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Filipojakubská noc
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Milí čtenáři,
nedávno jsem měla tu čest zúčastnit se zajímavé besedy. Uskutečnila se v sále
Bystřického Sušila a hosty byli pan Tomio Okamura a Roman Vojtek. Celou akci
moderoval pan Kosík, a to tak svérázným způsobem, že k jeho výstupu nebylo
možno zůstat lhostejný. Z hlediště se ozývaly dokonce i hlasy, které by rády moderátora vypískaly. Pravda je, že výkon pana Kosíka mě zpočátku také dost rušil.
Rozčilovalo mě, že zabírá prostor hostům, na které jsem byla zvědavá především.
Říkala jsem si v duchu: „Jestli bude pořád do všeho vstupovat a kecat, tak Okamura
ani nebude mít šanci se projevit.“ Postupně jsem ale zjišťovala, že opak je pravdou.
Celá beseda mi začala připomínat divadelní hru, ve které má každý herec svou roli.
Tak se stalo, že na platformě protikladu byla Okamurova inteligence ještě zjevnější.
Začala jsem se bavit. Inteligenci nemůže hloupost porazit. To bylo tak uklidňující zjištění, že mi spadl kámen ze srdce. Ten večer jsem v sále viděla vedle sebe fungovat
a kooperovat tři principy: „pozitivní“ Okamura, „negativní“ moderátor a „neutrální“
Roman Vojtek. Díky této besedě jsem pochopila, že pozitivní přístup neznamená
lakovat svět na růžovo, být optimistický neznamená jásat radostí při sledování televizních novin, neznamená to nevnímat hrůzy kolem nás. Pesimisté se často ohánějí
tím, že optimismus je naivita lidí, kteří nechtějí vidět realitu. Kolem nás přece většina
věcí stojí za velký… všechno se hroutí, vztahy, finance, příroda, úcta, důvěra, dobré
vlastnosti, všechno jakoby šlo do kopru. Pesimista si proto myslí, že on vidí svět
takový, jaký je, a optimista pak logicky působí jako slaboch a pošetilec, který odmítá
akceptovat negativní stranu tohoto světa a lidí v něm. Jenže skutečný optimismus je
o něčem jiném. Jeho podstata spočívá v tom, že v tom špatném, co se děje, hledá a
nalézá východiska! Optimista není poražený člověk, který složí ruce do klína, stěžuje
si a nadává: „A to stejně nemá cenu a tohle se nepodaří, to se mi nechce a to je
blbý atd.“ Neznám nikoho, komu by tento přístup nebral energii. Je to negace, jde
proti… proti životu, proti radosti, proti fantazii, proti proudu. Přeskakování z jednoho
pólu na druhý je náš každodennní život, náš každodenní chleba. Obdivuji optimisty,
protože je velkým uměním vidět v nepřehledných kulisách našeho světa východiska.
A nezatracuji pesimisty. To, že nemají tolik síly, aby se vymanili z místa, na kterém se
zasekli, to ještě nic neznamená. Dveře jsou otevřeny pro všechny a pořád.
Přeji všem krásné léto a krásné prázdniny.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 5. 2011
RO projednala:
• 7/4 a souhlasí se zakoupením 5 ks klecí pro výstavu holubů, jejich typ je podle
normy EU.
• 7/5 a souhlasí s uložením části plynové přípojky do obecního pozemku parc.
č. 645/2 v k.ú. Chvalčova Lhota pro rodinný dům č.p.471.
• 7/6 a souhlasí s napojením na obecní kanalizaci rodinného domu č.p. 81 přes část
obecního pozemku.
• 7/7 a souhlasí s ukončením smlouvy s Technickými službami Valašské Meziříčí,
které pro naši obec svážejí tříděný odpad od 1. 8. 2011. Odpad bude odvážen fou
A.S.A.Bystřice pod Hostýnem.
• 7/8 a souhlasí s opravou místní komunikace v ul. Kroužky u č.p. 664, kde často
vytéká velké množství vody, které činí obyvatelům této lokality problémy.
• 7/9 a souhlasí s úhradou zimních fotografií obce Chvalčov, které mohou být použity i ke komerčním účelům.
• 7/10 a rozhodla o zakoupení čelní radlice ke kolovému traktoru, který bude obci
dodán během měsíce června.
• 7/11 a rozhodla o úhradě za pronájem stanu pro filipojakubskou noc ve výši
2 000,--Kč.
• 7/13 a rozhodla na základě pověření zastupitelstva o zadání výběrového řízení na
provedení opravy veřejného osvětlení fou MCI Zlín za 25 000,--Kč.
7/16
o malé finanční odměně členům SDH, kteří se zúčastnili zásahu v Chropyni.
•
• 7/18 o příspěvku ve výši 2 000,--Kč na odvoz humanitární sbírky pro Diakonii
Broumov.
• 7/20 a souhlasí s odpisovým plánem pro elektrickou pánev ve školní jídelně, která
byla pořízena za cenu 95 978,--Kč.

•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
7/2 kontrolu usnesení z jednání 6. 4. 2011.
7/3 zprávu předsedy finančního výboru pana Jana Kurfürsta.
7/12 informaci o tom, že obec nebyla úspěšná s žádostí o dotaci na opravu veřejného osvětlení.
7/14 informaci o jednání ke stavbě „Prodloužení kanalizace v ul. Javornické“.
7/17 informaci starosty o úspěšném vyhodnocení akce „Dárek pro hřiště“.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 4. 2011
RO projednala:
• 6/4 a provedla výběrové řízení na zakoupení kolového traktoru.
• 6/6 a rozhodla o zadání a zhotovení projektu na bezdrátový rozhlas včetně podání
žádosti o dotaci u fy ENVIPARTNER, s.r.o. ,Brno, Štýřice.
• 6/7 a souhlasí s napojením sítí včetně NN vedení pro stavbu rodinného domu
manželů Pobořilových v ul. Sborné.
• 6/9 a souhlasí s úhradou za zapůjčení 2 ks mobilních WC pro filipojakubskou noc
a malého ohňostroje.
• 6/11 a souhlasí s umožněním přístupu na soukromý pozemek parc.č. 19/2 v k.ú.
Chvalčov manželům Bělíkovým.
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6/13 a souhlasí s částečným uložením přípojek do obecního pozemku parc.
č. 489/4 v .k.ú. Chvalčova Lhota pro rodinný dům pana Kletenského.
6/14 a souhlasí s úhradou faktury na projekt “Prodloužení kanalizace v ul.
Javornické“ za cenu 20 000,--Kč.
6/15 a souhlasí se změnou stavby před dokončením pro rehabilitační centrum
Harmonie.
6/16 a souhlasí se stavbou studny na soukromém pozemku pro manžele Olivovy.
6/18 a rozhodla o opravě oken v I. poschodí kulturního domu ve Chvalčově.
6/20 a rozhodla o způsobu májových oslav v obci Chvalčov v r. 2011.
6/21 a rozhodla, že nedoporučí ZO odprodávat pozemky pod místní komunikací
za cenu vyšší než je stanovená znalcem.
6/22 a nesouhlasí s pronájmem bývalé uhelny kulturního domu pro potřeby
hudební skupiny.
6/23 a souhlasí s pokračováním pronájmu nebytových prostor v ul. Školní, č. p.
798 Oblastní charitě v Bystřici pod Hostýnem na dobu 5 let za cenu 100,--Kč.
Energie si hradí nájemce. RO také souhlasí s vnitřní úpravou nevyužitých WC
prostor na náklady nájemce.
6/25 a rozhodla o úhradě 5 ks výstavních klecí pro holuby dle normy EU pro Svaz
chovatelů drobného zvířectva v Bystřici pod Hostýnem, působící na území obce
Chvalčov.
6/26 a doporučuje zastupitelstvu obce převod pozemků a budov na fotbalovém
hřišti TJ Chvalčov za podmínky, že obec bude mít právo kontroly a hospodaření
s majetkem.
6/28 a rozhodla o pokračování v nájmu obecního bytu panu Davidu Poláškovi
v domě č. 798 na dobu 3 let, tj. do 31.7.2014.
6/31 a rozhodla o převodu finanční částky ve výši 95 978,--Kč z rezervního fondu
do invetičního fondu na nákup elektrické pece do školní jídelny.Dále RO souhlasí
se stavbou nářaďovny pro hračky dětí z MŠ na dětském hřišti.
RO bere na vědomí:
6/2 kontrolu usnesení z 2. 3. 2011.
6/3 vzdání se mandátu pana Alexandra Erkera jako zastupitele obce Chvalčov,
postupujícím a novým zastupitelem je p. Michal Sedlář.
6/5 zprávu předsedkyně SPOZ p. Jany Fürstové.
6/8 převedení částky ve výši 114 800,--Kč na dopravní obslužnost ve Zlínském
kraji tak, jak byla schválena ZO.
6/10 informaci Svazu místních samospráv a Svazu měst a obcí proti rušení pošt
v malých obcích.
6/17 informaci skládky A.S.A. , že ještě v tomto roce zahájí svoji skládku na tříděný odpad.

Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 17. března 2011
ZO projednalo:
• 4.3 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• 4.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 17.12.2010 do
17.03.2011.
• 4.5 a rozhodlo o zakoupení univerzálního kolového traktoru pro lesní hospodář5
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ství dle dotačního projektu „Les jako zahrada“, předpokládaná cena 1 158 480,00
Kč, z prostředků MAS 482 700,00 Kč, obec uhradí 675 780,00 Kč.
4.6 a rozhodlo o poskytnutí bezúročné půjčky ZO ČSZ ve Chvalčově v částce
349 321,00 Kč pro zajištění financování dotačního projektu „Zahrádkářská chalupa v suchu“ z dotace MAS. Celá částka bude obci vrácena do 14 dnů po obdržení
dotace na účet ZO ČSZ.
4.7 a schvaluje výkup pozemků od pana Ing. Antonína Urbance, parc. č. 354/1
o výměře 1439 m2 a parc. č. 96 o výměře 135 m2, oba v k.ú. Chvalčov za cenu
obvyklou dle znal. posudku, max. 200,00 Kč za 1m2.
4.8 a schvaluje záměr zprovoznění vodojemu Koryto s orientační cenou 250 tis.
Kč, schvaluje zpracování administrace projektu firmou FER&MAN Technology,
s r.o., dle nabídky za cenu 150 000,00 Kč včetně DPH.
4.9 a schvaluje odprodej stavebního pozemku par. č. 489/6 v k.ú Chvalčova Lhota
o výměře 856 m2, za podmínek:
a) cena pozemku 750,00 Kč za 1 m2,
b) přípustné a nepřípustné využití dle regulativu ÚPD,
c) prostorové uspořádání: výšková hladina 1NP s podkrovím a podsklepením,
nepřípustný typ střechy pultová, plochá,
d) oplocení ze strany ulice bude ze strany pozemku, hranice stavební čáry 6 m od
hranice pozemku, parkování osobních automobilů na vlastním pozemku,
e) uchazeči budou osloveni dle pořadí doručených žádostí,
f) před podpisem kupní smlouvy bude uhrazena vratná záloha na pokutu ve výši
50 000,00 Kč jako pojistka proti nedodržení podmínek poskytovatele dotace,
g) cena za pozemek bude uhrazena dle kupní smlouvy, kde budou ošetřeny
všechny potřebné náležitosti (splatnost navazující na vklad do KN).
h) předkupní právo obce, pokud stavebník nezahájí stavbu do 2 let od nabytí
pozemku,
i) prostor pro dopravní napojení je vymezen.
4.10 a) a souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc.č. 1146
v k.ú. Chvalčov pro fu FVE 6, s.r.o., Vídeňská 456/5, Brno za jednorázovou úhradu 3000,--Kč na dobu 30 let.
b) a souhlasí se zřízením věcného břemena na části obecních pozemků parc. č.
1163/6 a 1163/31 v k.ú. Chvalčov pro fu E-ON Distribuce, a.s., pro stavbu „SB4509-397 Chvalčov – příp. do 50 m, Kubaník“ za jednorázovou úhradu 500,00 Kč,
trvale.
c) a souhlasí se zřízením věcného břemene na části obecního pozemku parc.
č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov pro fu E-ON Distribuce, a.s., a realizaci stavby “SB
–4507-426 Chvalčov, Na Kútku-příp. do 50 m, Pecháček“ za jednorázovou úhradu
500,--Kč, trvale.
d) a souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků
476/1,476/3,484,502/8,502/9,673 a 674, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota pro
fu E-ON Distribuce, a.s., pro stavbu „SB-6507-068 Chvalčov, Javornická-přel.
VN-obec“, za jednorázovou úplatu 5 000,--Kč, trvale.
e) a souhlasí se zřízením věcného břemene na obecním pozemku parc.č. 383/1
v k.ú. Chvalčova Lhota pro fu E-ON Distribuce, a.s., pro stavbu „SB –6509-022
Chvalčov, Školní- přel. kab. NN-Obec“ za jednorázovou úhradu 2 300,--Kč, trvale.
f) a souhlasí s odprodejem obecních pozemků parc.č. 79/7 o výměře 124 m2 a
parc.č. 79/3 o výměře 37 m2, oba v k.ú. Chvalčov paní Mgr. Zádrapové, za cenu
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stanovenou znalcem, v místě obvyklou, kupující hradí veškeré náklady spojené
s odprodejem.
4.11 a schvaluje převod ušetřené finanční částky z roku 2010 v rozpočtu ZŠ a MŠ
ve výši 109 687,45 Kč do rezervního fondu školy na rok 2011.
4.12 a schvaluje zastavovací studii na pozemku parc.č. 495/2 v k.ú. Chv. Lhota
a rozšíření kanalizačních řadů kanalizace dešťové i splaškové v ulici Javornické
o cca 50 m, kdy investorem bude obec, PD vyhotoví fa Inex projekt, s.r.o,
Kroměříž, 50% zhotovitelné ceny díla uhradí budoucí uživatelé.
4.14 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 v projednaném znění.
ZO bere na vědomí:
4.3 kontrolu usnesení č.3/2010 ze zasedání ZO Chvalčov dne 17.12.2010.
4.13 zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků v ÚJ obec Chvalčov za
r. 2010.
4.16 informaci o sčítání lidu, domů a bytů.
ZO ukládá:
4.5 radě obce zadat výběrové řízení univerzálního kolového traktoru pro lesní
hospodářství dle dotačního projektu „Les jako zahrada“.
4.6 starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky ZO ČSZ ve
Chvalčově v částce 349 321,00 Kč pro zajištění financování dotačního projektu
„Zahrádkářská chalupa v suchu".
4.8 starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s firmou FER&MAN Technology, s r.o.,
dle nabídky za cenu 150 000,00 Kč včetně DPH na administraci projektu zprovoznění vodojemu Koryto.
4.15 starostovi obce zadat výběrové řízení na zhotovitele stavby „Veřejné osvětlení v obci Chvalčov v ul. Vsetínská, Školní, Svornosti. Osloveny budou 2 firmy,
které se výběrovými řízeními zabývají a bude dána přednost lepší nabídce.

Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 28. 4. 2011
Zastupitelstvo obce projednalo:
5.2
a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
•
5.4
a
schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období 17.03.2010 do 28.04.2011.
•
• 5.5 a schvaluje firmu Agrozet , a.s., České Budějovice jako dodavatele univerzálního traktoru s výbavou pro lesní hospodářství, který podal nejvýhodnější nabídku
v rámci vypsaného výběrového řízení s nabídkovou cenou 1166 880,00 Kč.
• 5.6 a schvaluje nákup pozemků parc.č. 489/6 o výměře 850 m2 a parc. č. 489/17
o výměře 13 m2, oba v k.ú. Chvalčova Lhota v souladu s ustanovením třetí části
kupní smlouvy č.j. V-811/2009-740 ze dne 28. ledna 2009 od Ing. Pořízky. Kupní
cena je stanovena ve výši 750,00 Kč za 1 m2. Současně bude vrácena vratná
záloha na smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.
• 5.7 a schvaluje odprodej stavebních pozemků parc. č. 489/6 o výměře 850 m2 a
parc.č. 489/17 o výměře 13 m2, oba v k.ú Chvalčova Lhota za podmínek:
a) cena pozemku 750,00 Kč za 1 m2,
b) přípustné a nepřípustné využití dle regulativu ÚPD,
c) prostorové uspořádání: výšková hladina 1NP s podkrovím a podsklepením,
nepřípustný typ střechy pultová, plochá,
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d) oplocení ze strany ulice bude ze strany pozemku, hranice stavební čáry 6 m od
hranice pozemku, parkování osobních automobilů na vlastním pozemku,
e) uchazeči budou osloveni dle pořadí doručených žádostí,
f) před podpisem kupní smlouvy bude uhrazena vratná záloha na pokutu ve výši
50 000,00 Kč jako pojistka proti nedodržení podmínek poskytovatele dotace,
g) cena za pozemek bude uhrazena dle kupní smlouvy, kde budou ošetřeny
všechny potřebné náležitosti (splatnost navazující na vklad do KN),
h) předkupní právo obce, pokud stavebník nezahájí stavbu do 2 let od nabytí
pozemku,
i) prostor pro dopravní napojení je vymezen.
5.8 a rozhodlo že trvá na výkupní ceně za 1 m2 pozemku MK Kroužky stanovené
znalcem.
5.9 a schvaluje vzdání se práva pohledávky ve výši 154 184,00 Kč ze smlouvy
o poskytnutí bezúročné půjčky dle paragrafu 85 písmeno f) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, ve prospěch TJ Chvalčov.
5.10 a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 v projednaném znění.
ZO bere na vědomí:
5.3 kontrolu usnesení č.4/2011 ze zasedání ZO Chvalčov dne 17.03.2011.
5.4 vzdání se mandátu zastupitele obce Chvalčov pana Alexandra Erkera a nově
postupujícího Michala Sedláře.
Antonín Stodůlka, starosta obce

Vítáme mezi nás nové občánky:
KRUTÁK Lukáš
ŠTAJNRTOVÁ Ingrid

narozen
narozena

14. 4. 2011
28. 4. 2011

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!

