Chvalčov.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 3. 11. 2010
RO projednala a rozhodla:
• 10/3 a doporučuje ZO zařadit do rozpočtu obce pro r. 2011 příspěvek pro Rescue
Team Hostýnské vrchy pro úpravu zimní trasy Chvalčov – Janče- Tesák.
• 10/4 a souhlasí s úhradou za zhotovení propustku v MK na Loukov v ceně
35 009,--Kč.
• 10/5 a souhlasí s úhradou faktury za opravu a rekonstrukci kanalizace u č.p. 475
v částce 59 186,--Kč.
10/6
a souhlasí s vydlážděním kolem autobusové zastávky v Lázních v částce
•
10 301,--Kč.
• 10/8 a souhlasí s úhradou faktury za opravy místních komunikací ve výši
32 884,--Kč.
• 10/9 a/ a souhlasí s povolením překopu místní komunikace na p.č.1122/1 a
1122/2 v k.ú. Chvalčov před novostavbou rodinného domu na parc.č. 202/2 v k.ú.
Chvalčov pro MUDr. Leopolda Hoška.
b/ a souhlasí s překopem místní komunikace parc.č. 1166/4 v k.ú. Chvalčov před
rodinným domem č.p.36 pro manžele Josefa a Magdalenu Dostálovy.
c/ a souhlasí s legalizací stavby garáže na části parcely 917/10 v k.ú. Chvalčov
pro manžele Josefa a Ludmilu Švábovy.
d/ a vydala souhlasné stanovisko ke kolaudaci fotovoltaické elektrárny na území
obce v k.ú. Chvalčov.
10/10
a souhlasí s nákupem vánočního osvětlení pro veřejná prostranství v obci
•
do částky 20 000,--Kč.
• 10/11 a souhlasí s drobnými odměnami pro komise RO v minulém funkčním období, a to pro komisi SPOZ a školskou a kulturní.
• 10/12 a souhlasí s pronájmem kulturního domu pro přípravu a konání mikulášské
besídky pro klub rodičů na den 2.12.2010.
• 10/13 a souhlasí s pronájmem kulturního domu, malé společenské místnosti, pro
občanské sdružení “Paseky“ každý čtvrtek od 17.00 –19.00 hodin.
• 10/14 a souhlasí s pronájmem všech prostor kulturního domu pro akci
„Předadventní inspirace“ v termínu 19.11.-21.11.2010.
• 10/16 a/ o pronájmu pozemku parc.č. 372/22 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře
120 m2 za cenu 1,--Kč za m2 a kalendářní rok paní Haně Nedbalové.
b/ o pronájmu pozemku parc.č. 293/3 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 297 m2
za cenu 1,--Kč za m2 a kalendářní rok paní Silvii Mozolové.
• 10/17 a souhlasí s úhradou faktury za údržbu pomníku v ul. Na Kamenci a ozelenění autobusové zastávky v Lázních za cenu 4 100,--Kč.

•

RO bere na vědomí:
10/2 kontrolu usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6.10.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Chvalčov ze dne 11. 11. 2010
ZO projednalo a schvaluje :
• 1.1 program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• 1.6 určení způsobu volby starosty a místostarosty.
• 1.9 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
• 1.15 rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO stanovilo:

v souladu s ustanovením § 71 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., zákona o obcích
1.5 funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění: 1.
ZO zvolilo:

v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. m)g) zákona č.128/2000 Sb., zákona
o obcích
1.7 d) starostou obce pana Ing. Antonína STODŮLKU.
1.7 e) místostarostkou obce paní Jiřinu HURTOVOU.
1.8 další členy rady obce: pana Milana MARTÍNKA, paní PharmDr. Marii
VYLÍČILOVOU, pana Vojtěcha ZAPLETALA.
1.14 zástupce obce k účasti na valné hromadě obchodních společností, v nichž
má obec majetkovou účast: pana Ing. Antonína STODŮLKU – starostu obce.
ZO zřizuje:

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.o) zákona č.128/2000 Sb., zákona
o obcích finanční výbor, kontrolní výbor.
ZO jmenuje do funkcí:

předsedou finančního výboru pana Jana KURFÜRSTA,
členy finančního výboru pana Jaroslava VÁLKA, pana Michala SEDLÁŘE,
předsedu kontrolního výboru pana Zdeňka MIKEŠKU,
členy kontrolního výboru pana Mgr. Jana KOTASE, pana Jaroslava MANIŠE.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce

Vítáme mezi nás nové občánky:
TVRDOŇOVÁ Radmila
STOLAŘÍK Filip

narozena
narozen

19. 09. 2010
20. 10. 2010

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!

Řady chvalčovských občanů opustila:
KOCIÁNOVÁ Zdenka

71 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
začalo nové volební období. Nové zastupitelstvo obce, z jedné třetiny obměněné,
plynule přebírá povinnosti a ujímá se správy obecních záležitostí. Nové tváře jsou
příslibem pro budoucnost a celé zastupitelstvo skýtá záruku dodržení nastaveného
kurzu, kterým se obec ubírá. V souladu s vůlí občanů vedení obce zůstává téměř
stejné, s jedinou výměnou člena rady obce. Změnou je i neuvolněná funkce místostarostky. Důvodem je úspora mzdových prostředků v závislosti na očekávaném
úbytku obecních příjmů. Paní místostarostka bude k dispozici v prvních třech dnech
každého týdne, tedy v obou úředních dnech a v úterý. Rozsah její pracovní náplně
zůstane zatím beze změny.
Chtěl bych poděkovat občanům, kteří volební účastí projevili odpovědnost a zájem
o věci obecní samosprávy. Jménem celého zastupitelstva obce děkuji za důvěru,
kterou jsme poctěni. Znamená závazek a odpovědnost vůči všem občanům obce.
Jsme odhodláni nezklamat očekávání.
Chtěl bych také poděkovat odstupujícím zastupitelům za práci odvedenou pro
blaho a v zájmu obce v uplynulém volebním období a popřát jim zdraví a úspěch
v dalším životním angažmá.
Jménem zastupitelstva obce, jménem všech zaměstnanců i jménem svým přeji
všem obyvatelům obce Chvalčova příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů v novém roce 2011.
Ing. Antonín Stodůlka

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REUBLIKY,
konané ve dnech 15.- 16. října 2010 - I. KOLO
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OKRSKU CHVALČOV
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka
Počet odevzdaných platných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Účast voličů ve volbách
umístění
kandidáta

Příjmení, jméno, titul

počet odevzdaných
platných hlasů
celkem

: 1286
: 681
: 681
: 631
: 49,06

název politické strany

1.

Mgr. Zdeněk PÁNEK

348

KDU-ČSL

2.

PaedDr.Zdeněk JANALÍK

122

ODS

3.

Mgr. Miloš MALÝ

93

ČSSD

4.

MUDr. Lenka MERGENTHALOVÁ

25

TOP 09

5.

Ing. Jaroslav ADAMÍK

21

KSČM

6.

Prof.Ing.Ignác HOZA, CSc,dr.h.c.

10

Věci veřejné

7.

MUDr. Lubomír NEČAS

6

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

7

8.

Ing. Pavel DOHNAL

3

Moravané

9.

Ing. Zdeňka DOKOUPILOVÁ

3

Strana zelených

Celkem

631

Do druhého kola senátních voleb, které se konalo ve dnech 22. a 23. října t.r.,
postoupili:
pan Mgr. Zdeněk PÁNEK – kandidát za KDU-ČSL
a pan PaedDr. Zdeněk JANALÍK – kandidát za ODS.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REUBLIKY,
konané ve dnech 22. a 23. října 2010 - II. KOLO
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OKRSKU CHVALČOV
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka
Počet odevzdaných platných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Účast voličů ve volbách
umístění
kanditáta

1.
3.

Příjmení, jméno, titul

: 1287
: 304
: 304
: 303
: 23,62

počet odevzdaných
platných hlasů celkem

název politické strany

PaedDr.Zdeněk JANALÍK

194

ODS

Mgr. Miloš MALÝ

109

ČSSD

Celkem

303
Marie Balvínová, zapisovatelka OVK Chvalčov

Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb

do Zastupitelstva obce Chvalčov, které se konaly ve dnech 15.-16. října 2010
Okrsková volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Chvalčov ve dnech 15. a
16. října 2010 pracovala v počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
   - zapisovatelka
: Marie Balvínová
   - předsedkyně
: Šárka Horáková, DiS.
   - místopředseda
: Mgr. Jaroslav Kurfürst
   - členové
: Michaela Jurášková, Irena Kalabusová, Věra Kratochvílová,
  Karel Novák, Josef Procházka, Viera Sedlaříková,
  Ing. Hana Svobodníková, Lenka Svobodníková,
  Zdeněk Zycháček
Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali funkci
v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. (zákon o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
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Výsledky hlasování ve volebním okrsku Chvalčov:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných platných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Počet volebních stran ve volebním okrsku dle hlasovacího lístku
Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly
alespoň jeden hlas
K volbám do zastupitelstva obce se dostavilo 53,84 % voličů.

: 1287
: 693
: 690
: 9040
:
3
:

3

Jednotlivá sdružení získala následující počty hlasů a mandátů :
č. 1 - Chvalčovští nezávislí – Pod Javorníkem
č. 2 - Křesťanská a demokratická unie – ČSL
č. 3 - Pod Hostýnem

5451 hlasů
1383 hlasů
2206 hlasů

9 mandátů
2 mandáty
4 mandáty

V jednotlivých sdruženích připadly mandáty nejprve těm kandidátům, kteří překročili
hranici 110% hlasů pro jejich stranu, a poté dalším kandidátům v pořadí tak, jak byli
zapsáni na kandidátní listině.
Volební strana č. 1 – Chvalčovští nezávislí – Pod Javorníkem:
- činila vypočítaná hranice 399,3 hlasů a mandáty získali:
1. Ing. Antonín Stodůlka
605 hlasů
2. PharmDr. Marie Vylíčilová
468 hlasů
3. Vojtěch Zapletal
408 hlasů
4. Milan Martínek , nar. 1949
340 hlasů
5. Jaroslav Maniš
347 hlasů
6. Jana Fürstová
334 hlasů
7. Jan Kurfürst
390 hlasů
8. Bc. Jiří Spiegl
387 hlasů
9. Alexander Erker
299 hlasů
Volební strana č. 2 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová:
- činila vypočítaná hranice 101,2 hlasů a mandáty získali:
1. Anna Adámková, DiS.
147 hlasů
2. Mgr. Jan Kotas
133 hlasů
Volební strana č. 3 – „Pod Hostýnem“:
- činila vypočítaná hranice 161,7 hlasů a mandáty získali :
1. Jiřina Hurtová
271 hlasů
2. Mgr. Jitka Dostálová
236 hlasů
3. Mgr. Michal Zicháček, Ph.D.
214 hlasů
4. Zdeněk Mikeška
199 hlasů
Členové okrskové volební komise blahopřejí všem zvolených zastupitelům a přejí jim
v jejich nelehké práci pro obec hodně trpělivosti, tolerance a úspěchů.
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Pořadí jednotlivých kandidátů
podle počtu hlasů:

