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Milí čtenáři,
často slýchám názor mladých lidí, že zpravodaj je psán pro důchodce a rovněž,

že akce, které se v naší obci konají, jsou určeny především střední a starší generaci,

popřípadě malým dětem. Mládež se cítí být opomíjena. Do jisté míry jistě právem.

Ovšem na věci je potřeba se vždycky podívat z více stran. Zdá se, že mladí lidé
si představují, že na obci existuje někdo, kdo bude za ně a pro ně vymýšlet akce,
které je baví. A oni si pak jen vyberou, jestli přijdou, nebo ne. Ovšem tato představa

je nereálná. Na obci nikdo takový neexistuje. Ale popravdě řečeno, když mě bylo …

náct, měla jsem k věcem úplně stejný přístup. Také jsem si myslela, že tehdejší akce
a zábavy padají samy z nebe, že je prostě někde někdo zařizuje a že já do toho
ani nemám co mluvit. Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo se nějakým způsobem na

okolním dění podílet. Pravda je, že před takovými 25 lety to ani moc nešlo. Pravidla
byla jasně dána a osobní aktivita či iniciativa se moc nenosila ani nevítala. Ale stejně,
i kdyby tomu bylo jinak, zřejmě by mě to nezajímalo, jako to nezajímalo většinu z nás,
a jako to nezajímá většinu dnešních mladých lidí. Také jsem jen čekala, až mi někdo

naservíruje až pod nos, kde je jaká zábava, a já jen řešila, jestli tam bude levné pivo
a jestli se bude dát přelézt přes plot bez placení. Toto je pořád stejné. Bezstarostnost

patří k mládí a právě v tom je mimo jiné jeho kouzlo. Na druhou stranu stěžovat si

nemá smysl, protože prostě není na koho. Co si uděláme, to máme, co si neuděláme, to prostě nebude. Pokud tuto jednoduchou rovnici mladí pochopí, dokáží se

domluvit a přijít s nápadem či inspirací, jsou vítáni. Pokud to nepochopí, tak prostě

nic mít nebudou. „Čaje o páté“ pro seniory jsou v obci proto, že si je sami organizují.
Zrovna tak se zpravodajem. Jak by mohl působit mladistvěji, když do něj žádní mladí

nepřispívají? Osobně jsem oslovila několik mladých lidí, jestli by nenapsali článek

do zpravodaje na téma facebook. Ráda bych totiž opravdu znala jejich názor, co jim

tento fenomén přináší, ráda bych pochopila podstatu toho, co mladé na facebooku
tolik bere, byla bych vděčná, kdyby mi to někdo vysvětlil. Upřímně. Z mého pohledu

je totiž facebook úplná „volovina“, ale když o tom napíšu článek, mladí na to kouknou,
pokud tedy vůbec kouknou, a zkonstatují, že je to článek pro „staré“. To má svou

logiku, nicméně od nich jsem se dosud žádného článku nedočkala… Vlastně ano,
nakonec článek napsala má 14letá dcera, spíše ze soucitu ke své matce. A to je

vlastně dobře, mohu tak být plna naděje, že si mládí nosí ty krásné vlastnosti v sobě.
Přeji všem sluníčkový konec prázdnin a štastný start v novém školním roce.

Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčovze dne 1. 6. 2011
RO projednala a rozhodla:
• 9/3 o termínu jednání zastupitelstva obce na 23.6.2011 v 17.00 hodin. Program
bude připraven dle bodů jednání RO a došlé pošty.
• 9/4 o povolení sjezdu na místní komunikaci parc.č. 1121/1 z pozemku parc.č.
930/1, oba v k.ú. Chvalčov pro manžele Luhanovy z ul. Pod Dubinou.
• 9/5a souhlasí se stavbou zahradního domku a přístřešku na auto v ul. Na Kútku
na parc. č.1/2 v k.ú. Chvalčov pro pana Karla Dvorníka.
• 9/8 a souhlasí s podpisem smlouvy se Zlínským krajem na dotaci, kterou obdrží
SDH ve výši 98 tis.Kč.
• 9/9 a souhlasí se zveřejněním podpory pro právní gramotnost občanů na webových stránkách obce.
• 9/12 o finanční návratné výpomoci manželům Ladislavu a Janě Mikulíkovým ve
výši 22 000,--Kč. Výpomoc je splatná do 20.5.2012 dle splátkového kalendáře.
• 9/13 a zamítá úhradu kanalizační přípojky k rekreační nemovitosti č.evidenční
170.
• 9/16 a jmenuje do výběrové komise pro opravu veřejného osvětlení p. Jana
Kurfürsta, Zdeňka Mikešku a Vojtěcha Zapletala. Jako náhradníci byli jmenováni Jiřina Hurtová a Milan Martínek. Výběrové řízení provede MCI servis Zlín.
Osloveny byly 3 firmy: P elektro Pecháček,ELTRO-Rohan a ELPIK Kroměříž.
• 9/17 a nemá připomínky k průjezdu 18.ročníku cyklistického maratonu Drásal
Team Holešov.
• 9/18 o příspěvku pro TJ Chvalčov, odd. kopané, na skákací hrad ve výši 5 000,-Kč.
• 9/19 o zveřejnění záměru na prodloužení nájemní smlouvy pro SDH na pronájem
pozemku par.č. 63/5 o výměře 992 m2 a zastavěné prostory na pozemku parc.č.
st. 433 o výměře 129 m2, oba v k.ú. Chvalčov. RO doporučuje zastupitelstvu
schválení tohoto pronájmu na dobu 12 let za cenu 1,--Kč za kalendářní rok, splatné v jedné částce do 30.9.2011.
• 9/20 a doporučuje ještě dále jednat o žádosti TJ Chvalčov o bezúplatný převod
pozemků a stavby kabin na fotbalovém hřišti do majetku TJ. RO má tři alternativy,
které předloží zastupitelstvu.
• 9/21 že obec nebude prozatím užívat varovný systém pojišťovny UNIQA při
extrémních výkyvech počasí, máme jej z centrální sítě.
• 9/22 a nemá výhrady k uskutečnění rychlostní zkoušky dne 27.8.2011 při Barum
Czech Rally.Vzhledem k tomu, že se bude jednat o uzávěru státní komunikace
směr Vsetín, žádáme řádné informování občanů.
• 9/24 o opravě všech přístupových chodníků v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ do
podzimu letošního roku.
• 9/26 o směně pozemků v ul. Kroužky po zaměření a předložení zastupitelstvu.

•
•

RO bere na vědomí:
9/2 kontrolu usnesení z minulého jednání.
9/7 vyplacení divident obci Chvalčov Českou spořitelnou, po zdanění je to částka
ve výši 38 000,--Kč.
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•
•

9/10 informaci starosty obce o neúspěšné žádosti o dotaci na stavbu chodníku
přes Kamenec k základní škole.
9/11 informaci starosty, že již byla podána žádost o zbudování sběrného místa
v obci.

•

RO ukládá:
9/6 místostarostce prověřit produkci hudby v místním rozhlase a úhradu poplatku
pro Ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům.

Usnesení ze ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. června 2011

•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo:
6.2 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
6.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 28.04.2011 do
23.06.2011.
6.5 a schvaluje na základě "Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č. 282/2010/
KŘ“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, „Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010“ a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2010 bez výhrad. Zároveň schvaluje
výsledek hospodaření běžného účetního období.
6.6 a schvaluje na základě zprávy o přezkoumání hospodaření PMR, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, „Návrh závěrečného účtu
PMR za rok 2010“ a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením PMR za rok
2010 bez výhrad.
6.7 a schvaluje odprodej pozemků parc.č. 489/6 o výměře 850 m2 a parc. č.
489/17 o výměře 13 m2, oba v k.ú. Chvalčova Lhota, manželům Janu a Olze
Smejkalovým, bytem Bystřice pod Hostýnem, Vsetínská 1482 za cenu 750,00 Kč
za m2. Smlouvu sepíše notářská kancelář JUDr. Skopala z Holešova za podmínek, které byly schváleny ZO dne 28.4.2011 v usnesení č. 5/7.
6.8 rozhodlo projednat problematiku bezúplatného převodu pozemků a budovy
kabin TJ Chvalčov na dalším jednání ZO.
6.10 rozhodlo na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny zadané dle § 18 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb. (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na stavební
práce „Veřejné osvětlení v obci Chvalčov, ul. Vsetínská, Školní, Svornosti“ takto :