Uzavřená manželství:
VEREŠ Andrej
GREGOROVÁ Barbora

manželství uzavřeno 30. 4. 2011

ŠIDLA Robert
VELIKOVSKÁ Ivana

manželství uzavřeno 30. 4. 2011

RÝDL Jaroslav
SANITRNÍKOVÁ Ludmila

manželství uzavřeno 30. 4. 2011

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Řady chvalčovských občanů opustili:
KOCFELDA Ludvík
KONOPKA Ladislav
ADÁMKOVÁ Alice
KRAJCAR Josef

65
45
73
62

let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vážení spoluobčané,

Slovo starosty

5. května před 66 lety skončila i pro občany naší obce druhá světová válka. Dnes,
kdy je zdánlivě všechno jasné, vše bylo popsáno a probádáno, mohlo by se zdát,
že chybí racionální důvod vracet se k tehdejším událostem. Obrovská válka skončila. I když se v průběhu času mění výklad některých událostí, faktem zůstává, že
druhá světová válka byla největší katastrofou ve známých dějinách lidstva. Hrůznost
skutků, jaké kdy člověk člověku provedl, dosáhla obrovských rozměrů. Byly učiněny
pokusy o vyhlazení celých národů. Válka přinesla zločiny holokaustu. V obrovském
měřítku byli mučeni a zabíjeni nevinní civilisté včetně žen a dětí. Vedle velkých
materiálních škod byly rozvráceny kulturní a duchovní hodnoty. Zahynulo 40 milionů
lidí. Došlo k tomu proto, že představitelé tehdejších velmocí a mnohých dalších států
i jejich obyvatelé podcenili, nebo včas nerozpoznali nebezpečí příznaků, které všem
hrůzám předcházely. V zájmu klidu a pohodlných řešení ustupovali fašistické rozpínavosti až po známou mnichovskou dohodu, kdy pro iluzi evropské bezpečnosti byla
obětována Československá republika.
Válka postihla i chvalčovské občany. V samotném závěru války obcí procházela
fronta.
I zde byli mrtví a ranění na těle i na duši. Projevilo se hrdinství a obětavost, ale
i méně atraktivní vlastnosti. Po osvobození Rudou armádou přišla, jak pamětníci
vzpomínají, veliká úleva i naděje a víra v lepší budoucnost.
Tehdejší události připomínají věnce u pomníků padlým. Dnes nám připadá
samozřejmé, že žijeme stranou všech konfliktů, v relativním bezpečí, beze strachu.
Myslíme si, že je to napořád a odmítáme pro to cokoliv obětovat. Proto je velmi
důležité připomenout, co bylo a co by se mohlo opakovat, pokud budeme ignorovat
varovné signály. Často opakované rčení praví, že ti, kteří se nepoučí z historie,
budou odsouzeni k tomu si ji zopakovat.
S úctou si připomeňme známé i bezejmenné hrdiny, kteří vybojovali vítězství a
tichou vzpomínku věnujme všem obětem druhé světové války.
Ing. Antonín Stodůlka
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Z naší obce

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci

V pátek dne 8.dubna vypukl v bývalém areálu Technoplastu, nyní REMIVA, s.r.o.,
v Chropyni požár výrobny a skladu plastů. Rozsáhlý požár zkrotili hasiči až v pondělí
11.dubna. Na hašení se vystřídalo 67 požárních jednotek. Naše zásahová jednotka byla povolána Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) v pátek
osmého odpoledne. Počátek zásahu byl v 15.50 hod. Naši hasiči odpracovali při
zásahu celkem 136 hodin na exponovaných místech požářiště. Prokázali opět, že
jsou spolehlivým a dobře připraveným článkem systému krizového řízení.
Chci jim jménem celé obce poděkovat za kvalitní a kvalifikovanou práci, kterou
odvedli, za nasazení v mimořádně složitých podmínkách i za vzornou reprezentaci
obce, kdy kázní, organizací a obětavostí při nasazení vlastního zdraví vyzvedli dobré
jméno sboru i obce a naplnili motto z nadpisu.
Počet hodin strávených u zásahu jmenovitě:
Radek Sedlář
17 hodin
Jiří Balvín
17 hodin
Zdeněk Sedlář j.
17 hodin
Martin Langer
3 hodiny
Zdeněk Sedlář s.
3 hodiny
Tomáš Langer
11,5 hodiny
Oldřich Šimara
3 hodiny
Stanislav Kotas
11,5 hodiny
Bohuslav Zábranský
8 hodin
Petr Válek
17 hodin
Jaroslav Zábranský
3 hodiny
Radek Vukelič
17 hodin
Michal Sedlář
8 hodin
Ing. Antonín Stodůlka

Diakonie Broumov

Během poslední sbírky, která se uskutečnila 3. května, nasbírali naši občané pro
diakonii Broumov 483 pytlů použitých oděvů a jiných potřebných věcí. Abychom
všichni věděli, že podobné aktivity mají smysl, otiskujeme děkovný dopis pana ředitele této charitativní organizace určený přímo našim spoluobčanům.
Vážení přátelé,
chceme Vám tímto upřímně poděkovat za možnost uspořádaní sběru humanitárního materiálu. Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc Vašich občanů, kteří
významnou měrou podpořili činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního
materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod naší organizace, kde jsou
tito lidé zaměstnáváni. Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro
naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc – výrazem pochopení
a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Diakonie Broumov patří už 15let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb
zaměřených na občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni.
V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech
EU. Kvalita naší činnosti a poskytování služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava a prodej použitých
oděvů a domácích potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“.
Bližší informace o naší činnosti najdete na www.diakoniebroumov.org.
Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel
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Třídíme odpad

Jak známo, obec Chvalčov je členem Svazku obcí pro hospodaření s odpady, a
tudíž má spoluvlastnický podíl na skládce odpadů A.S.A. v Bystřici pod Hostýnem.
Na jednání Svazku byl schválen projekt rozšíření separace, neboli třídění.
Svazek obcí a společnost A.S.A. skládka Bystřice získaly na rozšíření třídění
v obcích svazku dotaci. Nádoby na tříděný odpad i svozová auta byly koupeny
v rámci projektu „Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí pro hospodaření
s odpady Bystřice pod Hostýnem“. Projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Příjemci dotace jsou Svazek obcí pro
hospodaření s odpady a A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o.
V rámci tohoto projektu je i v naší obci počítáno s obměnou kontejnerů na tříděný
odpad. Na třídění plastů a papíru máme kontejnery 1.100 litrové. Na třídění skla
1.500 litrové zvony.
Pro občany obce nedochází k žádné změně. Zůstane zachován počet sběrných
míst, třídit se bude stejný odpad stejným způsobem – papír, plast, sklo bílé, sklo
barevné. I barvy sběrných nádob zůstanou zachovány. Pouze od 1.srpna 2011 se
změní tvar některých kontejnerů. Cena pro obec bude výhodnější než u dosavadního
poskytovatele – Technických služeb Valašské Meziříčí.
Smyslem této změny je zkvalitnění nakládání s odpady, rozšíření služeb naší
skládky pro vlastní obec, zvýšení efektivity poskytovaných služeb, omezení závislosti
na cizích poskytovatelích a v neposlední řadě ekonomický efekt vyplývající mimo jiné
i z menších svozových vzdáleností. K projektu se budou postupně připojovat ostatní
obce.
V rámci projektu byly zakoupeny i hnědé kontejnery na bioodpad o objemu 750 l.
Kontejnery jsou určeny na odpad ze zeleně, ovoce a zeleniny, posečenou trávu, listí,
podrcené větve, zelené výhony keřů apod. Nejsou určeny na komunální odpad,
stavební odpad, větve, mršiny zvířat a plastové obaly, ve kterých byl bioodpad
donesen nebo dovezen. Svazek obcí začne bioodpad svážet v měsíci červenci
2011. Četnost vývozu je 1x za 7 dní. Kontejnery budou počátkem června přidány ke
svozovým hnízdům pro tříděný odpad.
Do každé domácnosti byl dodán plastový pytel oranžové barvy na třídění nápojových obalů. Do pytle patří pouze to, co je na něm znázorněno. Tetrapaky by měly být
sešlápnuté tak, aby se jich tam vešlo co nejvíce. Svoz bude probíhat jednotně dle
potřeby, občané budou včas informováni.
Děkujeme všem, kteří možnost třídění odpadu využívají a kterým není lhostejné
to málo, co mohou pro lepší životní prostředí udělat.

Přípravy červencových oslav k výročí 115 let od založení SDH Chvalčov
jsou v plném proudu…

Letos na začátku července proběhnou oslavy k 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Chvalčov.
Letošní oslavy bude provázet spousta zajímavostí, jednou takovou největší bude
praktická ukázka dálkové přepravy vody , která se uskuteční dne 2. 7. 2011 a povede
z Chvalčova až na Hostýn, kde vyústí pod rozhlednou na Svatém Hostýně. Délka
celého požárního vedení bude 1800m s převýšením 398m. Na tuto akci budou přizvány i další jednotky SDH z Podhostýnského mikroregionu. Přípravy této velkolepé
akce jsou v plném proudu.
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Následovat bude ještě tentýž den od 20 hodin tradiční předhodová zábava na
výletišti za obecním úřadem .
Chvalčovské hody se uskuteční dne 5. 7. 2011 s tradičním jarmarkem a prodejem
koláčů, odpoledním programem (těšit se můžete na vystoupení dechové hudby, dětské soutěže, vystoupení dětí a mládeže). Následovat bude večerní hodová zábava.
A protože připravujeme v rámci hodů výstavu historických předmětů, prosíme
občany, kteří by nám chtěli pomoci, aby zapůjčili své exponáty do výstavy. Mohou to
být věci všeho druhu, avšak jen do roku výroby 1960! Například staré žehličky, mlýnky, přilby, elektrospotřebiče, fotoaparáty, obrázky, zkrátka to, co je staré a zajímavé
nejen pro vás. Kdy a kam předměty nosit, vyhlásíme včas místním rozhlasem.
Dále pak připravujeme velkou fotogalerii historických obrázků z Chvalčova a jeho
okolí. Prosíme občany, kteří vlastní nějakou starší fotografii Chvalčova a mají zájem
ji vystavit, aby ji přinesli , a sice každý pátek od 18 hodin do hasičské zbrojnice. Tady
bude vždy přítomen někdo z výboru, kdo výstavu chystá. Fotografii upraví do digitálního formátu a ihned si ji můžete odnést zpět! Nemusíte se obávat, že o vzácné
kousky přijdete.
Těšit se můžete také na výstavu obrázků chvalčovských dětí, která proběhne
v rámci výtvarné soutěže s tématy: „Hasiči očima našich dětí“ nebo „Naše obec
očima dětí“. Všechny jmenované výstavy se uskuteční v prostorách Obecního úřadu
Chvalčov.
Více informací, novinek přípravy a přesný program průběhu oslav se dozvíte
z našich webových stránek WWW.hasicichvalcov.jex.cz, kde se již v brzké době
objeví malá ochutnávka fotografií. Samozřejmostí jsou také plakáty, kde vás budeme
včas o průběhu hodů informovat.
Členové SDH Chvalčov srdečně zvou občany na tyto oslavy. Těší se na hojnou
účast návštěvníků a příjemné prožití této akce.
SDH Chvalčov