22. Anna Adámková, DiS.
147
23. Milan Dostál
144
24. Miroslava Tvarůžková
134
25. Mgr. Jan Kotas
133
26. Miroslav Jurášek
128
27. Mgr. Martin Vylíčil
126
28. Marie Bílá
124
29. Helena Adámková
122
30. Ing. Marek Telička
113
31. Mgr. Josef Matela
108
32. Renata Fojtíková
107
33. Markéta Ordáňová
101
34. Zdenka Bortníková
97
35. Jiří Jakubec
90
36. Anna Šimarová
86
37. Mgr. Michael Dvorský
86
38. Ivana Zábranská
80
39. Magdaléna Dostálová, nar. 1990 70
40. Stanislav Zábranský
68
41. Helena Pavelcová
64
42. Ludmila Dostálová
57
43. Emílie Adámková
47
44. Jana Faicová
44
45. Ingrid Oprštěná
43

  1. Ing. Antonín Stodůlka
605
  2. PharmDr. Marie Vylíčilová
468
  3. Vojtěch Zapletal
408
  4. Jaroslav Válek
391
  5. Jan Kurfürst
390
  6. Bc. Jiří Spiegl
387
  7. Jaroslav Maniš
347
  8. Milan Martínek, nar. 1949
340
  9. Michal Sedlář
335
10. Jana Fürstová
334
11. Mgr. Jaroslava Adamcová
314
12. Alexander Erker
299
13. Jana Košárková
286
14. Josef Kužel
280
15. Jiřina Hurtová
271
16. Milena Kynclová
267
17. Mgr. Jitka Dostálová
236
18. Mgr. Michal Zicháček, Ph.D.
214
19. Zdeněk Mikeška
199
20. Milan Martínek, nar. 1969
179
21. Magdalena Dostálová, nar. 1970 171

Z naší obce

Pomník Panny Marie ve Chvalčově

I letos obec nechala opravit jeden z pomníků, tentokrát pomník Panny Marie
s Ježíškem při hlavní silnici u odbočky do ulice Nové. Pomník byl poničen nikoliv
vandaly, nýbrž neodborně prováděnou údržbou a také zubem času. Socha byla
původně natřena neprodyšnou olejovou barvou. Tenká vrstva kamene pod povrchem
pokrytým barvou byla úplně oddělena vlivem neprodyšnosti nátěru. Tam, kde chybějící odpadlá vrstva kamene narušovala vzhled díla, byla dotmelena. V místech, kde
barva pevně držela, byl povrch narušen a přebroušen smirky. Vzhledem k tomu, že
socha byla od počátku kolorována, byla i tentokrát vybavena lazurními akrylátovými
barvami a potom ošetřena hydrofobním přípravkem, který by měl prodloužit trvanlivost nátěru. Silně zkorodovaná a deformovaná svatozář byla nahrazena novou,
z měděné kulatiny a plechu (hvězdy) a pozlacena.
Spodní část pomníku – podstavec s římsou a soklíkem pod sochou – byla často
natíraná různými barvami a též cementovou líčkou. Poslední vrstva byla šedá
s hliníkovým práškem. Kromě míst, kde došlo k narušení kamene (hlavně podhled
římsy), byly tyto nátěry tvořící hladký povrch těžko odstranitelné. Proto restaurátor
kamenickým způsobem za použití dlát celý povrch opracoval tak, že částečně odkryl
strukturu kamene. Zbytky barev však zůstaly. Větší defekty a spáry byly znovu dotmeleny. Celý podstavec byl sjednocen lazurním nátěrem v odstínu kamene. Reliéf sv.
Jana Nepomuckého na přední straně podstavce, který byl v minulosti též opakovaně
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natřen barvami různého původu a
složení, byl po odstranění vrchních
nátěrů ponechán se zbytky původních barev. Nápisy byly vyčištěny
od původních barev a barevně zvýrazněny. Přepis nápisu na soklíku pod sochou zní : Svatá pano
Maria Orodovnice naše Oroduj za
nás. Na zadní straně pomníku je
nápis tohoto znění: Tato socha je
postavená ke cti a Chvále Boží
od MARTINA a JOZEFA Zechnala
1879.
Rekonstrukci provedl restaurátor pan Jan Kozel z Bystřice pod
Hostýnem za cenu 45 000,00 Kč.
Zlínský kraj podpořil projekt dotací
ve výši 20 000,00 Kč z fondu kultury.
Oprava pomníku je pokračováním záměru obnovy kulturního
dědictví, který obec již několik let
sleduje.
Ing. Antonín Stodůlka

Okénko do školy

Začátkem října se jako již tradičně rozběhla bohatá činnost zájmových kroužků.
Při škole a klubu rodičů pracují tyto kroužky:
dva počítačové kroužky
ved. A. Martínková
sportovní hry
ved. Z. Hnila
pěvecký sbor
ved. A. Konečná
keramika
ved. K. Pavlíčková
taneční kroužek
ved. A. Zabloudilová
hra na flétnu
ved. A. Konečná
náboženství
ved. K. Kotasová
řezbářství
ved. E. Prázdná
náprava řeči (logopedie)
ved. A Martínková
Děti mají opravdu pestrý výběr zájmových aktivit.

•
•
•

Dne 22. 10. 2010 se žáci 4. třídy zúčastnili cyklistického výcviku na dopravním
hřišti v Loukově.
V pondělí 4. října 2010 žáci po třídách navštívili výstavu ovoce a zeleniny na
chalupě našich zahrádkářů.Dětem se na výstavě moc líbilo a seznámily se zde
s mnoha různými,pro ně málo známými, druhy zeleniny i ovoce.
V úterý 9. listopadu děti besedovaly s mašérem psích spřežení a největším zážitkem pro ně byla jízda s nimi.
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Nejvtším zážitkem pro děti byla jízda na psím spřežení.

•
•
•
•

V hodinách výtvarné výchovy vyrábíme na výstavu Adventní inspirace.
Na webových stránkách najdete oba dosud vydané almanachy (www.zschvalcov.cz). Zájemci o tištěnou formu si mohou almanachy zakoupit ve škole,
u p. Fojtíkové (potraviny) nebo u p. Lešánkové (papírnictví).
V listopadu škola odstartovala čerpání prostředků z projektu EU Investice do
rozvoje vzdělávání. V letech 2011 až 2012 bude použito přes 500 tisíc korun na
zkvalitnění vzdělávání. Průběžně budeme informovat.
Škola byla také vybrána do realizace systémového projektu CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Zjednodušeně řečeno budeme mít do konce školního roku 2011/2012 bezplatnou podporu v oblasti péče o žáky s různými vzdělávacími či výchovnými potížemi. Jedná se o konzultace s odborníky, zpracovávání
individuálních plánů, spolupráce se specializovanými středisky, zajištění pomůcek
či vzdělávání pedagogů v této oblasti. Je to pro nás velmi cenný projekt a vážíme
si skutečnosti, že takto podporovaných základních škol je v republice pouze 270
(ze 4 159).
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Dále chystáme:
• předvánoční kořeníčko,
• mikulášské odpoledne,
• Vánoce v Domovince,
• vánoční muzicírování,
• vánoční noční čtení,
• zimní olympiádu,
• Discoples (sobota 29.1.2011),
• dětský karneval (sobota 26.2.2011).

Pro lidi a zadarmo. Sci-fi nebo … ?

Nejsem právě typ člověka, který se realizuje úvahami v periodikách, ale tentokrát
udělám výjimku. Snad mi bude odpuštěno…
Netřeba jistě zdůrazňovat, že obec není jen místo ohraničené vlastní zahradou a
teplem rodinného krbu. I když dnešní doba prosazuje individualitu a sebeprosazení,
člověk je tvor společenský a podle toho má i tendenci se chovat. V každé obci jsou
lidé, kteří věnují svůj čas, fyzické a duševní síly i něco peněz, aby podpořili společenský život v místě svého žití. Někdo inklinuje ke sportu, jiný třeba ke kultuře, další
k lidovým tradicím. Všech je třeba. Vždyť kde jinde se mohou lidé poznat, seznámit a
třeba prožít zajímavé chvilky než na společných akcích. Jak jinak utvářet v obyvatelích, a především těch nejmenších, vztah k rodnému místu, k tradicím. Je jistě pěkné,
když v obci fungují nejrůznější sdružení a skupiny a dokáží spolupracovat. Dokáží se
dohodnout, rozdělit si činnosti a pokrýt tak společenský život, aby byl co nejvšestrannější. V takové obci jsou jistě i vztahy mezi lidmi mnohem upřímnější i otevřenější.
Chvalčov, dle mého názoru, patří mezi obce, které si svůj společenský život dlouhodobě hýčkají. Podílí se na tom většinou vedení obce, hasiči, sportovci, klub žen,
klub rodičů a škola. Jenže podíl jednotlivých organizaci není stejný. Některé organizují nebo spoluorganizují takové množství akcí, že jsou už na hranici personálních
sil a časových možností. Ano, zcela neskromně píšu o klubu rodičů a o škole. Jenže
kvalita je důležitější než kvantita. Pokud chceme svou práci dělat co nejlépe, neměli
bychom její objem stále zvětšovat. Přece jenom spousta mimoškolních akcí a kroužků je organizačně na bedrech učitelského sboru základní školy (a to je pouze pět
osob!). Samozřejmě, a jinak to ani nejde, s organizací a zajištěním pomáhají desítky
ochotných a pracovitých rodičů. Již dlouhá léta tuto činnost považujeme za nezbytný
doplněk výchovy a vzdělání a k vesnické škole to prostě patří.
Proč to vše zdůrazňuji? Léta zahajoval klub žen adventní čas v obci skvělou
akcí. Ano, bylo, bohužel bylo to perníkové odpoledne. Širokým okolím obdivovaná
perníková tombola, vystoupení dětí, příjemná atmosféra. To vše patřilo neodmyslitelně k předvánočnímu času v obci. A teď je tomu konec? Ženy oznámily, že akci
pořádat nebudou. Doufejme ale, že není všemu konec. Škola nabídla provizorní
řešení. Udělejme alespoň adventní setkání s vystoupením dětí. Sice ve všední den
odpoledne, bez tomboly, ale alespoň něco. S tím, že se snad na příští rok najdou
následovnice šikovných perníkářek z klubu žen. Na poslední chvíli, bez zkušeností a
dostatku již tak přetížených organizátorů jsme odmítli zkusit akci udělat ve stejném
rozsahu a kvalitě. Myslím si, že je to pochopitelné. Věčná škoda, že se klubu žen
nepodařilo vychovat několik šikovných následovnic, které by v pořádání této skvělé
tradice pokračovaly. Snad se dají dohromady pro příští rok.
Snad se najdou i další ochotní a pracovití občané obce, kteří nepůsobí ve výše
uvedených organizacích a budou ochotni sebevěnování. Snad vzniknou, samy a
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o své vůli, další spolky občanů, které rozšíří a obohatí společenský život v obci. Doba
příliš nepřeje těmto aktivitám, ale to neznamená, že by měly vymřít. Záleží na ochotě
i odvaze těch schopných, zručných a tvořivých se pustit do něčeho nového a zajímavého, i když třeba nevděčného a neoceněného. Něčeho co umím, dělám rád a o co
bych se chtěl podělit s ostatními. Snad? Ale ne. Určitě! Věřím tomu.
ZH
Noční přechod Hostýnek se stal již tradiční a vyhledávanou společensko-turistickou vycházkou. Už od jara vymýšlím, kudy a jak, a snažím se trpělivě odpovídat
na otázky zájemců. Letos jsem vyšel vstříc i těm nejmenším a vymyslel trasu z těch
lehčích. V pátek před říjnovým úplňkem jsem přicházel k večeru ke škole, kde postával již početný hlouček známých i neznámých turistů. Nakonec bylo nutno autobus
lehce přifouknout, aby všechny zájemce odvezl na místo startu. Tentokrát se jím stal
samotný symbol Hostýnek, náš milý Hostýn. Snažil jsem se, jako již tradičně, přidělit
přítomným dětem čísla, aby se nikdo neztratil. Při počítání jsem se zastavil na čísle
52 a tím zjistil, že letos se účastní pochodu neuvěřitelných asi 90 lidí. To se asi řidiči
moc nelíbilo… Vydali jsme se vyzbrojeni svítilnami pustým a ztmavlým Hostýnem na
okružní křížovou cestu. Světýlka bylo vidět od prvního zastavení až pro rozhlednu.
Tam jsme se mohli pokochat nádherným pohledem na večerní Bystřici a její okolí.
Pokus o tradiční zastávky a průběžné sčítání dětí skončil fiaskem. Průvod byl natolik
roztažený, že ti první by při čekání na „ocásek" asi zmrzli. Tak jsem to vzdal. Snad
si rodiče ty své miláčky ohlídají. A navíc, tady jsou přece všichni jako doma. Pana
starostu jsem, pro jistotu, před příchodem varoval telefonem. Cílové místo u Stodůlků
bylo jako vždy perfektní – táborák, špekáčky, čaj s ohřívačem, koláče. Stodůlkovi,
moc děkujeme, jste skvělí! Zimu v údolí u potoka nezvládl ani vydatný táborák. Tak
jsme se rychle vydali domů, do tepla.
Příště, milí moji turisté, to nebude žádná selanka. Chystám pro vás něco vydatnějšího. (A neptejte se co, stejně to ještě nevím).
Fotky se tentokrát vůbec nepovedly. Máte-li někdo vlastní, budu vděčný za možnost je do školního archivu a na web zkopírovat. Děkuji.
Řídící, noční vůdce