Pořadí č. 1
Nabídka č. 5 uchazeče
Obchodní firma: P elektro, s.r.o.
Se sídlem:
Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
29238587
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií:
Nabídková cena včetně DPH:
1 650 656,- Kč
Pořadí č. 2
Nabídka č. 1 uchazeče
Obchodní firma: ELTRO Bystřice p. H., s.r.o.
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Se sídlem:
Čs. brigády 109, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25317351
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií:
Nabídková cena včetně DPH:
1 683 816,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka č. 4 uchazeče
Obchodní firma: ELPIK, s.r.o.
Se sídlem:
Nerudova 470/1, 76701 Kroměříž
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
27687538
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií:
Nabídková cena včetně DPH:
1 858 480,- Kč

Pořadí č. 4
Nabídka č. 2 uchazeče
Obchodní firma: ERMONTA, s.r.o.
Se sídlem:
76823 Břest, č.p. 79
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25531735
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií:
Nabídková cena včetně DPH:
2 268 786,- Kč

Pořadí č. 5
Nabídka č. 3 uchazeče
Obchodní firma: BS Vsetín, s.r.o.
Se sídlem:
4. května 870, 755 01 Vsetín
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
47973749
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií:
Nabídková cena včetně DPH:
2 821 419,6 Kč

•
•
•
•
•

6.12 a schvaluje vyplácení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce
panu Michalovi Sedlářovi ve výši dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb., s platností
od 1.1.2011, výplata bude prováděna od 7.4.2011.
6.13 a rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 63/5 o výměře 992 m2 a části budovy na pozemku parc.č. st. 433 o výměře 129 m2 pro SDH
Chvalčov na dobu dvanácti let za cenu 1,00 Kč za rok pronájmu, splatnou v celé
částce do 30.9.2011. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2011.
6.14 a schvaluje na základě zprávy o přezkoumání hospodaření Svazku obcí,
která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, „Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2010“ a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením Svazku obcí pro hospodaření s odpady za
rok 2011 bez výhrad.
6.15 a schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč pro SDH Chvalčov na
zajištění akce „Nácvik dálkové dopravy vody Chvalčov-Sv. Hostýn".
6.16 a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 v projednaném znění.
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•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
6.3 kontrolu usnesení č.5/2011 ze zasedání ZO Chvalčov dne 28.04.2011.
6.9 vystoupení npor. Eduarda Dlhopolčeka, DiS., vedoucího obvodního oddělení
policie ČR v Bystřici p. Host.