Okénko nejen do školy

Prázdniny jsou už opravdu za dveřmi. Držte si čepice, přistáváme! Před námi už je
jen cílová rovinka! – Tak nějak by se dalo charakterizovat současné období ve škole.
Zkrátka, školní rok spěje do svého finále.
A že náš desetiměsíční maratón nebyl vůbec nudný nebo jednotvárný, dokazuje i
výčet akcí, kterými si zpestřujeme pobyt ve škole i chvíle volna.
• V březnu jsme uspořádali druhou etapu sběru papíru a vyhodnotili celkové
výsledky. V tomto školním roce žáci základní i mateřské školy nasbírali celkem 3,
5 t papíru a do pokladny klubu rodičů přibyla částka 5 500 Kč. Děkujeme všem
dětem, jejich rodičům a dalším občanům, kteří nám papír do školy přinesli či přivezli.
• Děti z našeho pěveckého kroužku přivítaly na obecním úřadě nové chvalčovské
občánky.
• Jak se již stalo tradicí, podíleli jsme se na výstavě Chvalčovský šmigrust. Připravili
jsme výstavku výtvarných prací, děti vystoupily s kulturním programem a ve škole
probíhalo tvořeníčko s jarní tématikou.
• Před Velikonocemi jsme se , také už tradičně, vydali křížovou cestou na Hostýně,
abychom si připomněli původ a význam těchto svátků.
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Naši žáci pod vedením paní vychovatelky Loupancové se zúčastnili okresního
kola ve vybíjené, kde se jim podařilo porazit družstva obou bystřických škol a
obsadili krásné páté místo.
Ve třech turnajových dnech se odehrálo klání ve stolním tenisu. Ředitel školy rozhodoval ve třech kategoriích téměř 60 zápasů. Ve smíšené kategorii nejmenších
vyhrál Erik Schönwälder před Pepou Kuželem a Michalem Šurbekem, kategorii
starších chlapců ovládl Pavel Gabriel před Tomášem Dudou a Erikem Luňáčkem
a v kategorii starších dívek dominovala Bára Luňáčková před Janou Drdovou a
Markétou Šurbekovou.
Další sportovní akcí byl
turnaj v malé kopané
McDonald´s Cup, ve kterém hájili barvy naší školy
naši nejmenší fotbalisté
z 1. a 2. třídy, kteří si za
svůj výkon a třetí místo
zaslouží velikou pochvalu.
V dubnu jsme zhlédli v divadle ve Zlíně
Čučudejské pohádky. Líbily se i těm, kterým se do divadla, a ještě k tomu na pohádku, ani moc nechtělo.
Konec dubna byl opět ve znamení čarodějnic. Učitelský sbor se proměnil ve spolek čarodějnic a pod vedením starého čaroděje odvedl celý průvod více či méně
nadpřirozených bytostí pod Kozinec, kde se každý pobavil podle svého při soutěžích, u ohně nebo poslechem country písniček. Kdo se zúčastnil, zaznamenal
jistě mnohá vylepšení proti minulým ročníkům, za což patří dík všem organizátorům.
13
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V úterý 10. května jsme uspořádali besídku ke Dni matek, která se nám letos
opravdu podařila. Děti vystupovaly s velkou chutí a nechyběly ani vlastnoručně
vyrobené dárečky. Mnozí rodiče snad ani netušili, jak šikovné mají děti.
Jedno páteční dopoledne jsme věnovali úklidu našeho okolí od poházených
odpadků. Vybaveny igelitovými taškami a rukavicemi šly mladší děti dolů kolem
Bystřičky, starší na Hostýn. Tašky téměř naplnily a obsah roztřídily do kontejnerů
u školy.
Ještě do konce května uspořádáme po několikaleté přestávce atletický víceboj.
Změříme své síly s dětmi z Loukova, Rajnochovic a Rusavy.
3. června nás čeká dětský den s Dominem – bude připraven skákací hrad, trampolína a různé soutěže.
7. června za námi přijede naše oblíbená hudební skupina Marbo se svým novým
programem.
22. června se vydáme na výlet do Starého Města. Tam si prohlédneme maják
Šrotík, který jako jediný maják střeží souš a ukazuje správnou cestu v moři
odpadů. V zábavném programu doplněném soutěžemi se dovíme, jak správně
nakládat s odpady. V druhé části výletu navštívíme hrad Buchlov.
29. června se na fotbalovém hřišti rozloučíme se školním rokem, následující den
převezmeme vysvědčení a hurá na prázdniny!
Alena Konečná

Stravování žáků v době nemoci
Žák má první den nemoci nárok na odebrání zvýhodněného stravného, tedy za
dotovanou cenu. Další dny tento nárok nemá, ovšem může odebírat oběd za cenu
tzv. cizích strávníků, tedy nedotovanou. V tom případě je nutné, aby rodiče tento
způsob odebírání stravy nahlásili vedoucí školní kuchyně. Další podrobnosti zjistíte
na našich webových stránkách (www.zschvalcov.cz).
Rádi bychom, aby nejasností bylo co nejméně. Využijte možnosti kontaktovat školu
prostřednictvím:
• mailových adres ( příjmení učitele@zschvalcov.cz ),
• telefonu ( ŘŠ 777 204 903, ZŠ 573 381 132, MŠ 573 381 032,
ŠJ + záznamník 573 378 304 ),
• osobních návštěv.
Rádi vše potřebné vysvětlíme.
INFO ze sportovního areálu
• Každé pondělí, podle počasí ( v zimě a za mokra NE ), mohou děti základní školou povinné od 15.30 do 16.30 hodin využívat multifunkční hřiště i bez
doprovodu dospělé osoby či nájemní smlouvy. Dohled bude dělat správce hřiště.
Samozřejmostí je dodržování provozního řádu a používání správné obuvi.
• Bylo rozšířeno vybavení posilovny. Podle ohlasů uživatelů by byla občas potřebná odborná pomoc při provádění cviků. Případnému zájemci nabízíme možnost
bezplatného užívání posilovny.
• Připravujeme vybavení asfaltového hřiště prvními překážkami. Rádi přivítáme
návrhy od „skejťáků“. Pište na hnila@zschvalcov.cz nebo volejte na 777204903 a
nebo rovnou přijďte.
za zaměstnance školy Zdeněk Hnila, ředitel školy
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Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Dovolte nám začít ohlédnutím za akcemi, které máme úspěšně za sebou. Zdařila
se návštěva divadelního představení ve Zlíně určená pro rodiče a děti. I přes malý
počet přihlášených rodičů a dětí se uskutečnilo velikonoční tvořeníčko a děti si odnášely spoustu krásných výrobků. Zúčastnili jsme se výstavy „Chvalčovský šmigrust“.
Děti ze třídy Sluníček navštívily babičky a dědečky z denního stacionáře a předaly
jim drobné dárečky k Velikonocům. Ti na oplátku po Velikonocích navštívili naši MŠ
s krásným jarním věnečkem plným lízátek.
V pátek 29. 4. se proměnila naše školka v doupě plné čarodějnic a čarodějů.
Děti v maskách, které jim rodiče přichystali, soutěžily, tančily, míchaly kouzelné
lektvary. Byla vyhodnocena výtvarná soutěž vyhlášená pro rodiče a děti na téma
„Čarodějnice“( malba, kresba, koláž) a na závěr byli všichni účastníci „čarodějnického“ dne odměněni.
Po čarodějnicích byl nejvyšší čas přichystat překvapení pro maminky k jejich svátku. Ve čtvrtek 12.5. zhlédly děti ve školce pohádku Psí princezna. V úterý 17.5. se
konala již zmiňovaná oslava Dne matek.
A co nás ještě čeká - divadelní představení Princ Bajaja, koncert v ZUŠ v Bystřici
pod Hostýnem s názvem „Barvy, léto, báječná dovolená“, výlet do ZOO Lešná
společně s dětmi z MŠ Palackého, oslava dne dětí v MŠ, dětský den s Dominem,
maňáskové divadlo,koncert skupiny Marbo, divadelní představení Šikulka, společné
fotografování, výlet předškoláků na Hostýn.
A už tu máme Ahoj školo na fotbalovém hřišti. Na shledanou v příštím školním
roce.
Kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky
1. Podaří se ti spočítat všechny čtverce na obrázku?

2. Hádanky
V jednom rožku trošku, v druhém rožku trošku, v třetím rožku trošku,
v prostředku nejvíc.
Sletěl pták bezperák na náš strom bezlisták, přišlo na něj bezzubátko,
sežralo to bezpeřátko.
Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna.
Otec muže na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu?
3. Najdi 5 rozdílů.
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Sletěl pták bezperák na náš strom bezlisták, přišlo na něj bezzubátko,
sežralo to bezpeřátko.
Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna.
Otec muže na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu?
3. Najdi 5 rozdílů.

4. Jaké číslo patří místo otazníku?

Řešení z minulého vydání:
1. na druhém místě
měsíc
ve slovníku
2. 1
2

4
5

7
7

10
12

13 16 19
19 31 50

1 7
7 2
7 14

7
5
?