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Na stromech pomalu nenajdeme ani lísteček, sluníčko, pokud se objeví, je zubaté.
Příroda se pomalu a jistě chystá na zimní spánek. Zato u nás, ve školce, nemůže
být o spánku ani řeč, ba naopak. Naplno se pro předškoláky rozjely zájmové aktivity,
mezi které patří: Metoda dobrého startu, Flétna hrou, grafomotorika, výtvarná tvoření
a v neposlední řadě logopedie. Máme za sebou velmi vydařené pouštění draka (aby
ne, když si ho děti ve školce samy vyrobily), návštěvu na chalupě zahrádkářů, kde
jsme si prohlédly velice pěknou výstavu ovoce, zeleniny, květin… Naši mateřskou
školu začátkem října navštívila logopedka Mgr. Jahodová, v pondělí 25.října děti
zhlédly pohádku „Skřítek Vítek a autíčko.“ Po podzimních prázdninách jsme s dětmi
zapálily svíčky u pomníku padlých a 9.listopadu se děti mohly těšit z pejsků a z jízdy
psím spřežením.
V současné době vrcholí přípravy na adventní výstavu a také na vystoupení
v kulturním domě. Máme školku plnou čertic a čertíků, pilně nacvičujeme říkanky,
písničky, tanečky.
Do konce kalendářního roku nás čeká ještě spousta práce, (vzpomeneme jen
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některé) mimo jiné návštěva pana Švehlíka, pod jehož vedením si děti vyrobí něco
pěkného z keramické hlíny, tvořeníčko s rodiči, vánoční vystoupení v denním stacionáři a předání dárečků, které děti pro babičky a dědečky vyrobí. Nesmíme také
zapomenout na Ježíška. Čekání na něho patří snad mezi ty nejhezčí chvilky, kdy
děti s napětím očekávají, zda přijde, jestli přece jenom nezlobily….? Sami vidíte, že
o nějakém zimním spánku, jak jsme o něm psaly v úvodu, nemůže být ani řeč.
Přejeme všem našim čtenářům pohodové Vánoce, plné sněhové nadílky, porozumění, zdraví a šťastné vykročení do nového roku.
Kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky
1. Pokud se ti podaří doplnit do sloupečků správná slova, objevíš ve čtvrtém řádku
tajenku.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. květenství obilí
2. domácké oslovení Olgy
3. spočívat na židli
4. geometrický název kol
5. stožár
6. sídlo čertů
7. samec žáby
8. Rumcajsova žena

2. V tomto úkolu najdeš tajenku v prostředním
sloupečku.
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a)

b)

a) špičaté geometrické těleso
b) naše nevyšší hora

6. sídlo čertů
7. samec žáby
8. Rumcajsova žena
2. V tomto úkolu najdeš tajenku v prostředním sloupečku.
a)

a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)
d)
e)

špičaté geometrické těleso
naše nevyšší hora
plod jahodníku
neschopnost mluvit
deska na čelní stěně třídy

3. Dokážeš určit, která čísla do těchto řad nepatří?
1, 7, 11, 15, 23, 29, 32, 35, 41, 47
2, 14, 36, 59, 90, 120, 134, 148, 152, 160
4. Maminka upekla 100 kousků vánočního cukroví. Upekla stejný počet vanilkových
rohlíčků jako lineckých hvězdiček a poloviční počet čokoládových srdíček.
Umíš spočítat, kolik kousků vanilkových rohlíčků, lineckých hvězdiček a
čokoládových srdíček maminka upekla?
Řešení z minulého vydání:
1. 5 6 2 3 7 4 9 1 8 2. 8 13 18 23 28
1
7
6
2
4
3
8
9

3
8
9
1
7
2
4
5

9
4
8
5
3
6
1
7

5
1
2
6
8
9
7
4

8
9
4
3
5
1
2
6

6
2
1
7
9
8
5
3

2
6
5
4
1
7
3
8

4
3
7
8
6
5
9
2

7
5
3
9
2
4
6
1

5
3
2
10

8
5
3
2

11
7
4
3

14
9
5
4

17
11
6
5

3. …..medvídek Pú
……..v klobouku
……..Anče, Kuba a hajnej
……..v pařezové chaloupce
……..v rybníku Brčálníku
…….. A je to
……..Větrníka
……..v lese Řáholci
……..Žeryk
……..Ája

4. stoh, jinak, orat, lovit, svaly, astra, skok, opar, krab, dary, orel, nohy, sokol, poletovat,
kosa, maso, dělo, koš Např. otec – ocet, salám – sláma, okapat - kapota

Zprávy z KCR DOMINO

Měli jsme možnost prožít krásný podzim. Každý den přicházely děti a rodiče do
pravidelných aktivit a kroužků. Začátkem října jsme měli podzimní výlet s drakiádou.
V listopadu proběhlo již tradiční vánoční fotografování. Ve výtvarných kroužcích
Tvořínek a Šikulka jsme se pustili do zimního a vánočního tvoření s předstihem.
Chceme ukázat svá dílka na chvalčovské výstavě Adventní inspirace.
Ve středu 24. 11. 2010 nás čeká povídání o aromaterapii se Silvií Královou. Ve
středu 1. 12. 2010 k nám zavítá Mikuláš. Slyšel, že je tu moc hodných dětí.
Od ledna začne nové cvičení v Klubíčku pro rodiče s dětmi od 14 měsíců.
V roce 2011 chceme nabídnout pro děti od 4-6 let novou aktivitu – Program
rozvojového vzdělávání PRVák. Cílem tohoto projektu je seznámení s životem dětí
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v rozvojových zemích. Otvírá dětem nové pohledy na svět, jeho rozličnosti a pestrost.
Děti mají možnost zajímavou a hravou formou poznat země jako je Keňa, Filipíny,
Kambodža, Indie, Bangladéš, Bolívie a další. Program jednotlivých lekcí je veden
k probuzení zájmu o život a svět kolem nás.
Na konci zimy se můžeme těšit na dětský karneval , který se uskuteční v neděli
13. března 2011. Ale to už bude všechno vonět jarem. Teď je před námi zima a
Vánoce. Prožijme si je jako děti, udiveni krásou, barvami a tajemstvím Vánoc.
E. Egerová

Z SOS dětské vesničky

Kronika vesničky aneb skromná vsuvka do memoárů paní Procházkové

Irští pedagogové ve vesničce – 30.-31. srpna 2010
Konec letních prázdnin nám ve vesničce zpříjemnila milá návštěva z Irska. Zavítali
k nám čtyři starší pedagogové z organizace ADRA, aby u nás zábavnou formou přiučili naše děti něčemu v jazyce anglickém. A protože ve vesničce máme hned několik
šikovných angličtinářů, tak počáteční ostych byl za chvíli ten tam. Veselé náladě přispělo i to, že si děti mohly se zahraničními hosty po „škole ve třídě i v přírodě“ zahrát
vybíjenou a fotbal. To, že se návštěvníkům v srdci Evropy líbilo, měla částečně na
svědomí i naše žijící legenda paní Procházková, která se o hosty vzorně a svědomitě
starala. Zde jen úryvek ze vzkazu do naší kroniky od Anhtonyho Carricka: „ Everyone
is worderfully, friendly and the children are fantastic.“
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Výlet na Lukov – 11. září 2010
Druhou zářijovou sobotu jsme vyrazili dvěma auty z Chvalčova do obce Lukov
u Zlína. Z parkoviště již pěšky pokračujeme po žluté turistické značce směrem na
sever. První hrou bylo již mezi všemi známé a také oblíbené „letadlo“. Když začal
někdo (pan pedagog) počítat od deseti do nuly, museli se všichni co nejrychleji
schovat, což se občas neobešlo bez krkolomných a groteskních situací. Ríša vypadal ve svých zelených montérkách a červené čapce jako lesní skřítek a neunikl oku
bystrého pozorovatele. Ale zato taková Naďa splynula s kůrou stromu a lesními křovinami tak dokonale, že vydržela hrát až do konce. A protože podzim přináší často
plno hub a hřibů, s radostí naši malí sběratelé odskakovali od cesty a sbírali pro své
maminky suroviny pro smaženici či houbovou polévku. U Jabůrků mají snad ještě
teď díky Erikovi plný mrazák. Druhou hrou v pořadí byl „běh za čísly“, ve kterém se
utkaly čtyři čtyřčlenné skupinky. Každá vyslala do boje vždy jednoho zástupce, aby
přinesl zpět na stanoviště lísteček s číslem, který byl zrovna v pořadí. Po přestávce u
odpočívadla jsme zase vyzkoušeli hru „červená-modrá“, ve které se dopředu vybrané
dvojice navzájem chytaly, vždy podle toho, jaká barva padla na hrací desce. Potom
už se blížíme do cíle dnešní výpravy – k hradu Lukov. Po společném fotografování
šli někteří na jeho prohlídku, zatímco zbytek odpočíval u padacího mostu. Při prohlídce hladomorny již někteří zjistili, že mají opravdu velký hlad, a tak byla před námi
už jen vidina smažených steaků, které jsme měli schované v autě. Jenže všechny
ještě čekala orientační hra s nelehkými úkoly, tajemnými šiframi a spletitou cestou.
Nakonec se však nikdo neztratil, v pořádku jsme dojeli zpět do vesničky. Někteří
výtečníci potom málem přenocovali v altánku, protože ztratili klíče od domu, ale
nakonec se vše vyřešilo.
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Sportovní den s TESCEM – 12. září 2010
Slunečný podzimní nedělní den by bylo určitě škoda promarnit, což se ale nestalo
u nás ve vesničce. V odpoledních hodinách k nám zavítalo na 20 zaměstnanců prodejny TESCO Holešov v čele s jejím ředitelem, aby si s námi užili sportovního odpoledne. Po rozdělení na 6 smíšených družstev, složených z holek kluků i dospěláků,
začíná fotbalový turnaj. Utkali se v něm mezi sebou Chuligáni, Fretky, Borci, Ještěrky,
Buldoci a Kulihrášci. Na hřišti bylo k vidění všechno možné, jen ne velký počet gólů.
Naše malé branky byly opravdu malé, a tak se do nich strefovaly zpravidla jen naše
fotbalové naděje Pepa a Zdeněk. Také jejich tým Fretky obsadil suverénně první
místo. Potom se všichni vrhli na teskošpekáčky, které se opékaly na ohníčku vedle
srubu. Na závěr byli všichni odměněni pěknými dárečky, za které děkujeme našim
sponzorům.
Divadelní představení: Čučudejské pohádky – 6. října 2010
Protože občas je potřeba se vzdělávat i v kultuře, dvě plná vesničková auta
vyjíždí na divadelní představení do Zlína. Na jevišti se již tyčilo indiánské týpí kmene
Čučudejů a nás čekalo hned několik příhod, které se odehrály v dávných časech na
Divokém západě. Hitem pro některé výtečníky byla přestávka a návštěva bufetu, kde,
soudě podle ceny, měli koblížky nadívané marmeládou ze zlatých jablek. Když byl
náčelník Wahurka zachráněn sedmi trpaslíky ze spárů znepřáteleného kmene, mohli
jsme potom v poklidu odjet zpátky domů.
40. výročí SOS DV Chvalčov – 7. října 2010
40 let v říčce Bystřičce uplynulo
od doby, co byl položen základní
kámen chvalčovské vesničky pro
děti. Od té doby mnoho času uteklo,
mnohé se změnilo, ale jedno, a to
nejdůležitější, přetrvalo. Je tu pro
děti, které ji potřebují! Oslavy byly
zahájeny proslovem pana ředitele.
Na něj plynule navázal pan Balga
a jeho Village children´s band. Poté
vystoupila skupinka Fáridah, složená z dívek, které nám předvedly nejlepší kousky břišních tanců.
Následně si zájemci mohli vyzkoušet bubnování a hru na netradiční
hudební nástroje, se kterými za
námi přijeli manželé Kratochvílovi
z Náměšti na Hané. Poté již vystoupili divadelníci s představením Čert
a Káča, které sklidilo velký ohlas
zejména ze strany návštěvníků a
bývalých dětí vesničky. Kdo chtěl,
mohl si mezitím prohlédnout expozici fotografií, kroniky a zavzpomínat. Kdo měl místo v žaludku
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nebo v kočárku, nepohrdl řízkem, sekanou nebo chvalčovskými koláčky. Na závěr
jsme měli pro děti připraveno několik soutěžních disciplín, ve kterých si každý mohl
vyzkoušet svoji přesnost ve střílení míče na fotbalovou branku tenisákem na dřevěného čerta Huga, skákání v pytli na čas, skládání obrázku kačera Skrblíka či kuličkovou střelnici. Nutno poznamenat, že stanoviště jako organizátoři obsadily naše starší
děti, které pomáhaly i během celého dne.