3. …gauče až k televizi (Gorila, Kobyla, Ulička,
Kropič, Eliška, Krovka, Žížala, Klacek,
Trubka, Krychle, Lysina, Košile, Včelka,
Klauni, Zábava, Kováři)

Zprávičky z KCR Domino

Další školní rok je pomalu minulostí. KCR Domino ve Chvalčově je již 4 roky
otevřeno pro rodiny s dětmi. Každý den jsou dopoledne i odpoledne připravovány
různé kroužky, aktivity i jednorázové akce. I v průběhu roku otevíráme nové kroužky,
jak děti pomalu dorůstají . Pro malé děti je jeden rok velice dlouhá doba. Dítě prožije
spoustu změn, moc se toho naučí a pokroky v mnoha oblastech jsou obrovské. Je
radost vidět, jak se děti mění, učí, rostou a jsou sluníčkem pro své okolí. V červnu
kroužky končí, ale v září znovu začínáme.
Prázdniny budou ve znamení PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ.
Termíny jsou:
18. -22. 7. 2011 výtvarně zaměřený týden plný nápadů a radosti z tvořivosti,
25. - 29. 7. 2011 hry, soutěže, divadlo,tvoření a další aktivity inspirované říší pohádek,
8. -12. 8. 2011 čas pro tvoření, malování, kreativní nápady a fantazii,
15. -19. 8. 2011 týden plný výletů, pohybových her, soutěží a sportovních aktivit.
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Příměstské tábory jsou určeny dětem od 5 do 12 let. Ráno je rodiče přivedou mezi
7 a 8 hodinou. Odpoledne si je vyzvednou v 16,00 hod. Děti mají zajištěny obědy a
odpolední svačinu. Každý den je čeká zajímavý a pestrý program.
Informace na tel. 604 305 055 nebo www.idomino.eu
Než prázdniny vypuknou naplno, připravujeme několik akcí ke dni dětí.
První se uskuteční na hřišti za ZŠ Chvalčov v pátek 3.6. 2011 od 13,00 do 17,00
hod. Pro děti bude připraven skákací hrad, velká trampolína, sportovní i pohybové
úkoly a hry. Vstup je volný.
V neděli 12.6. 2011 odpoledne bude v parku Zahájené v Bystřici pod Hostýnem
POHÁDKOVÝ LES . Tuto akci pořádáme ve spolupráci se SVČ Včelín. Na děti bude
čekat mnoho pohádkových bytostí s úkoly pro děti malé i větší.
Přeji všem dětem i rodičům příjemné léto plné krásných zážitků.
E. Egerová

Různé

Plán akcí na červen a červenec:
3.6.
4.6.-19.6.
4.6.-24.6.
4.6.

červen
29.6.
1.7.-3.7.
2.7.
2.7.
2.7.
5.7.
5.7.

– dětský den s Dominem na hřišti za ZŠ Chvalčov,
– Bystřické zámecké slavnosti (17.ročník),
– výstava „Odkaz Michaela Thoneta“ na zámku v B.p.H.,
– na pouti Proglasu na Hostýně bude sloužit mši svatou arcibiskup
   Václav Malý,
– Křeslo pro hosta s panem Antonínem Milisem v hotelu Říka,
– rozloučení se školním rokem na fotbalovém hřišti Chvalčov,
– 8. mezinárodní folklorní festival Na rynku v Bystřici pod Hostýnem,
– od 13hod. - turnaj mužů v kopané na fotbalovém hřišti Chvalčov,
– ukázka dálkové přepravy vody, akce SDH,
– předhodová zábava za obecním úřadem,
– chvalčovské hody (dopolední i odpolední program bude upřesněn na
plakátech).
– hodová zábava. K tanci i poslechu bude hrát skupina Rytmik.

„Balónky štěstí“, nebo „balónky požáru“? Nejsem odborník, ale nějak nemohu tuto
novodobou módní vlnu pochopit. Jistě, štěstí potřebujeme všichni, ale selský rozum
se ptá, zda poletující papír s ohněm nad lesem je úplně bezpečná záležitost. Požárů
sice z tohoto druhu zábavy není hlášeno mnoho, ale stejně… člověk hrůzou jen trne,
když se jednou vypuštěný, nekontrolovatelný lampion zachytí na stromě uprostřed
lesa. Hoří a všichni v duchu doufají, že oheň zhasne sám od sebe. Moc by mě zajímal názor požárníků. Je to opravdu z hlediska bezpečnosti ošetřeno? Všichni jsme
slyšeli, že vloni ve Zlíně shořela střecha v centru města. „Balónek štěstí“ si v tomto
případě vyžádal několikamilionové škody. A mým známým přistál takový ohořelý,
podotýkám stále ještě hořící balónek přímo na dvoře, vedle hranice dřeva a auta.
Štěstí asi opravdu měli, protože zrovna nefoukal vítr, který by si s ohněm jistě rád
pohrál. Zřejmě není možné novodobý trend zakázat, to by se musely zakázat i svíčky,
zapalovače, zápalky atd. Nicméně jsem přesvědčena, že normálně uvažující člověk
přece jen vnímá nějaký rozdíl. Nezbývá než se spolehnout právě na zdravý rozum a
vzít ho do hrsti, než se rozhodneme „balónek štěstí“ zapálit a pustit k nebi.
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A zase o tom internetu. (A nejen o něm).

Jak jste spokojeni s úrovní webových stránek obce Chvalčov? Očekáváte aktuálnější informace? Očekáváte více informací? Nebo máte pocit, že obecní stránky fungují dobře a dozvíte se z nich to důležité, co potřebujete? Názory jsou různé. Pravda
je, že by to mohlo být lepší. Ráda bych však lidem osvětlila, jak se informace a aktuality záhadným způsobem dostávají k jednomu či několika lidem a tito pak získané šíří
dále po internetové síti. Touto záhadou je docela obyčejná prostá komunikace. Není
reálné, aby jeden člověk věděl o každé akci, která se kde šustne. Je nemyslitelné,
aby jeden člověk zaznamenával veškeré změny a údaje, například otevírací doby
prodejen či telefonní čísla existujících nebo už neexistujících firem. Úroveň „našich“
webových stránek vypovídá o úrovni „naší“ spolupráce. Proto je potřeba, aby si lidi
zodpovědní za nejrůznější akce a aktivity, majitelé firem a obchodů uvědomili, že
informovanost občanů je v jejich zájmu, a byli více aktivní.
Jitka Dostálová

Křeslo pro hosta

Kulturní rubrika

Nesešlo se nás moc. Je to škoda, protože téma i hosté byli velmi zajímaví. Pan
Michal Zicháček a pan Vladimír Lang z Rescue team Podhostýnkého regionu se na
besedu připravili skutečně precizně. Na plátno promítali fotografie ze záchranných
akcí horského týmu a vyprávěli o vzniku a existenci této nestátní neziskové organizace. Že máme mezi sebou skutečné hrdiny, to dokazuje nejen počet úspěšných výjezdů, ale také cena Salvatora, kterou letos naši záchranáři obdrželi. Ti, co na besedu
přišli, jistě nelitují, neboť využili šance dozvědět se podrobnosti o tomto nelehkém
poslání. A možná si odnesli i něco navíc, úctu k lidem, kteří nezištně pomáhají ostatním, a úctu k životu samotnému, jehož kvalita je velmi vrtkavá dáma a nejednou o ní
rozhodují právě nesobecké činy tzv.„cizích“ lidí.

Otvírání studánek
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Také letos malá víla otevřela zlatým klíčem studánku
„Sklenářku“ a symbolicky jsme
tím přivítali jaro. Víle tentokrát
pomáhal roztomilý hastrmánek. Řeč pronesl pan Sklenář
z Říky , skupina „Paseky“ nám
zazpívala ze svých lidových
písní. Sešlo se nás opravdu
dost. Dětičky dostaly „dukátky“
a bonbóny, dospělí koláčky a
štamprličku slivovice. Je hezké,
jak se tato tradice ujala. Ti otrlejší pak odešli do hotelu, kde
nám pan Volek připravil salónek. Zde se ujala zábavy kromě
„Pasek“ i paní Anynka Stellová, která svým lidovým humorem bavila všechny. Na
chvíli ve mně zatrnulo, protože přišla na přetřes otázka, proč otevírání studánky na
Říce a proč se neotevírá také ve Lhotce…zkrátka staré bolavé místo našich občanů.
Ale vše bylo míněno v legraci, tak se mi ulevilo. Pravda je, že bychom mohli vymyslet
trasu, kterou bychom společně prošli, aby ani některé další chvalčovské studánky
nebyly ochuzeny. Tak se nechme překvapit, jak se otvírání studánek vydaří příští rok.
Jitka Dostálová
Studánka

Pod Hostýnským vrchem
studánečka malá.
Otevíráme ji
každým rokem z jara.

Voda v ní průzračná,
studená, čistá,
když u ní spočnete,
osvěží vás zjista.

V zimě spí pod sněhem
před mrazy ukrytá.
Z jara nás svou čistou vodou,
bubláním přivítá.

Proto važme si studánek,
těch, co ještě máme.
Ať je ještě dlouho
čisté uchováme.
Autorka básně paní Marta Šindlerová

Chvalčovský šmigrust

Letošní velikonoční jarmark to v našem kulturním domě rozjel opět ve velkém
stylu. Ti, co se přišli podívat, jistě rádi dosvědčí, že kvalita tohoto předvelikonočního víkendu se rok od roku zvyšuje. Sál zaplněný řemeslnými, ručně zhotovenými
výrobky opět ukázal, jak šikovní lidé v naší obci a okolí žijí. Obdivovat jsme mohli
dřevořezby, keramiku, nádherně zdobené perníčky, dřevěné výrobky, ručně tkané
koberečky, ručně vyráběné originální šperky a nespočet inspirací na velikonoční
výzdobu, nespočet druhů zdobení kraslic. Ochutnat jsme mohli valašské frgály,
koláčky, trubičky a jiné dobrůtky. Koupit jsme si mohli také nějakou kytku do jarní
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zahrádky. Letošní jarmark obohatila výstava obrazů, fotografií a umělecké keramiky.
O kulturní vystoupení se pod vedením paní učitelek postarali po většině žáci bystřické hudební umělecké školy a hudební skupina „Paseky.“ Kouzelné bylo také vystoupení malých Valášků z uměleckého souboru „Píšťaličky“ a dětí ze sboru chvalčovské
základní školy.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem organizátorům a pořadatelům, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu, od instalace sálu až po jeho úklid, všem prodejcům, kteří vydrželi po dva dny trpělivě stát u svého stánku, (věřte, že výstava, ač
prodejní, rozhodně není výdělečná…), všem, kteří zazpívali, zahráli či zatancovali a
všem, co se přišli podívat.
Jitka Dostálová