Různé

v Důrazně upozorňujeme na platnost vyhlášky o pálení s u c h é h o organického odpadu ze zahrad. Pálení je povoleno pouze v pátek od 12.00 hodin do
20.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 12.00 hodin, vždy jen za příznivých
povětrnostních podmínek a ne v období velkých veder a sucha. Obec předpokládá, že všichni občané mají zájem na kvalitním soužití a dodržování
všech zásad, které vyhlášky ukládají.
v Ještě ke sběru velkoobjemového odpadu, řada našich občanů je přesvědčená, že
to, co je před domy, patří nikomu. Není tomu tak, pokud občan cokoliv uloží na
obecní prostranství, je to obce. Není tedy možné, aby z odložených nepotřebných odpadů bylo vybíráno železo (které je v současné době dobře prodejné) a
bylo odváženo do sběrných surovin jednotlivci. Proč tito občané neodváží třeba
nepotřebné matrace, pneumatiky a podobně.
v A skládky na veřejných prostranstvích jsou rovněž v naší obci velkým problémem. Mnoho našich spoluobčanů spoléhá na to, že když není žalobce, není
soudce. Všichni máme zájem na tom, aby obec vypadala co nejlépe, mnozí si
své okolí domů „šperkuji“,zametají a uklízejí. Proč jsou ostatní lhostejní a „když to
není moje, tak co“. Většinou jsou ale takoví občané největší kritici a dobře znají
svá práva, ale povinnosti žádné.
v Při každém složení dříví nebo stavebního materiálu je povinností oznámit tuto
skutečnost na obecním úřadě, pokud tato skládka trvá více jak 3 dny.
v Hodně občanů si myslí, že mohou všechno a žádná vyhláška je nezajímá, protože
oni to právě potřebují.
v Dalším velkým nešvarem je bezohlednost práce s motorovou pilou a sekačkami v neděli. Obec sice vyhlášku o dodržování klidu zatím nemá,ale pokud
budou stížnosti občanů narůstat, jistě se bude tímto problémem zastupitelstvo
brzy zabývat.
v Brzy přijde adventní doba a malé zamyšlení nad soužitím v obci by jistě stálo za
úvahu.Vždyť se všichni na chvilku zastavme a pokusme se v příštím roce změnit
svoje postoje ke svým spoluočanům.
v Jistě i v letošním roce napadne sníh a všichni budeme chtít, aby cesty a chodníky
byly řádně udržované. Jenomže udržovat všechna veřejná prostranství podle
představ občanů bývá někdy hodně problematické. Na komunikacích jsou zaparkovaná vozidla a údržba kolem nich není dost dobře možná. Proto apelujeme
na všechny majitele automobilů: Odstavte svá vozidla tak, aby mohla být zimní
údržba místních komunikací prováděna bez problémů a bez poškození vašich
vozidel. Všem nám jde o stejnou věc. Tak ať jsou cesty a chodníky dobře schůdné, pojízdné a bezpečné.
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v Oprava důležitých telefonních čísel: V minulém čísle zpravodaje v článku pana
Kubaníka o internetu bylo zveřejněno kontaktní telefonní číslo. Omlouváme
se, došlo k chybě či překlepu… správné kontaktní číslo na pana Šmahu je
774 626 741, číslo na pana Kubaníka je 603 310 433.

Rekonstrukce baziliky na Svatém Hostýně

Chrám Nanebevzetí Panny Marie prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí. Pravidelní návštěvníci Hostýna si jistě všimli, že je kostel pro veřejnost
uzavřen. Náročná oprava začala 18. října 2010 a potrvá do konce března 2011.
V bazilice bude odstraněna stará dlažba a zhotovena provětrávaná dlažba, včetně
topení, izolací a položení repliky současné dlažby. Hlavním důvodem oprav je zajistit,
aby v celém objektu bylo větší teplo než doposud. Poutníci a návštěvníci tuto ideu a
její realizaci především v zimních měsících jistě velmi ocení.

Z denního stacionáře pro seniory

Pomalu se přibližuje konec roku a lidé začínají bilancovat. I my ve stacionáři pro
seniory vzpomínáme a hodnotíme uplynulé období. Dovolte mi, abych se s vámi
o naše úspěchy i neúspěchy podělila.
Z akcí, které se nám podařilo realizovat, bych ráda vzpomněla cestopisnou besedu, Památky a současnost Říma s Mgr. Stanislavem Malantem, oslavu Dne matek
s dětmi z MŠ ve Chvalčově nebo přivítání poutníků Prosebné pěší pouti na sv.
Hostýn, při kterém jsme měli možnost přímého vstupu do vysílání Rádia PROGLAS.
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Zvláště však bych přiblížila dvě akce, které nás obzvláště potěšily. První byla beseda
o Španělsku v SOS dětské vesničce, kdy jsme po zkušenosti z minulého roku (beseda o Švédsku) netrpělivě očekávali pozvání iniciátorky, paní Štěpánky Maliňákové.
My jsme pro děti připravili ozdobnou ovocnou mísu a banánové jednohubky (vždyť
banány si především spojujeme se Španělskem). A opět jsme byli překvapeni bohatou fantazií a dovedností dětí. U vchodu nás přivítala sama španělská královna po
boku s Kryštofem Kolumbem a neméně známým Donem Quijotem. Španělští námořníci nás zavezli do dalekých končin a ukázali nám roztodivné plodiny a lidi s rudou
kůží (indiány). Ochutnali jsem lahůdky z mořských plodů a španělskou zeleninovou
polévku gaspacho. Na závěr nám za přítomnosti toreadorů a známých španělských
výtvarníků Pabla Picassa a Salvadora Daliho zatančila tanečnice ohnivé flamengo.
Druhá akce byla o to příjemnější, že jsme ji připravili na oplátku dětem z MŠ ve
Chvalčově za jejich časté návštěvy u nás ve stacionáři. Vyrobili jsme pro ně dárek
– berušky ze skořápek ořechů, které lze používat jako magnetky. Děti nás přivítaly
s velkým očekáváním něčeho nového. Na uvítanou jsme si společně zazpívali a pak
náš zástupce, paní Vaculíková, dětem přečetla puntíkovanou pohádku. Děti seděly
na kobercích a poslouchaly s pusou dokořán. Když bylo potřeba, pomohly pohádkovým hrdinům volat: ,,Sluníčko, vykoukni!“ Po pohádce následoval taneček a děti
nám také ukázaly, co dovedou. Díky sponzorskému daru od Hostýnských papíren
z Bystřice pod Hostýnem jsme dětem mohli k beruškám přidat i něco navíc: složky
na sešity předškolákům a maloškům malý deníček. Odměnou nám byla velká radost,
která dětem koukala z očí.
Jak už to tak v životě bývá, zasáhla nemoc a další plánované akce, jako např.
výlet do Štípy nebo povídání se známým rodákem muselo být z organizačních důvodů odloženo na příště . Jako každý rok jsme uspořádali 6.10. den otevřených dveří
v DSS, letos v rámci týdne sociálních služeb vyhlášeného krajským úřadem.
Pro věřící spoluobčany (i kteří nejsou našimi klienty) se každou středu dopoledne
na stacionáři koná krátká pobožnost s P. Jordánem, kde je možnost vykonat svátost
smíření a přijímání.
Do konce letošního roku vás však ještě chceme pozvat na rozžíhání vánočního
stromečku za účasti dětí z MŠ a ZŠ ve Chvalčově a k tomuto programu ještě připojíme malé překvapení.
Ingrid Vaculíková

Od 19. do 21. listopadu se Chvalčov na chvíli stal centrem našeho mikroregionu. Do kulturního domu směřovalo množství návštěvníků na prodejní výstavu
Adventní inspirace. Ve stáncích a na stolech bylo množství nápaditého a krásného, hlavně adventního a vánočního zboží. Chvalčováci se „blejskli“. Krásné
perníky, řezbářské výrobky, pačvork, pletené a háčkované zboží, keramika, výrobky z textilu, dřeva, květiny, stánky profesionálních řemeslníků, koláčky, cukroví,
stylový bufet. Tradiční předvánoční atmosféru zpestřovala nabídka kulturních
vystoupení a  zásluhou paní učitelky Martínkové  bylo poprvé v mateřském centru
otevřeno „tvořeníčko“. Děti si odnášely vlastnoručně vytvořené drobnosti a bylo
na nich vidět, jak jsou na sebe pyšné a jakou mají radost. Nikdy není všechno
dokonalé. Omlouvám se za některé z nás manželům Morawetzovým. Zřejmě jsme
už tak zkažení tržním prostředím, že nevydržíme v klidu naslouchat moudrým
slovům, krásné hudbě a zpěvu, a to ke své škodě.
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Filmový Tesák

Kulturní rubrika

O víkendu 17. – 19. září 2010 se konal již dvanáctý Filmový Tesák. Dozvěděla
jsem se o této akci minulý rok a letos se mi podařilo alespoň na chvíli nahlédnout na
to, jakým způsobem a v jaké atmosféře tato akce probíhá.
Mám ráda hlavně české filmy, takové, které vás donutí přemýšlet i jiným směrem,
než jste většinu dní v uspěchaném světě zvyklí.
Hlavním hostem byla televizní režisérka paní Simona Oktábcová. Napsala a natočila mnoho zajímavých dokumentů a soustavně se věnuje protagonistům českých
filmů, ať už v rámci cyklu Třinácté komnaty nebo Osudy hvězd. U besedy, kterou
s touto dámou vedl pan Vítězslav Tichý (hlavní pořadatel Filmového Tesáku ), jsem
se rozhodně nenudila. Režisérka vyprávěla o zajímavé práci dokumentaristů, popisovala své zážitky se zajímavými lidmi…například s kytarovým virtuosem, skladatelem a profesorem pražské AMU Štěpánem Rakem. Měli jsme možnost zhlédnout
velice poutavý a (alespoň pro mě) silně emocionálně zabarvený dokument o tomto
talentovaném člověku. Co je mimo jiné zajímavé na jeho osobě,jsou okolnosti jeho
narození a původu. Jedna z verzí vypráví, že se narodil v prvních měsících roku 1945
na východní frontě. Jeho matka byla zakarpatská Ukrajinka bojující ve Svobodově
armádě. Společně s ní také přivezla - pravděpodobně tedy skutečně na tanku (jak se
mu děti později posmívaly „Rusáku, Rusáku, přivezli tě na tanku) - svého syna až do
Prahy. Podle druhé verze tatáž žena přijela těhotná a až tady porodila. Každopádně
své dítě nechala po několika měsících v Praze a odjela na Ukrajinu. Snad dostala
rozkaz k návratu, snad jen pozdravit příbuzné... Syna s sebou vzít nemohla. Byl
vážně nemocný. Už se nikdy neviděli.
Zakarpatská Ukrajina připadla Sovětskému svazu, ten uzavřel na následující tři
roky neprodyšně hranice. Nikdo nemohl jet na Ukrajinu, nikdo ji nesměl opustit.
Matka zůstala uvězněna ve své vlasti. A její dítě? V Praze ho adoptovali Rakovi.
Paní Oktábcová vyprávěla, jak právě tento dokument spustil další události, takže pan
Rak začal objevovat svůj původ. Nakonec odjel do Ruska a tam se setkal s vlastním
bratrem.
Ještě jedna ukázka se věnovala podobnému tématu, kdy válka změnila osudy
lidí. Český herec Jan Pohan, který byl vlastně původem Němec, po tragické smrti
své matky a otce vyrůstal v Praze u adoptivních rodičů. Poté když byl odhalen jeho
původ, byl na nějakou dobu vzat zpátky na převýchovu do dětského německého
tábora. Koncem války byl za tuto skutečnost v česku perzekuován. Příběh pana
J. Pohana byl také velmi silný.
Jiný dokumentární film od této režisérky, který mě oslovil, byl o tom, jak se žije
ženám v Rusku. Myslím, že není od věci citát Lva Nikolajeviče Tolstého, kterým film
začínal: „Není osudu těžšího, než býti ženou v Rusku“. Myslím, že člověku neuškodí,
když se více dozví o podmínkách, ve kterých žijí ostatní. Tento dokument mi hodně
otevřel oči a mimo to byl i výborně autenticky natočený, prostě tak, jak to doopravdy
je, bez obalu.
V rozhovoru s paní režisérkou jsme si poslechli, jak to vlastně v této branži chodí,
ne vždy může taky točit člověk to, co by chtěl, takové ty srdcové záležitosti…ale
myslím, že i přesto hodně dokázala a překvapila mě svou skromností a příjemným,
nehraným vystupováním.
Příští rok si tenhle „fesťák“ rozhodně nenechám ujít, je to fakt přínos do života.
Petra Vítková
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Křeslo pro hosta III

Během pohodové akce
Křeslo pro hosta, která proběhla v pátek 15. října v salonku
hotelu Říka, jsme měli možnost
osobně poznat milou rodinku
Moravetzových. Díky jejich otevřenosti a vstřícnosti jsme byli na
chvíli vtaženi do reálného života
lidí, kteří si za své zaměstnání
zvolili svůj „koníček“, – v případě manželů Moravetzových je
tomu hra na varhany, sbormistrování a vůbec vše co souvisí
s duchovní hudbou.
Myslím si, že povídání
s hosty se příjemně prolínalo
s ukázkami duchovních písní
– ať už z CD nahrávek, na
jejichž provedení se spolupodílel pan Ladislav Moravetz,
anebo živou hrou obou manželů
(na klávesy a harmoniku). Pro
ty, kteří na akci nebyli, vězte,
že duchovní písně nejsou vždy
„umrlčí varhany a zpěvy à la
plačky“ – na Říce jsme si mohli
vyzkoušet zazpívat duchovní písně v rytmu čardáše, ča-ča aj. Mimo jiné byla řeč
o Chvalčovských miniaturách (souboru vybraných duchovních písní upravených
panem Moravetzem pro hru na varhany), o původu obou manželů, jak se potkali,
kde všude byli a kam díky hudbě jezdí,
proč jsou členy Českobratrské církve
evangelické, jak se stalo, že zakotvili na
Chvalčově apod. Na závěr měl každý
zúčastněný možnost zeptat se manželů Moravetzových i jejich syna Matyáška
v podstatě „na cokoliv“.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou
poděkovat Moravetzovým, že pozvání do
Křesla přijali, a popřát jim Boží požehnání
do dalších dnů.
Alžběta L. Fürstová:o)
p.s. Další Křeslo pro hosta se uskuteční
ve středu 1. prosince 2010, opět v salonku
hotelu Říka v 18:00 hodin. Pozvání přijal
pan Vítězslav Tichý,  velký fanoušek a sběratel českého hraného filmu. Cituji pana
Tichého: „No, chybí mi ve sbírce asi tak
148 filmů z české hrané tvorby.“ Takže se
máme určitě nač těšit.
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Benefiční koncert pro „Javorník“

V pátek 5. listopadu 2010 v 19.30 hodin se v kulturním domě ve Chvalčově konal
benefiční koncert.
Koncert již po několik let pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením
Javorník spolu s kapelou Big Band Josefa Hájka Holešov. Tato akce vznikla zásluhou
manželů Dočekalových z Holešova, kteří celou akci vymysleli a finančně všechny
ročníky zastřešují. Výtěžky z koncertů bývají použity na výlety a dárky pro klienty
domova Javorník. Nejinak tomu bude i letos, kdy se vybrala částka 5350,- Kč. Při
letošním koncertu nás všechny čekalo ještě překvapení v podobě dvou krásných horských kol, která předal při zahájení koncertu pan Dočekal klientům domova Javorník.
Kola dostala jména po jazzových osobnostech „Louis“ a „Ella“.
Rádi bychom touto cestou moc poděkovali všem, kteří nám pomohli tuto benefiční
akci uspořádat. Hlavní poděkování patří manželům Dočekalovým, kapele Big Band
Josefa Hájka, obci Chvalčov, která nám bezplatně zapůjčila kulturní dům a pomohla
nám s propagací, a také všem hostům, kterým není lhostejný život našich postižených spoluobčanů.
Jana Minářová, DZP Javorník Chvalčov

PASEKY – po roce a prvních křtinách

Zpíváme si a hrajeme pro radost svou i potěšení občasných posluchačů něco
přes rok. Stejně tak si zpívali už před mnoha lety naši předkové Valaši . Tito většinou
pastevci zpívali při pastvě na pasekách.
A na těch chvalčovských Pasekách s inspirujícím výhledem do malebné a vlídné
podhostýnské krajiny, kam se rádi vracíme, začali zakládající členové, jen tak pro
radost zpívat a hrát. Pak jsme zhruba před rokem přizvali několik zkušených zpěváků
a nazvali náš spolek bez váhání PASEKY.
Náš věhlas nějak pronikl na veřejnost a začala přicházet pozvání na vystoupení.
První bylo loňské předvánoční na adventních inspiracích, kdy se nám klepala kolena
a třepotaly hlásky. Následovalo perníkové odpoledne, účast na vernisáži výstavy
chvalčovských dřevotvorek v Holešově, jarní otvírání studánek, chvalčovský šmigrust. Nespadl by bez nás ani máj u Stodůlků. Letos ještě připravujeme koncem roku
setkání, známé jako čaj o páté, ale tentokrát bude pestřejší a bez věkového omezení.
Vyvrcholení ročního snažení souboru a nasazení rodinky Kvasničkových je první
CD, které jsme pokřtili chvalčovskou slivovicí 14. října tohoto roku. Naším přáním je,
aby i koledy z našeho cédéčka přispěly k pohodě vánočních večerů.
Rádi tak přispíváme svou troškou do mlýna kulturního života obce a snad se nám
podaří Chvalčov občas rozezpívat.
Za PASEKY, občanské sdružení  
            Ing. A. Kyncl
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A připojujeme pozvánku na předsilvestrovské posezení

Zveme všechny občany, kteří se chtějí pobavit, zazpívat si a zatancovat.
Kam? Na posezení, které spolupořádáme s kulturní komisí v sále KD Chvalčov.
Kdy? Ve středu 29. 12. 2010 od 17.00 hod. Navazujeme na tradici čaje o páté, ale
tentokrát pro všechny generace.
Připravujeme pestrý program:
- Zahrají nám Jindra s Mirkem.
- S ukázkou společenského tance vystoupí skupina z taneční školy manželů
Šrámkových z Přerova. Ti nám ukáží, jak zvládat tango argentino.
- Zazpívá si s námi skupinka „Nemelem, nemelem“ a možná budou i další překvapení.
- Čeká nás tradiční občerstvení obohacené o starostův povolební guláš i bohatá
tombola.
- Vaše ženy, manželky, babičky si mohou odpočinout po vánočním shonu a dozvědět se, co nového u sousedů a kudy z nudy.
Srde č n ě z v e m e v š e c h n y z C h v a l č o v a i o k o l í .
PASEKY, o.s.,kulturní komise