Čeká nás výstava Josefa Pospíšila a Evy Pospíšil-Hanušové

Každá obec se chlubí občany, kteří v životě něco dokázali, něčím vynikli nebo se
dokonce proslavili. Takoví lidé jsou „rodinným stříbrem“ obce, měli bychom je znát a
něco o nich vědět. Mezi významné občany Chvalčova patří pan Josef Pospíšil. Měl
hodně složitý život. K naší obci ho pojilo celoživotní přátelství s panem Oldřichem
Ševčíkem, láska ke Sv. Hostýnu a zdejší přírodě. Dovolte, abych vám o jeho životě
ve zkratce napsala.
Narodil se 1. března 1922 ve Slavkově pod Hostýnem, ale už v roce 1924 se
Pospíšilovi přestěhovali do Chvalčova. V naší obci navštěvoval obecnou školu,
pokračoval třemi třídami měšťanské školy v Bystřici pod Hostýnem, poté se vyučil
lakýrníkem a pracoval v oboru. V letech 1944-1945 se účastnil protifašistického
odboje v partyzánské brigádě Jana Žižky. Od roku 1949 do roku 1951 byl ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti ve věci protikomunistického odboje skupiny Hory
hostýnské. Jeho starší bratr Miloš byl vůdčí osobností této skupiny, byl označen jako
terorista a za „protistátní činnost“ byl popraven. O bratrech Pospíšilových se v naší
obci raději vůbec nemluvilo, nebo jen vyhýbavě. Pravdu jsme se dověděli až v devadesátých letech minulého století.
Josef Pospíšil pracoval do roku 1954 v tkalcovnách hedvábí Brokát v Horním
Městě na severu Moravy. Byl natolik výtvarně nadaný, že se stal návrhářem textilních
vzorů. Všimli si ho textilní odborníci z Vysoké uměleckoprůmyslové školy v Praze.
Nadanému Josefovi byly umožněny zkoušky na tuto VŠ. Udělal je a šest roků studoval u profesora Antonína Kybaly. Na Karlově univerzitě vystudoval pedagogiku.
V roce 1958 se oženil a po absolvování školy nastoupil jako profesor na textilní školu
v Ružomberoku. V Ružomberoku založil lidovou školu umění. Dařilo se mu. Po dvou
letech se však musel z rodinných důvodů vrátit do Prahy. V Praze pracoval v celostátním centru obalové grafiky a vyučoval na lidové škole umění.
Jako první přišel s nápadem, že není nezbytné vytvářet jen velkoformátové tapisérie pro reprezentaci interiérů veřejných budov, ale pro zkrášlení bytů a ostatních
občanských interiérů stačí tapisérie malého formátu. Začal se jejich vytváření naplno
věnovat. S událostmi v roce 1968 se nedokázal vyrovnat a svoji milovanou vlast
(v jeho případě je to pravda) opustil. Usadil se ve Švýcarsku a začal se protloukat
jako samostatný výtvarník emigrant. Jeho rodina zůstala v Praze, nenásledovala ho.
Začátky byly přetěžké. Ale protože pan Josef Pospíšil byl nejen nadaný, ale i velmi
skromný, velmi pracovitý, vytrvalý, zvyklý na těžkosti, pomalu se prosazoval upro22

střed velké konkurence.
Návrat domů nebyl možný. V roce 1970 se rozvedl, vrhl se do práce, vyvinul
novou netradiční techniku strukturní malby obrazů, věnoval se tkaní tapisérií. V roce
1972 se oženil s malířkou Evou Hanušovou. Vytvořili velmi harmonický pár. Pracovali
od té doby ve společném ateliéru. Ovlivňovali se navzájem, ale zůstávali sami sebou.
Vystavovali a prodávali, jejich díla zdobí interiéry škol, bank, kostelů a firem ve
Švýcarsku a dalších zemích. Manželé Pospíšilovi byli mnohostranně nadaný, mnoha
vyznamenáními poctěný umělecký pár. Jejich díla vyzařují harmonii, krásu a teplo.
Protože častým motivem jejich děl je náboženská a mytologická tématika, jsou jejich
díla v dnešní době hledání smyslu života velmi ceněna. Jedna z krásných tapisérií
možná ozdobí náš Sv. Hostýn, jak by si to její autor Josef Pospíšil z celého srdce
přál.
Dne 29. července 2011 se v bystřickém zámku v 16 hodin otevře výstava obrazů
a tapisérií pana Josefa Pospíšila a jeho paní Evy Pospíšil-Hanušové. Výstava
potrvá do 4. září 2011. Mohu napsat, že na výstavu manželů Pospíšilových jsme
dlouho čekali, ale teprve až nyní, kdy nejsou v EU cla, je možné bez velkých problémů umělecká díla převézt ze Švýcarska až do Bystřice pod Hostýnem. Smutné je, že
se toho „Pepek“, jak mu jeho chvalčovští kamarádi a vrstevníci říkali, nedožil a stejně
tak i řada jeho příznivců. Čas se však vrátit nedá. Na výstavu jste všichni srdečně
zváni. Paní Pospíšil- Hanušová se těší na vaši návštěvu.
Podle životopisu zpracovala Eva Bubílková

Vaše příspěvky
Byl jednou jeden počítač

Již ve velkoskladu, kam ho dovezli z továrny, zjistil, že má zvláštní schopnosti.
Hned jak byl prodán do jedné rodiny, kde bydlely děti, začal své schopnosti uplatňovat. Děti odnaučil chodit na procházky, hrát si s kamarády na hřišti a přinutil je
vysedávat před svým monitorem a brouzdat a brouzdat. Později své umění přenesl
i na rodiče, kteří se odcizili svým přátelům a známým a omezili své aktivity v přírodě.
Jenomže počítač nechtěl být sám, a proto předal své schopnosti dalším počítačům.
Tak se stalo, že přístroje začaly diktovat lidem, co mají dělat, jak mají žít. Nakonec
všechno dělaly stroje. Lidé si neuměli na svých zahrádkách vypěstovat ani ty nejjednodušší plodiny, takže brzy začali umírat hlady. Jen jednomu odvážnému mladíkovi
zůstal zachován zdravý rozum, proto si brzy uvědomil, že mnoho malérů a těžkostí
člověka způsobuje závislost na počítačích. Jenomže počítače se zapínaly a vypínaly
samy, vůbec člověku nedovolily, aby se rozhodl sám. Mladík, neovlivněn přemírou
informací a složitostmi počítačových systémů, přišel na to, že když vyndá kabel ze
zásuvky, počítač se vypne. Poradil tu jednoduchou věc všem ostatním lidem. A oni
ho poslechli. Počítače zhasly a místo nich se znovu rozsvítily úsměvy na tvářích lidí.
Autor povídky Miroslav Brabenec
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Chvalčovské „Cesty víry“ III.

Během jednoho únorového dne letošního roku jsme
měli možnost za náš zpravodaj položit několik otázek
římskokatolickému faráři panu Stanislavu Jordánovi.
Pan páter již 30 let slouží na farnosti v Bystřici pod
Hostýnem i přilehlém okolí.

Pane faráři, kde jste sloužil úplně poprvé?
Vysvěcen jsem byl v roce 1969 a první rok jsem
nastoupil do Bánova u Uherského Brodu, kde jsem
strávil jeden rok jako kaplan.
Proč a jak jste se rozhodl, že budete farářem
římskokatolické církve?
Bylo to hlavně hodně ovlivněno tím, že naše rodina
byla věřící. Kostel stál nedaleko od našeho domova a
už jako malý kluk jsem chodíval pomáhat při mších.
Dokonce jsem byl mezi prvními, kteří chtěli jít už zase sloužit do kostela...(smích).
Maturoval jsem v roce 1955 a vzhledem k celkové situaci v republice bylo jasné, že
se nebudu moct dostat na jinou školu než tu, kterou mi určí…Napřed jsem zůstal rok
doma a pak jsem se dočetl v inzerátu, že si můžu udělat kurz na výpravčího, k tomu
ale nakonec nedošlo - v roce 1957 jsem musel nastoupit na vojnu. Po návratu jsem
se vrátil coby „neorganizovaný“ zpět na dráhu. Převážel jsem balíky, tranzity, ale
občas jsem zaskakoval za operátorky, takže jsem hlásil vlaky a tak. Potom v roce
1964 zemřel u nás pan farář a jeho bývalý kaplan byl vykonavatelem jeho závěti. Při
jedné z cest do zaměstnání jsem v autobuse potkal právě dotyčného kněze a ten
mi říká: „Tak už se můžeš hlásit.“ A tak jsem navštívil další faráře kvůli informacím
a podal jsem si přihlášku na studia teologie. Na dráze mi museli dát doporučení ke
studiu a vzhledem k tomu, že jsem byl tzv. „nejlepší pracovník“, tak jsem se dostal na
teologickou fakultu hned na poprvé (smích)…No a římskokatolická církev byla dána
tím, že v naší oblasti velice jiné církve ani nebyly.
Kde všude jste sloužil?
Po prvním roce v Bánově jsem byl přeložen do Prostějova, to byl rok 1970. V roce
1973 jsem odešel do Kralic na Hané, kde jsem setrval do roku 1980. No a od následujícího roku až doposud jsem tady v Bystřici pod Hostýnem. Měl jsem na starosti
i rusavskou farnost, od roku 1986 do roku 2005. A od roku 2005 mám na starosti
Vítonice. Taky od začátku existence chvalčovského stacionáře pro seniory jsem chodíval nepravidelně sloužit pobožnosti i sem, postupem času jsem začal docházet
pravidelně každou středu od půl deváté. Poté ještě s věřícími posedíme čili vytvoříme
tzv. agapy (tj. řecký výraz = „hody lásky“, společné stolování, které v počátcích křesťanství provázely bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé).
Co to v praxi znamená, že vykonáváte funkci holešovského proděkana?
Jednoduše řečeno, když děkan potřebuje pomoci, tak za něho zastoupím jeho
služebnost, třeba když byl v nemocnici apod. Jeden čas jsem měl možnost se stát
i děkanem, ale vzhledem k tomu, že jsem nechtěl podepsat „Pacem in terris“ z roku
1950 /původní název spolku Mírové hnutí katolického duchovenstva/, tak jsem se
jím nestal (smích).
Co si myslíte, že současná římskokatolická církev může lidem nabídnout?
Naše církev odvozuje svůj počátek od chvíle, kdy Pán Ježíš vstoupil na nebe od
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učedníků a seslal na zem Ducha svatého. A to byl začátek prvotní malé církve, kdy
Duch svatý naplnil učedníky a posléze dalších 3000 lidí, kteří se nechali během téhož
dne pokřtít. Takže katolická církev má počátek ve dni Seslání Ducha svatého. Ostatní
církve mají různá jiná data vzniku. Naše církev má rozsah svátostí, které jiné církve
nemají – ostatní zůstávají třeba jen u svátosti křtu a biřmování, konfirmace. Pak se
jedná o slavení mše na památku večeře Páně, kdy věříme, že ve víně a chlebu je
přímo Ježíš Kristus přítomen, což nám dosvědčuje spousta zázraků v průběhu historie.
Co je to ekumena a v čem tkví její smysl?
Vzájemné poznávání církví, sdílení, proč a co která církev pojímá jinak od ostatních apod. Navzdory různým rozdílům by se mělo jednat o sbližování církví, které se
děje třeba pomocí tzv. ekumenických pobožností. Vždy záleží na konkrétních lidech
z různých církví a na jejich přístupu k ekumeně, zda mají zájem atd.
Měl byste pro nás na závěr kratší veselou „profesní“ příhodu?
Když jsem sloužil v Kralicích kdysi kolem Velikonoc, došel na faru pohled z mé
bývalé farnosti od jedné starší paní. Ta mi vždy tvrdila, že moje jméno a příjmení si
bude velmi dobře pamatovat, protože je takové biblické - Stanislav Jordán (Jordán je
řeka, ve které byl pokřtěn Ježíš Kristus). Ale v adrese na pohlednici uvedla: Jaroslav
Golgota (Golgota je vršek, na kterém byl Ježíš Kristus ukřižován). Také biblické,
ne?:o))
Děkujeme, pane faráři, za rozhovor a přejeme vám i všem lidem ve vaší farnosti
radostné prožívání neomezené Boží lásky.
Rozhovor vedla Ingrid Vaculíková
Zpracovala Alžběta Luhan Fürstová