Zamyšlení na téma: „Kdo nekrade, okrádá rodinu“

Poslední dobou jsem toto heslo slyšela tolikrát a z tolika stran, že mě to přinutilo k zamyšlení. Ano, vzpomínám na dobu, kdy jsem tomuto heslu věřila, možná
i rozuměla. Mlhavě vzpomínám na dobu, kdy jsem měla radost, že něco dostanu
zadarmo. Opravdu jsem si naivně myslela, že to je možné! Tak například v obchodě.
Prodavačka mi špatně vrátila a já dostala zadarmo 25 Kč. V té době to byla částka
tak akorát na jedny cigarety. Huráá! Kdo nekrade, okrádá rodinu, uklidnila jsem se
v duchu a 25Kč navíc v klidu sbalila. Vlastně to ani nebyla krádež, takže co. A pak
znovu, prodavačka mi zapomněla započítat čokoládu, další dvacítka v kapse. A když
jsem našla nějaké peníze na ulici, to bylo teprve terno. Nikdy to nebylo moc, ale
stejně. Radost jsem měla. Jenomže pak se mi něco stalo. Ztratila se mi peněženka,
známe všichni to nekonečné běhání okolo vyřizování nových dokladů, navíc nějaké
ty peníze, o které jsem přišla, koho by to nenaštvalo. Kdo nekrade, okrádá rodinu,
mě nějak přestávalo uklidňovat. Jak je to možné? V noci se mi pak zdál sen, hodně
zvláštní sen. Byla jsem prodavačkou v obchodě a měla jsem večer manko, prostě
chyběly mi peníze, nebylo jich moc, ale naštvalo mě to. Doma jsem se pohádala
s manželem a křičela na děti. Bylo mi nanic. Prostě špatný pocit, důvěra v dobro a
lidi byla najednou pryč. Svět už tak dost nevlídný a temný se najednou ještě více
zatemnil. A to všechno jen pro pár drobných! Co potom dělají skutečné krádeže
a skutečné podvody! Když jsem se pak vzbudila, po prodavačce sice nebylo ani
památky, ale já pochopila, jak jí asi bylo. Pochopila jsem, že ta chvilková radost mě
a zároveň nás všechny stála daleko více, než jsem si kdy dovedla představit. Došlo
mi, že to JÁ jsem na druhé straně hřiště, že jsem okradeným i zlodějem zároveň,
že tady není NIKDO, komu by bylo CO vzít. Kdo krade, okrádá především a jedině
sám sebe, akorát to ještě neví. Náš zásadní problém je, že si ty události neumíme
dát do souvislostí. Došlo mi, že moje ztracená peněženka není náhoda, stejně jako
není náhoda nic, co se děje na tomto našem světě. Moudří lidé tento děj pojmenovali zákon vyrovnání a platí beze zbytku pro všechny. Tady neplatí výjimky, které by
potvrzovaly pravidlo. A dokonce je úplně jedno, jestli člověk tomuto zákonu věří, nebo
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ne. On prostě funguje a podobně jako zákon gravitace zahrnuje všechny bez rozdílu.
Neznám nikoho kdo by byl tak pružný jako Jack Norris, aby se zákonem vyrovnání
protáhl bez odřených uší. Neznám nikoho, kdo by byl tak hloupý, aby čekal, že
začnou padat jablka, když zasadil hrušky. Jak je možné, že v normálním životě nám
to pořád tak nějak nedochází?
Mgr. Jitka Dostálová

Portrét

Blíží se čas Vánoc, doba klidu a míru. Doba, kdy se víra a otázky s ní spojené
dotýkají snad každého z nás. A tak jsem si dovolila položit pár otázek místnímu kazateli Českobratrské církve evangelické, panu Leoši Machovi.
Mgr. Leoš Mach, narozen 1969 v Pardubicích;
dvě děti 15 a 11 let, jeho manželka má rodinu v Kroměříži;
vystudoval Biblickou a misijní školu v Hradci Králové a
Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze.
Mohl byste nám, pane Machu, ve stručnosti představit ČCE – Českobratrskou
církev evangelickou?
Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná evangelická církev, vyznává
víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Tato víra ji spojuje s křesťany všech
vyznání a všech dob. Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené
v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu.
Evangelická církev se hlásí do společenství reformačních církví. Navazuje na tradice české reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i jednotu bratrskou, na
církve evangelické augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich zemích
tolerančním patentem v roce 1781. Tyto dvě církve, církev augsburského a církev
helvetského vyznání, se sloučily roku 1918 v církev jedinou, která přijala jméno
Českobratrská církev evangelická.
Čím se odlišuje ČCE od církve katolické, popřípadě od jiných tzv. protestantských církví?
Mám-li stručně přiblížit evangelickou církev ve srovnání s ostatními církvemi,
tak je to důraz na výklad Bible – Písma svatého. Evangelíci navazují na českou
i světovou reformaci ve snaze bohoslužebný život zakládat jen na Písmu svatém.
Jeho významu v dějinách spásy a dosahu do současnosti. Slovo Boží v té nejčistší
podobě. Osobně si cením i návaznosti naší církve na odkaz jednoty bratrské z dob
Jana Amose Komenského. A to především důrazu na „věci podstatné“ jimiž jsou víra,
láska a naděje, a věci služebné, případné, kde je zahrnuto vše ostatní, jako např.
výzdoba kostelů, forma bohoslužeb, bohoslužebného roucha…Církve Kristovy se
mají shodnut na věcech podstatných - víře, lásce a naději založené na Boží lásce
k nám. Vše ostatní je doplňující hlas jednotlivých církví.
Ve kterých sborech v současnosti jste osobně činný? Kde a kdy máte v našem
regionu pobožnosti?
Do tohoto kraje mne přivedlo povolání do evangelického sboru v Prusinovicích.
Sbor pečuje o evangelíky v Prusinovicích i v kazatelských stanicích Bystřice pod
Hostýnem a Holešov. Je to široký okruh, kde máme posluchače evangelia z nejméně
10 vesnic a dvou velkých měst.
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V současnosti také administruji sbor na Rusavě. Samozřejmostí jsou církevní
svatby a pohřby, kde se setkávám i s veřejností z Chvalčova.
Jaká byla a je vaše osobní cesta - proč právě ČCE a co vás vedlo k rozhodnutí
stát se kazatelem (farářem)?
Na myšlenku práce v církvi mne přivedli lidé kolem mne a stalo se to nějak postupně. Po skončení základní vojenské přípravy v lednu 1990 jsem se vrátil do výborného
kolektivu mládeže v mém rodném pardubickém sboru a chrudimském seniorátu.
Začal jsem s nimi pořádat tábory pro děti a mládežnická setkání. Byl jsem vybrán
za mládež do staršovstva jednoho malého vesnického sboru, kam jsme s mládeží
pravidelně jezdili. V 21 letech mne zvolil rodný pardubický sbor do svého staršovstva.
To mne také vyslalo na pomaturitní nástavbu v Hradci Králové, kde jsem vystudoval
biblickou a misijní školu. Senior chrudimského seniorátu a další budoucí kolegové mne povzbuzovali a dotvrzovali mi tak Boží pověření k tomuto novému úkolu.
Před základní vojenskou přípravou jsem se totiž původně chtěl stát učitelem. Bůh a
lidé kolem mne mi ale dosvědčili, že mám vyučovat jinak, Písmo svaté a evangelium
Ježíše Krista, které se snažím nejen učit, ale také především žít.
Co si myslíte, že nejvíce chybí naší soudobé společnosti?
Současné společnosti chybí rozvaha. Příliš rychle měníme směr a hodnoty. Mnozí
si pletou svobodu za volný prostor jen k sebeprosazení. Chybí tolerance, smysl pro
provázanost a pochopení pro
to, že žijeme v jedné zemi, na
jednom místě. Zapomíná se na
to dobré, co máme po otcích a
příliš se hledí na to, co zrovna
letí ve světě. Tak se vytrácí stavovská čest a důstojnost lidí ve
prospěch vidiny úspěchu jednotlivců.
Slavíte ve vašem společenství Vánoce a jak?
Vánoce
jsou
křesťanskými svátky a připomínají nám lásku Boží, která pro
nás bloudící poslala na zem
v betlémském děťátku svého
jediného syna, Ježíše Krista.
Vánoce jsou oslavou Boží lásky
k nám, která nakonec vrcholí obětí na golgotském kříži
o Velikonocích. O Vánocích
se vzájemně obdarováváme,
protože napřed nás všechny
obdaroval Bůh. Vánoce jsou
jedny z nejkrásnějších svátků,
ve kterých právě jednotlivci
nalézají své místo uprostřed
rodiny té nejmenší i té velké
církevní, společnosti, národa.
Přeji proto všem čtenářům, aby
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o Vánocích především nebyli sami, ale nalezli své blízké, se kterými se mohou společně radovat z Božího zájmu o nás, společně nést vše dobré i těžké, co nás zde na
zemi potkává.
Co byste popřál našim čtenářům k nastávajícímu svátečnímu období a do
nového roku?
Přál bych nám všem opravdový Boží pokoj, který nám nese betlémské děťátko
Ježíš Kristus a mnoho Boží moudrosti. Věřící lidé mají kromě přátel a svědectví
Bible ve svém životě jednu pomoc, na první pohled neviditelnou, a přeci mocnou,
která dokázala přenést, pomoci lidem již přes dva tisíce let. A to je víra - důvěra, že
nejsem někomu lhostejný, že má někdo o mne starost a chce mne dovést do svého
království.
Přál bych nám všem, abychom nalezli Ježíše Krista ve svém životě.
Děkuji vám za čas, který jste si vymezil na rozhovor a přeji vám i vaší rodině vše
dobré, Boží požehnání a vědomí, že vás obklopují lidé, kteří vás mají rádi.
Za redakci chvalčovského zpravodaje
Alžběta Luhan Fürstová
Více informací o místních aktivitách ČCE: http://prusinovice.evangnet.cz/

Z historie

Vážení čtenáři chvalčovského zpravodaje,
velmi nás zaujal článek z historie: Chvalčovské obchody. Sešly jsme se tři sestry
Grajcarovy a vzpomínaly na dávné doby, kdy jsme ještě všechny žily v našem rodném Chvalčově. Vzpomínka na obchody nás velmi zaujala, především asi proto, že
naše maminka Marie Grajcarová byla také prodavačkou. Prodávala celý svůj život,
až do konce roku 1973.
Protože jsme bydleli na Říce vedle Horsáků, prodávala maminka v obchodě právě
u paní Horsákové. Naše dětské vzpomínky na tuto dobu jsou velmi krásné. Mladé
generaci to už nic neřekne, ale my to vidíme jako dnes. Jako děti jsme ležely na
zemi a štětcem natíraly lepidlo na velkou „plachtu“ papíru, kam jsme pak lepily lístky
na potraviny. Po válce každá rodina dostala určitý počet lístků, za které kupovala
potraviny. Pro nás jako děti byla nezapomenutelným zážitkem už samotná prodejna.
Na pultě stály skleněné nádoby s víkem a v každé z nich bonbony, které se nabíraly
kovovou lopatkou do sáčku a vážily.
Když jsme se přestěhovali do rodinného domu ve Chvalčově Lhotě, změnila naše
maminka i prodejnu. Prodávala v Jednotě u Papežů a u Žilinských, kde byl vedoucí pan Ivan Charvát. Po několika letech byla prodejna u Papežů zrušena, protože
naproti hospodě U Králů byla postavena prodejna nová. Jelikož ale v obci chyběla
prodejna zeleniny, zřídila Jednota prodejnu zeleniny u Žilinských. Maminka byla
vedoucí a tuto prodejnu vedla až do roku 1969. Dvě z nás, Marie a Eva, jsme trávily
své volné chvíle v obchodě. Obě jsme měly kladný vztah k prodeji a především jsme
musely pomáhat mamince. Vážily jsme brambory, vykupovaly maliny, med apod.
Postupně se začala zelenina prodávat v dalších prodejnách Jednoty a u Žilinských
byl zaveden prodej textilu. V tomto sortimentu byla maminka vedoucí až do roku
1973, kdy zemřela.
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Vzpomínky na obchod a zážitky spojené s prodejem zůstaly nám sestrám Evě a
Marii v srdci natolik, že když si pak každá našla jiné zaměstnání, vztah k obchodu už
v nás zůstal. Díky obchodu, maminčině výchově a úžasným učitelům ve chvalčovské
škole jsme pochopily, jak jsou počty v životě důležité. Když se Eva po letech k prodeji
v soukromém obchodě vrátila, mnohokrát byla za přístup „ Náš zákazník, náš pán,“
který se od maminky naučila, vděčná.
Eva Konopková
(Poznámka redakce: Reakce čtenářů na skutečnost, že v článcích o chvalčovských prodejnách již uveřejněných nejsou zmíněny některé souvislosti a osoby, jsou
různorodé. Prosíme proto touto cestou občany, aby chápali, že zdroje informací jsou
vždy omezené a že ani autoři článků „nevědí všechno“.)

Z Hostýna

100 let hostýnského schodiště ( 1910-2010)

V letošním roce uplynulo 100let od vybudování hostýnského schodiště. Tvoří ho
celkem 250 schodů, z nichž 221 je z pískovce a zbývajících 29 schodů je ze slezské
žuly.
Podnět k vybudování schodiště dal lékárník Jan Harna z Kroměříže, hospodář
Matice svatohostýnské, na valné hromadě této instituce v roce 1909. Svůj návrh
odůvodnil obtížným přístupem ke chrámu pro prudký spád terénu v prostoru mezi
Vodní kaplí a chrámovou stavbou. Neschůdný byl tento prostor hlavně pro staré
a nemocné návštěvníky Hostýna. Návrh byl přijat a stavba byla zahájena ještě na
sklonku roku 1909.
Stavbu vedl a prováděl Otto Zeman, stavitel z Bystřice p.Host. Pískovec těžili
a opracovávali přímo v lomu na Čerňavě pracovníci kamenického mistra Ludvíka
Korabečného z Rajnochovic, který se později v roce 1924 přestěhoval do Bystřice
pod Hostýnem. Opracované pískovcové kvádry se pak koňskými potahy převážely
z lomu na Čerňavě /840metrů nad mořem, druhá nejvyšší hora Hostýnských vrchů/
na staveniště na Hostýně.
29 schodů, kterými schodiště začíná před hlavním vchodem do chrámu, bylo
vytesáno z tvrdé žuly, dovezené z jednoho lomu ze Slezska. Byly položeny i se
zábradlím podle plánu architekta E.Sochora z Prahy a ing. J. Holečka z Olomouce.
Do schodů jsou vyryta jména i bydliště dobrodinců, kteří na stavbu hostýnského
schodiště přispěli peněžními obnosy. Schodiště bylo původně železným zábradlím
rozděleno na dvě části, aby vzhůru stoupající a sestupující návštěvníci Hostýna si
navzájem v cestě nepřekáželi. Toto zábradlí /tehdy označované jako železné pruty/
již mnoho let neexistuje.
V roce 2000 od května do července byla provedena rozsáhlá rekonstrukce
horní části schodiště, tj.schodů ze žuly, včetně balustrád /tj. kamenného zábradlí/.
Navázalo se na tradici a jména nových současných dárců byla také vysekána do
schodů. Rekonstrukce byla nutná kvůli rozestupování schodů.
Mohutnost hostýnského schodiště potvrzují jeho rozměry. Šířka schodů se pohybuje většinou mezi sedmi a osmi metry. Výjímkou je úsek horní části schodiště, kde
je šířka schodů 12,70 metrů. Celková délka schodiště je 241,90 metrů. Jde o údaj ve
směru sklonu terénu, tedy nikoliv ve smyslu vodorovném, který se nabízí z leteckého
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pohledu. Rozměry hostýnského schodiště byly zjištěny 25. srpna 1990 zaměřením
přímo v terénu.
Jména dárců a jejich bydliště, vyrytá do jednotlivých schodů, jsou i dnes většinou čitelná. Na několika schodech je zvěčněn i letopočet 1910. Mezi mnoha jmény
dobrodinců je řada občanů z našeho okresu. Nejvíce těchto dárců je z Kroměříže
a z Bystřice pod Hostýnem. Následují občané ze Žalkovic, Žeranovic, Hulína,
z Třebětic / u některých jmen uvedeno Střebětice/, z Ludslavic/Rudslavic/ a jména
dobrodinců z dalších devatenácti ze současného kroměřížského okresu. V roce 1910
šlo ovšem o obce z okresů-hejtmanství Kroměříž a Holešov.
Pan Ludvík Korabečný je zvěčněn v dolní části pamětní desky z pískovce, která
je ve vzdálenosti asi osmi metrů od vodní kaple umístěna ve svahu nad první pěticí schodů. Nápisy na desce jsou bohužel většinou nečitelné nebo málo čitelné.
Výjimkou je nápis v horní části desky, který zní: LÉTA PÁNĚ MCMX /tj. roku 1910/.
Zvláštní pozornost si zaslouží horní část schodiště pod chrámem Nanebevzetí
Panny Marie. Schodiště zde totiž bylo již v dřívějších letech. Dokazují to vzácné
zachovalé fotografie z 1. září 1897, které zvěčňují vítání císaře Františka Josefa I. na
Hostýně právě pod tímto schodištěm /nejméně 16 schodů/. V letech 1909-1910 tedy
došlo vlastně k rekonstrukci tohoto původního schodiště. Výstavba schodiště trvala
devět měsíců a stála přes 40 tisíc tehdejších korun. / Kolik by asi podobná stavba
stála dnes?/ Slavnostní otevření schodiště bylo provedeno 12.září 1910. V tento den
bylo schodiště posvěceno biskupem z Olomouce dr. Karlem Wisnarem, starostou
Matice svatohostýnské. Výstavba mohutného schodiště v prostoru mezi chrámem
a vodní kaplí byla na svou dobu velkým dílem a jedním z důležitých opatření před
významnou událostí, kterou byly korunovační slavnosti, které byly na Hostýně zahájeny 15. srpna 1912, trvaly jedenáct dní a proběhly za obrovské účasti zájemců
z Čech. Moravy, Slezska, ze Slovenska, z Vídně, ale i ze vzdálené Ameriky. I tato
velkolepá a nesporně největší událost na Hostýně ve 20.století bude mít tedy za dva
roky své další jubileum.
Vlastimil Doležel

Chvalčovští zahrádkáři

Se zákony je to jako s párky. Je lepší, když nevidíme, jak je dělají.
Otto von Bismarck
Zpracovny ukončily provoz dne 30. 10. 2010. Jablek bylo dosti, i když kvalita nebyla. Zde moštovali: M. Čech, A. Hlavík, F. Matyáš, V. Miler, B. Ovčačík, J. Pecháček,
J. Slavík. Trnek bylo velmi málo, pouze 8x se vařila povidla a zde pracovali M. Čech,
V. Miler. Díky za vykonanou práci.
22.10.2010 jsme dovezli sadbové brambory. Zaskočila nás vyšší cena, než jsme
byli zvyklí. Dle výrobce mají na jaře stát okolo 25,-Kč. Brambory na uskladnění
prodávali za 12 a 13Kč. Na Chvalčově sice prodávali za 8.80Kč, ale nebyly kvalitní.
Hodně odpadu. V supermarketech jsou za 13,-Kč až 24,-Kč z Francie. Degustace
brambor, kam jsme byli pozváni, proběhla 28.10.2010 a měla opět dobrou úroveň.
Dovezli jsme pro zájemce ovocné stromky: jabloně a švestky řady TOP.
30.10.2010 10.30hod.: Valašské muzeum v přírodě Rožnov p.R., přednáška ing.
Pavla Pavlouška,Ph.D. z Mendělejevovy univerzity Brno, „Réva vinná“. Zároveň jsme
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navštívili výstavu Valašský hortikomplex, kde jsme obdivovali VR brambory Monika.
Oplocení - odstranění starého, dáno nové a řezání dřeva od 2.11.2010.
Skončili jsme 9.11.2010. Pracovali: M.Čech, J.Červinka, A.Hlavík, S.Krutil, F.Matyáš,
B.Ovčačík, J.Pavelec, J.Pecháček, E.Sedlář, Vl.Zapletal. Všem patří vřelý dík za
ochotu a práci, kterou vykonali. Obzvláště A.Hlavíkovi za poskytnutí mot. pily a
E.Sedlářovi za poskytnutí cirkulárky k řezání starého dřeva. Děkujeme i ostatním,
kteří půjčili potřebné nářadí. V roce 2011 hodláme dát novou střechu nad moštárnou,
pro nás nákladná investice.
Záčátek oblastního školení v Brně 13.11.2010. Plodová zelenina, permokultura.
Termíny přednášek vám rádi sdělíme včetně tematiky.
12.-14.11.2010, OOI Ostrava. Zde byla velmi zajímavá ukázka čarovějníků z celého světa Jana Slámy z Hrabové. Zde si podávají ruce lidé od Japonska přes Evropu
až po Kanadu.
Zasedání RR ČZS v Bohdanči 19.-20.11.2010, kde budeme mít své zastoupení.
Pozvánka od firmy Bayer, která připravuje na 17.12.2010 deg. jablek a slivovice
v Kroměříži.
30.12.2010- chalupa zahrádkářů, tradiční degustace jablek a košt slivovice.
31.12.2010-procházka a rozloučení se s rokem 2010.
8.1.2011-začátek oblastního školení v Olomouci. Jak v Olomouci, tak v Brně bude
přednáška Sloupcovité jabloně- současný módní hit, viz časopis Zahrádkář, říjnové
číslo 2010.
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Všichni předplatitelé časopisu Zahrádkář obdrží v lednovém čísle (před Vánocemi)
stolní kalendář 2011. Od prosincového vydání na pokračování bude brožura A5, ucelený přehled přípravků na ochranu rostlin, od známého rostlinolékaře ing. Jar. Roda,
kterého jsme měli na ch.z. 12.3.2010 s přednáškou „Mýty a pověry v ochraně rostlin“.
Všem členům, občanům, přátelům, příznivcům děkujeme za spolupráci a v novém
roce hodně zdraví, síly, optimismu.
Závěrem pár pranostik:
Jaký listopad, takový březen.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Výbor ZO ČZS

Žijí mezi námi

aneb když se vzdělanost snoubí se skromností

Když jsem si domlouvala s panem Vítězslavem Tichým schůzku na Tesáku,
domnívala jsem se, že si dám kávu, chvíli si popovídáme o filmu a půjdu domů.
Nakonec rozhovor trval dvě a půl hodiny. Zjistila jsem, že pan Tichý je ve filmovém
světě naprosto ojedinělým zjevením. Jeho znalosti a přehled mi doslova vyrazily
dech. Tady už se nedá mluvit o koníčku či zálibě, pan Tichý světem filmu doslova žije.
Dovolte mi, abych vám pana Tichého prostřednictvím našeho rozhovoru představila.
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Na Tesáku s Hynkem Bočanem.