Chvalčovští zahrádkáři

„Mladí lidé rádi hledají nové přátele, starší lidé postrádají své staré přátele.“
Signalizační zprávy z konce dubna nás upozorňují na padlí jabloňové, které
bylo zjištěno v Nedakonicích a Buchlovicích. Po deštích 24.4.2011 došlo k uvolnění askospor strupovitosti jabloně v k.ú. Nosislav. První výskyt dospělců pilatky
jablečné (Velké Němčice). U hrušní se objevuje výskyt nymf mery skvrnité. První
výskyt kadeřavosti broskvoně. U meruněk se objevují příznaky moniliové spály
v okresech Břeclav a Znojmo. V Nedakonicích se objevují larvy mšice slívové,
dospělci pilatky žluté a pilatky švestkové na okrese Znojmo a Břeclav. Také se
objevují imaga obaleče švestkového. U brslenu byla zjištěna mšice maková.
Bohužel informace z našeho okresu nemáme vlivem reorganizace 2010 ve Státní
rostlinolékařské správě (SRS).
Dle signalizace v květnu je nebezpečí plísně a padlí révy.
Předplatitelé ZAHRÁDKÁŘE v dubnovém čísle dostali vzorek osiva petržele
ORBIS a Knihovničku Zahrádkáře – Zavlažování zahrádky. Květnové číslo časopisu
ZAHRÁDKÁŘ má o 16 stran více.
V dubnu slavili naši členové Josef Pavelec a Jiří Pecháček kulatiny. Velmi mile je
překvapila, ba přímo zaskočila skupina PASEKY, která přišla pěkně s vinšem zahrát.
Za to jim patří velký dík. Ať jsou stále tak dobří a elán jim zůstane hodně dlouho.
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Začátkem května, a to 3.5.2011, nám pěkně napršelo, a to 33 l/m2, jinak první
polovina května byla téměř bez deště. Těch 6l za tři dny je skoro nic, ale 15.5.2011
(sv. Žofie) nám pěkně prší, možná to bude 20l/m2. „Svatá Žofie políčka často
zalije“. Žádné kalamity, mrazy nás nepostihly, i když byly, ale slabé. V květnu je na
zahradě nejvíce práce, nezapomínejme na relaxaci.
Okresní kolo soutěže Mladých zahrádkářů proběhlo tradičně v Holešově v DOMĚ
ZAHRÁDKÁŘŮ 6.5.2011. Ve dvou kategoriích tady soutěžilo 73 žáků. Pouze první
z každé kategorie postupuje do národního kola soutěže, které bude opět v Kroměříži
na Lindovce ve dnech 17. – 19. 6.2011.
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman zlínského kraje přebírá záštitu nad 5. ročníkem
národního kola soutěže Mladý zahrádkář, pořádaným Českým zahrádkářským
svazem – Územním sdružením Kroměříž a Střední školou hotelovou a služeb
Kroměříž v Kroměříži 17. – 19. června 2011.
Všem patří velký dík za snahu, znalosti a reprezentaci ZŠ a držíme palečky při
národním kole, ať uspějí.
Květen je měsíc,kdy končí také doba koštů vína. 29.5.2011 od 10.oohod. proběhne v Topolné za Napajedly jeden z posledních koštů. Byli jsme také na koštu slivovice
16.4.2011 na Salaši za Velehradem, kde bylo vystaveno 430 vzorků.
Podařilo se nám začít s opravami střech na chalupě zahrádkářů, dosti nám také
přálo počasí. Naši členové se podíleli na likvidaci střešních krytin, úpravy zdí, likvidaci
železného šrotu, pořezu dřeva, sečení trávy a jiných prací. Tímto velmi děkujeme, a to
př.: M.Čechovi, J.Červinkovi, A. Hlavíkovi, Ing. A.Kynclovi, J.Machačovi, F.Matyášovi,
JUDr. V.Milerovi, B.Ovčačíkovi, J.+H.Pavelcovým, J.Pecháčkovi, E.Sedlářovi, M.
Symerskému, J.Vitovjákovi, J.Vysloužilovi, A.Zábranskému, Vl.Zapletalovi.
„Na svatý Duch do vody buch“. Nemusíme se hned koupat, ale pro zahrádkáře je to povel k péči o závlahu, poněvadž červnové sluníčko je někdy pálivější než
červencové. Vodu musí umět zahrádkář připravit. Rostlina musí dostat nejen vodu,
ale i dostatek živin, musí povzbudit intenzitu fotosyntézy a transpirace. Že je to
moc učené? Nikoliv. Již egyptští feláhové za dávných dynastií věděli, že závlaha se
dělá brázdová, přeronem nebo postřikem, že závlaha brázdová může být v rovných
kanálcích nebo cikcak. Vodu nebudeme mít z Nilu, ale z vodovodu, dešťovou nebo
z potoku. Můžeme ji vylepšit přídavkem 1litru Harmavitu na 1 000l vody a nasypáním
asi 1kg půdy ze záhonků. Záhy se ve vodě rozmnoží řasy a voda bude biologizována, okysličená, prostě hnojivá, jako ta před 3 000 roky z Nilu.
8. června 2011 ve 20.oohod. na ch.z. beseda „Letní řez ovocných dřevin.“
17. – 27. června 2011 48. výstava léčivých rostlin Brno, Kraví hora.
Polovina roku přešla a sytá zeleň nás obklopuje jako v pralese. Vše roste jako
v pohádce a zahrádkář by pobíhal a dělal, jen kdyby ho netrápilo to vedro. A až večer
ochladí zahradu, můžeme pět oslavnou báseň na lunu, která se prostopášně válí
nad naším alpinem i v koruně prvních dozrávajících broskviček. No řekněte, není to
pohoda a k tomu skleničku vína a více již není třeba.
2. – 6. července 2011 v Rožnově p.R. výstava lilií.
5. července 2011 9.00 – 18.00hod. Chvalčov, ch.z. „Hodová výstava chovatelů,
včelařů, zahrádkářů“ i v nových prostorách.
25.7.2011 ve 20.oohod. na ch.z. beseda „Očkování ovocných dřevin.“
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce na naše akce, kde se na vás budou těšit
chvalčovští zahrádkáři.
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Pár pranostik: Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se.
Na svatého Jakuba brambor prvá úroda.
Jeden citát závěrem: „Rozum je jako květ: moudrým prokvétá, hloupým vadne“.
Výbor ZO ČZS

Žijí mezi námi

Ing. Antonín Milis (malba obrazů olejovými
a akrylovými barvami, kolorovaná perokresba,
kombinované techniky, dřevořezba).
Narozen 19. 3. 1959 v Přílepích, žije a tvoří
v Bystřici pod Hostýnem. Vystudoval VŠ báňskou v Ostravě, fakultu strojní.
V současné době vyučuje technické předměty v lesnickém učilišti ve Chvalčově.