Pane Tichý, jak se vlastně stalo, že vás film tak „dostal“?
„ To už v dětství. Bylo to přes literaturu a přes mého dědu. Děda mě velmi silně
vedl a podporoval. Jeho knihovna byla plná klasiků a já je všecky doslova hltal.
Zajímaly mě zejména filmové adaptace literárních děl.“
Většina lidí sdílí názor, že film většinou zdaleka nedosáhne kvalit původní knihy.
Jaký je váš názor?
„ Já bych se, bohužel, k tomuto názoru přiklonil. V podstatě neznám film, o kterém
bych řekl, že je lepší než kniha. Samozřejmě obě umění jsou naprosto specifická
a mají svůj vlastní jazyk, ale mezi námi, přepis literatury do filmu se většinou moc
nedaří. Ale samozřejmě jsou výjimky, například pan Menzel je jednou z nich. Ovšem
nesmíme zapomínat, že pan Hrabal byl spoluautorem scénářů, to je velice důležité.“
Nabízí se otázka, proč jste vlastně nešel studovat filmovou vědu, kde byste mohl
svůj zájem rozvíjet?
„ To je jednoduché, mí praktičtí rodiče usoudili, že živit se filmem je nereálné.
V roce 1968 jsem šel studovat hotelovou školu do Šlihéřovic u Ostravy. Na hotelové
škole mě velmi ovlivnily učitelky pí Alena Hradíková a pí Marie Vilišová. Mimochodem
mě zde učila i paní Evička Bubílková Zavadilová, která v té době právě začínala.
O studiu filmové vědy jsem vážně přemýšlel později, kdy už jsem byl ženatý. Jo,
abych nezapomněl, do Bystřice jsem se přiženil, původně jsem rodák ze Světlé nad
Sázavou. Ale studovat v době, kdy už jsme měli s mojí ženou Irenkou dvě děti, mi
přišlo vůči rodině nefér.“
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Tak to je obdivuhodné rozhodnutí, ale vraťme se ještě do minulosti. Po maturitě
na hotelové škole vás zřejmě čekala povinná vojenská služba.
„ Ano, ale já na vojnu vzpomínám rád. Tehdy trezorové filmy se uklízely před
veřejností právě do vojenských prostor. Já paradoxně na vojně viděl zakázané filmy
jako třeba Černého Petra od Miloše Formana nebo Hrocha od Steklého. Na konci
vojny v roce 1974 vyšla na Slovensku Malá encyklopedie světového filmu. Moje
žena ji tehdy sehnala a dostal jsem ji k Vánocům. To bylo jako zázrak, dozvěděl
jsem se tisíce důležitých informací. Bohužel o českém filmu se tehdy nepsalo vůbec.
Encyklopedie českého filmu neexistovala.“
Pan Tichý přináší dva objemné sešity, lidově bych klidně řekla „bichle“, a skromně
jen tak na okraj podotkne:
„ A protože žádná encyklopedie neexistovala, rozhodl jsem se, že ji napíšu sám.
Informací bylo strašně málo a dostávalo se k nim těžko. V této souvislosti musím
vzpomenout na pana Vencálka, který jako vedoucí bystřického kina odebíral periodický tisk o filmu. Začal jsem si z něj vypisovat údaje o filmu od roku 1959. Musím
zmínit ještě jednu okolnost, která pomohla k mnoha důležitým kontaktům. Koncem
70. let jsem se přihlásil do soutěže 10stupňů ke zlaté v oboru 60. léta české kinematografie. Toto velmi ošemetné téma způsobilo velký povyk, takže se nakonec z politických důvodů žádná soutěž nekonala. Nicméně proběhl konkurz, kde jsem potkal
lidi, kteří se také zajímali o film. Následně se mi začali ozývat lidi ze Zlína a z FAMU.“
Zůstala jsem nechápavě zírat na tu horu mravenčí práce.

S Dušanem Trančíkem a Janem Čulíkem.
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Pane Tichý, klobouk dolů, jsem
absolventkou filmové školy, ale
upřímně, tak precizní a podrobný
přehled jsem nikdy neviděla.
„Začal jsem podrobným materiálem o němém filmu. Vidíte, u každého filmu je rok natočení, jeho název,
režisér, autor, kameraman, herci,
prostě kompletní sestava, která se
na vzniku snímku podílela. A navíc
je u každé informace odkaz na literaturu, ze které jsem čerpal.“
Listovala jsem svazkem, ve kterém se drobounkým písmem objevoval postupně seznam veškerých
údajů o filmu, včetně němého filmu
od roku 1898 přes dvacátá, třicátá
léta, přes novou vlnu let šedesátých
až po současnost. 110 let kinematografie kompletně seřazeno, zpracováno 32 000 lidí od filmu!
„No a jako sběratel mám víceméně veškerou českou filmovou
produkci k dispozici, z mého bytu
se stával pomalu filmový archív.“
Kolik filmů bylo u nás vlastně za
S Jurajem Herzem.
těch 110 let natočeno?
„Do roku 1989 to bylo 2 300 celovečerních hraných filmů, po revoluci přibližně
dalších 900 snímků.“
A vy je všechny máte?
„Více méně ano, chybí mi asi jen 147 snímků. Spolu s televizní a dokumentární
tvorbou mám doma cca 8000 titulů.“
To ani není možné! Jak dokáže jeden člověk všechny ty materiály a filmy sesbírat?
„ Všechno je to o kontaktech, samozřejmě. Třeba přes filmový klub jsem se
dostal na celostátní filmové semináře, tzv. „ letní a zimní filmové školy“. Zde byla již
od konce 70. let prezentována zcela nedostupná filmová díla minulosti a dokonce
současnosti. V letech devadesátých následovala spolupráce s filmovou katedrou
v Olomouci. Ta mi v mém sběratelství velmi pomohla. Dodneška si pomáháme
navzájem. Pokud studenti potřebují ke studiu těžko sehnatelné projekty, většinou je
úspěšně seženou u mě.“
Zůstal jste tedy tzv. „amatérem“. Litoval jste toho někdy?
„ Nelituji ničeho. Postupně jsem pochopil, že moje zaměstnání v hotelu se dá krásně skloubit s filmem. Od 75. roku až do revoluce jsem pracoval v hotelu Podhoran
v Bystřici. Podhoran byl ideální místo, kde jsem se mohl setkávat s mnoha známými osobnostmi. Tak například tu byl ubytovaný štáb filmu „ Stíny horkého léta“,
herci Juraj Kukura, Marta Vančurová včetně skvělého režiséra Františka Vláčila.
Přímo v Bystřici se natáčel film „ Hurá za ním“ s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli.
Díky své práci jsem poznal nejen mnoho hvězd, ale také spoustu lidí, kteří na filmu
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pracují, ale není je vidět. Režiséři, produkční, scénáristi, osvětlovači, kameramani
atd. Prostě jsem se k filmu dostal tak jako tak, akorát trochu odjinud.“
Na Podhoranu jste přestal pracovat v roce 1992, co následovalo potom?
„ Po revoluci šel hotel Podhoran do privatizace a vůbec všechno se změnilo.
Odešel jsem a přijal práci vrchního číšníka v hospodě na Tesáku. Po nějaké době mi
došlo, že pokud se chci ještě nějak vyvíjet, musím udělat další krok. No a naskytla
se možnost pronájmu areálu střediska TONu. Tady pracuji dodnes.“
Předpokládám, že na Tesáku se zrodil nápad setkávání filmových fanoušků.
Můžete nám přiblížit, jak k tomu došlo?
„ Ano, napadlo mě, že by bylo dobré krásné prostory tohoto areálu nějak smysluplně využít. S kamarádem Jiřím jsme vymysleli, že by se tu mohl scházet Klub Jana
Wericha. Přes agenturu tohoto klubu jsme začali pořádat filmové akce pro uzavřenou
společnost Klubu Jana Wericha.“
Letos proběhnul už 12. ročník. Hlavním hostem byla režisérka dokumentárních
filmů Simona Oktábcová. Já osobně jsem byla charismatickou osobností paní
Oktábcové i jejími dokumenty doslova nadšená. Pane Tichý, které osobnosti z předešlých ročníků byste zmínil?
„ V roce 2001 přijal naše pozvání pan režisér Jiří Krejčík. Nutno podotknout, že mu
v té době bylo 83 let! V roce 2002 byl hlavním hostem nedávno zesnulý scénárista
Jiří Křižan, 2003 to byl Elmar Kloss ml., v roce 2006 Juraj Herz. Postupně následoval
hvězdný Hynek Bočan, dramaturg Václav Šašek nebo Lenka Procházková.“

S Terezou Pokornou a Jurajem Herzem.
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Pane Tichý, smekám před vaší schopností sehnat na malé komorní akce skutečné
filmové kapacity, jejichž čas je tak drahocenný. Zeptám se upřímně, který host byl pro
vás osobně nejvzácnější?
„ Vážím si všech, samozřejmě. Setkání s každým z nich byl nezapomenutelným
zážitkem. Ale návštěva jednoho hosta byla naprostá rarita. Byl jím Antonín J. Liehm,
literát a novinář, který od své emigrace v roce 1968 žije v Paříži. Tento sedmaosmdesátiletý pán svého času přednášel v Americe, zasedal v porotách festivalů jako jsou
Benátky, překládal Sartra. Jméno pana Liehma otevírá dveře k dalším zajímavým
lidem, protože on zná všechny lidi přes kulturu. Tehdy s ním měla přijet ještě Věra
Chytilová, ale ta svou účast na poslední chvíli odřekla. Pan Liehm byl na Tesáku
celkem čtyřikrát a minulý měsíc jsem byl na jeho pozvání v Paříži.“
Když už si povídáme o filmu, které filmy máte nejraději vy osobně?
„ Mám rád filmy a tvůrce, kteří něco vypovídají. A taky veselohry. Tragikomedie a
filmy ze 60. let, tzv. novou vlnu. Za všechny bych jmenoval třeba „ Obchod na korze“
od Elmara Klosse, „ Všichni dobří rodáci“ od Vojtěcha Jasného.“
A co současnost? Sledujete filmy, které se točí dnes, a jak se Vám líbí?
„ S posledními 20 lety naší tvorby mám po pravdě trochu problém. Nicméně
bych jmenoval Bohdana Slámu a jeho „Štěstí“, to je krásný film. Také „ Babí léto“ od
Vladimíra Michálka a film „ Je třeba zabít Sekala“ je velmi zajímavý.“
Pane Tichý, dovolte mi, abych náš rozhovor zakončila poslední otázkou. Jak
vnímá váš koníček rodina?
„ Má žena není vůbec filmový fanoušek, ale už si za ta léta zvykla. A ani jedno
z mých dvou dětí se o film nijak zvlášť nezajímá. Ale všichni mě tolerují a v rámci
svých možností i podporují. Myslím, že vzájemná tolerance je vždy to nejdůležitější,
bez té by nebylo možné vůbec nic.“
Za čas a rozhovor děkuje panu Tichému
Jitka Dostálová

Než zavřete zpravodaj

Předevčírem ke mně přišla má sedmiletá dcera a smutně se mě zeptala: „Mami, a
teď pravdu, jak je to s tím Ježíškem? Nosí dárky, nebo ne?“ Dívala se na mě tak, že
jsem pochopila, že už opravdu nastal čas říct jí pravdu. „Ježíšek existuje, ale dárky
nenosí…“ Smutek v dětských očích se prohloubil. „Víš, Johanko, jak se to ale vezme.
Ježíšek je symbolem lásky, je to vlastně láska a rodiče, když dávají pod stromeček
dárky, tak je tam dávají z lásky, takže je to stejné, jako by je nosil Ježíšek.“ „Hm,“
schoulila své malé tělo do klubíčka. Jejímu zklamání se prostě nedalo zabránit. „Tak
to pak ale ledacos vysvětluje,“ řekla dospěle. „A co třeba, prosím tě?“ ptám se zvědavě. „Třeba to, že nedostanu mobil s foťákem.“ „Hm, to asi nedostaneš.“ Pokrčím
bezmocně rameny. „A ani vysílačku, že?“ Znovu zavrtím hlavou. Tolik rozčarování a
deziluze najednou nečekala. Zvedla se a odcházela do pokoje. Pak se jí najednou
rozsvítila očička. „Když ale dárky dávají rodiče, tak to znamená, že loni ty nádherný
šaty byly od tebe.“ Vrhla se mi kolem krku. „Maminko, tak to děkuju, moc ti děkuju.“
A pak, že Ježíšek neexistuje!
Jménem redakce přeji všem občanům Chvalčova krásné svátky vánoční a ať se
nám všem v novém roce 2011 vede co nejlépe.
Jitka Dostálová
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Adventní inspirace
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Slovo na konec:
Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti.
Když řešení nemá, starosti nepomohou.
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