Vzhledem ke skutečnosti, že malba je vaším
koníčkem, kdy jste vlastně začal s malbou
obrazů?
S kresbou jsem začínal už na základní škole
a pokračoval na střední. Pořád jsem něco tvořil,
ale ne s úmyslem vystavovat. Na vysoké škole
to už bylo vážnější. Začal jsem více využívat
barev, takže jsem nedělal jen kresbu tužkou
nebo perokresbu, ale i malbu. Poprvé jsem
veřejně vystavoval před dvanácti léty v Bystřici
pod Hostýnem, což bylo pro spoustu lidí z okolí překvapením, protože jsem do té
doby nikdy neuvažoval o veřejné prezentaci své tvorby.
Co vás k malbě přivedlo – měl jste nějaký vzor nebo se vám líbil konkrétní styl
umění?
Asi největší vliv měl na mě ze začátku můj táta, který se taktéž ze zájmu věnoval
kresbě, malbě olejem a já coby dítě školou povinné jsem dost času trávil tím, že jsem
jej při tvorbě pozoroval, jak se míchají barvy, nanáší na plátno apod.
A tatínek také vystavoval?
Ne, ne, tatínek maloval pouze pro sebe, protože ho to bavilo. Mám doma po něm
několik obrazů, ale nikde jsem je nevystavoval. Je to památka na tatínka.
Když přemýšlím nad malbami, které jste doposud vytvořil – máte nějaký vzor
v konkrétním známějším malíři, ať už minulém či současném? Anebo se snažíte přiblížit technikou určitému směru umění?
Tak vnitřně je mi blízký impresionismus a postimpresionismus z důvodu, že impresionisté mimo jiné úžasně pracovali s barvami, jejich skladbou a kontrastem barevných skvrn atd. To je mi blízké, obzvláště když používám techniku „špachtlí“…a jinak
mě baví vyloženě experimentovat, kombinovat druhy barev. A někdy to samozřejmě
i nevyjde, ale tím se člověk nesmí nechat odradit.
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Máte pocit, že již máte svůj vlastní styl, zaznamenal jste ve své tvorbě určitý
vývoj?
Tak určitě tam nějaký vývoj je, ale jsem zastáncem názoru, že pokud se člověk
narodí sem na Zem, tak by se měl celý život snažit hledat něco nového a nezůstat
stát „na jednom místě“. Protože jakmile přestanete, tak je něco špatně. Důležitá je
také radost z hledání a nacházení. Takže doufám, že v mých obrazech je stále nějaký
vývoj… Jinak svůj styl už určitě mám, ale nebráním se novým postupům.
Vzhledem k tomu, že tematický záběr vašich obrazů je opravdu široký – od krajinomaleb, architektury, přes portréty, figurální motivy po zátiší, christologické
výjevy, vztah matky s dítětem, můžete říci, že je vám některý motiv nejbližší?
Nemůžu říct, že by mi bylo něco nejbližšího, to je otázka momentálního okamžiku
a nálady a určitého vnitřního pnutí. Ale ve své podstatě jakýkoliv zpracovávaný motiv
ve svém důsledku vždy spěje k něčemu, co vás může obohatit, nebo něco sdělit.
Výběr motivu není až tak důležitý, důležitá je harmonie obsahu a formy, která vytváří
konečné sdělení a působení na diváka.
A kde berete inspiraci?
To je různé. Je možné, že mě osloví něco přímo v přírodě, kde si udělám pár skic
nebo něco vyfotografuji nebo vidím kompozici třeba i ve skvrně (smích), může to
být zážitek, který se přetransformuje do obrazu. Takže všude člověk může nacházet
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podněty, co jej osloví. A často se mi stává, že tvořím přímo v ateliéru, něco začíná
vznikat, nevím, co to bude, hledám a je to krásně napínavé. Prostě si hraji a pak se
to nějak vyvine… nebo taky ne (smích).
Říkal jste, že vás oslovuje impresionismus – máte svého malíře oblíbence?
Těch je asi více, ale třeba známý představitel postimpresionismu Vincent van
Gogh. Měl jsem možnost v Paříži vidět jeho originály. Ty mě neskutečně oslovily a
nebylo to proto, že je dnes tzv. profláklý autor, ale jeho tvorba je opravdu geniální.
Vůbec jeho vnímání barev a vyjadřování se barvami je úžasné. Také je mi blízká
tvorba Williama Turnera, anglického krajináře, na kterého navázali právě francouzští
impresionisté. Pracoval s barevnými skvrnami neuvěřitelným způsobem a jeho obrazy mají náboj a skvělou dynamiku.
Pokusím se zeptat na materiální záležitost – kdybyste měl odhadnout průměrné
náklady na vytvoření jednoho obrazu, dejme tomu rozměr 70 x 80 cm, o jakou
sumu by se jednalo?
Tak akvarel z finančního hlediska není tolik nákladný, ale olejové barvy, tam už je
to náročnější, pokud chcete používat kvalitnější. Ale já to na peníze příliš nepřevádím,
to už spíš mě zajímá strávený čas. Někdy se stane, že to jde velice rychle, protože
mě samotná tvorba pohltí tak, že nevnímám čas, což je na tom všem snad ten nejkrásnější pocit. Pak se mi stane, že se trápím nad něčím několik dnů, týdnů i měsíců.
Vy se překvapivě věnujete i dřevořezbě – předpokládám, že se jedná o pozdější
záležitost…?
Ano, to je pozdější záležitost. Měl jsem možnost setkat se osobně s několika
řezbáři. Třeba mě hodně oslovil Milan Oboda, který žije a tvoří v Mniší u Kopřivnice
nebo úžasný Jiří Netík, který má ateliér ve Slavonicích. Osobně si myslím, že to
jsou jedni z našich nejlepších současných řezbářů. No a proč mě přitahuje tvorba ve
dřevě? Dřevo je úžasný živý materiál, který mě přitahuje svou podstatou. Zároveň
u něho cítím, že do něj člověk může zasahovat jen minimálně a vnímavého řezbáře
při jeho tvorbě vede.
Ve kterých městech jste doposud měl možnost vystavovat?
Samozřejmě několikrát v „rodné“ Bystřici p.H., dále na zámku v Dřevohosticích, ve
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Zlíně a Vizovicích, v Hranicích na Moravě, v Přerově, několikrát v Nýrsku u Domažlic
a také v Brně.
Kdybyste měl možnost pozdravit čtenáře našeho zpravodaje a něco jim popřát,
co by to bylo?
Nejen z výtvarného hlediska bych lidem přál, aby se nenechali balamutit komerčním vlivem, který nás dnes tak neustále obklopuje, někdy až vyloženě bombarduje…
aby se lidé nebáli zastavit, zamyslet se, když si všimnou něčeho krásného uprostřed toho konzumního balastu. Ať to krásné nechají na sebe působit a pokusit se
to předat dál. Protože v současné uspěchané době jsme obklopeni spoustou věcí,
které s touto krásou hlubšího harmonického prožitku nemají nic společného, spíše
naopak.. A kde hledat tento zdroj působení? Kdekoliv. Třeba v přírodě, v ostatních
lidech, v sobě samém. Bezpečným průvodcem na této cestě hledání není jen mozek,
ale především srdce.
Děkujeme vám za poskytnutí rozhovoru a přejeme dostatečné množství krásné
inspirace jak při tvorbě malířské, tak pro dřevořezbu.
Pro zpravodaj zpracovala: Alžběta Luhan Fürstová
Poznámka redakce: Pan Antonín Milis (jeho obrazy jsme měli možnost vidět na
výstavě v rámci letošního Chvalčovského šmigrustu v kulturním domě), přijal pozvání
do cyklu „Křeslo pro hosta“, které se uskuteční koncem června. Termín bude včas
uveden na plakátech, srdečně zveme všechny zájemce. Řeč bude nejen o umění
výtvarném, ale i o umění života.

Než zavřete zpravodaj

Znáte to taky? Rozhodli jste se uklízet a najednou zjistíte, že držíte v ruce libovolný předmět a přemýšlíte. Vyhodit, nebo schovat? Mohl by se k něčemu daný
předmět ještě hodit? Přece je škoda napůl zrezivělý srp vyhodit. Je sice pravda, že
jste si koupili nový, ale to neznamená, že tento definitivně dosloužil. Odnesete srp
do kůlny. Tady narazíte na lopatičku vašeho dítěte, které je sice pomalu dospělé,
ale vy nemáte to srdce takovou relikvii vyhodit. Hned vedle lopatičky stojí naběrač
splašek ze žumpy. Máte dávno kanalizaci, ale takový naběrač… ten by se mohl ještě
hodit. Jeden nikdy neví. Matně si vzpomenete na červené křeslo s upadnutým opěradlem, které trůní na půdě minimálně patnáct let. Samozřejmě že za uplynulé roky
se k ničemu nehodilo, tedy kromě toho, že poskytlo přístřeší pavoukům a roztočům.
To vás trochu pobídne v rozmachu zbavit se zbytečných věcí. Zanesete do kontejneru dávno vyřazený, propálený koberec, který byste si už ale opravdu do pokoje
nikdy nedali. Jste na svůj čin pyšní. A pak, že lpíte na věcech a nedokážete se vzdát
minulosti! Pcha! Rozhodně zavřete plechové víko kontejneru. Uklízíte dál s krásným
pocitem svobody, když tu se vám v nestřežené chvíli vynoří před očima situace,
kdy jste vyhodili zlomené kladívko a pak jste ho potřebovali. A ono bylo nenávratně
pryč! Vzpomenete si na tu bezmocnost a lítost, která se vás v té chvíli zmocnila.
Nerozmýšlíte se dlouho… rychle běžíte ke kontejneru a vyndáte zmuchlaný koberec.
Uf, naštěstí ležel na svém místě téměř ničím nezaházený. Nakonec co, vnoučata si
třeba jednou budou dělat bunkr a takový koberec pak, jako když se najde. Že ještě
žádná vnoučata nemáte? A čemu to vadí!
Mgr. Jitka Dostálová
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Opereta Krásná Helena

Chvalčovský šmigrust

Otevírání studánek
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Slovo na konec:
Svět potřebuje lidi, kteří něco umějí udělat,
a ne ty, kteří umějí vysvětlit, proč to neudělali.

Romain Rolland
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