•
•

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.10 starostovi obce podepsání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na rekonstrukci VO v obci firmou P – elektro, s.r.o., v souladu s nabídkou uchazeče.
6.11 starostovi obce zahájit úkony k jednání o převodu kanalizace na VAK, a.s.,
Kroměříž.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
cyrilometodějské hody proběhly úspěšně, netřeba se k nim vracet. Organizátoři
i účastníci zvládli vše na výbornou a náleží jim poděkování. Úspěch sklidila hasičská
výstava, zahrádkářská chalupa i vystoupení Kolumbijců.
Jsou však další věci, které občanům dělají starosti, pokusím se tedy o některých
z nich informovat ,jak nejlépe dovedu.
V horní části obce je zřízen obecní vodovod Pod Javorníkem s pramenní jímkou
a vodojemem o 108 m3 v údolí zvaném Bystřičky. Při uvedení vodovodu do provozu
v roce 2003 byl odstaven vodojem Koryto v ulici Dědina. Tento vodojem byl postaven v sedmdesátých létech minulého století s přispěním občanů v uvedené lokalitě.
Nikdy nebyl zkolaudován a provozován byl prakticky na černo. Pro stavbu nového
vodovodu bylo využito i potrubí původní a stalo se legální součástí vodovodních
rozvodů. S ohledem na stoupající spotřebu pitné vody a s přibýváním připojených
nemovitostí rozhodlo zastupitelstvo zprovoznit odstavený vodojem Koryto a posílit
jím vodovod Pod Javorníkem. Pro územní řízení a stavební povolení bylo nutno
zhotovit projektovou dokumentaci vodojemu včetně nezbytného zařízení na hygienizaci vody a přípojky nízkého napětí. Dále se muselo zajistit zaměření, sledování
vydatnosti vodního zdroje, předepsané rozbory vody, zřízení ochranného pásma
vodního zdroje, odnětí pozemků z PUPFL a další. Na to je uzavřena smlouva s firmou FER&MAN Technology, spol. s r.o. Projektové práce jsou z velké části hotové,
stavební povolení při dodržení všech správních termínů očekáváme v průběhu měsíce září 2011. Během podzimu bude doděláno zařízení na nezbytnou dezinfekci vody
a elektropřípojka. Do konce roku bude kapacita vodojemu, téměř 70 m3, k dispozici
pro posílení vodovodu Pod Javorníkem. Celkové náklady budou cca 250 tis. Kč.
Vodojem zůstane v majetku obce, dopad této akce na cenu vody nebude žádný, pro
odběratele vody nedojde k žádným změnám.
Obec zakoupila univerzální kolový traktor s náhonem na všechna kola Zetor
Proxima 80. Traktor byl pořízen s přispěním evropských peněz od Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Podhostýnska v rámci dotačního
projektu s názvem Les jako zahrada. Součástí výbavy stroje je odnímatelný naviják
s montáží na tříbodový závěs a čelní nakladač včetně lopaty. Mimo projekt obec
zakoupila i zadní radlici na odhrnování sněhu. Výstroj traktoru umožňuje nejen lesní
práce, ale i odstraňování stromů či jiných překážek na cestách, v korytě potoka a
podobně, ale také činí obec zcela soběstačnou pro zimní údržbu komunikací.
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V polovině srpna začnou práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v úseku od
obecního úřadu po ulici Novou podél hlavní silnice. Budou vyměněny stožáry, svítidla i podzemní vedení. Veřejný rozhlas bude vrácen na nové sloupy. Práce budou
probíhat po etapách. Zakázku získala na základě výběrového řízení firma P- elektro,
s.r.o., (Petr Pecháček) za cenu 1 650 656,00 Kč včetně DPH. Stavební dozor včetně
koordinátora BOZP zajistí firma INPRO Moravia, s.r.o. Dodržen bude počet stožárů
i svítidel, trasa vedení bude přizpůsobena budoucí stavbě chodníku, event. silnice.
Věřím, že nepohodlí způsobené stavebním ruchem občané zvládnou s nadhledem,
v říjnu by mělo být hotovo.
Přeji všem příjemný zbytek prázdnin a dovolených.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nového občánka:
NOVÁK JAKUB

narozen

08. 06. 2011

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkému samé štěstí!

Uzavřená manželství:
HLAVÍK Lukáš
KRÁLOVÁ Božena

manželství uzavřeno

04. 06. 2011

ZAVADIL Lukáš
DUŠKOVÁ Petra

manželství uzavřeno

11. 06. 2011

LUČAN Radek
KUBEŠOVÁ Magdalena

manželství uzavřeno

16. 07. 2011

GIRGOVÁ Sandra
SKOPAL Milan

manželství uzavřeno

16. 07. 2011

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
MRÁZEK Alois
SLUKA Bohumil
KRUMPOLCOVÁ Eliška
TRŇÁK Jiří

78
66
22
56

let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Vážení spoluobčané, v následujících řádcích bych rád za celý Sbor dobrovolných hasičů obce Chvalčov pogratuloval panu Zdeňku Sedlářovi, našemu
dlouholetému členu, k jeho letošnímu kulatému životnímu jubileu a poděkoval
mu za téměř třicetileté starostování našeho sboru. Chtěli bychom mu popřát
ještě mnoho let v plné síle, během nichž bude nám i svému okolí dále pomáhat
nejen dobrou radou, ale i pomocnou rukou. Dále přejeme mnoho zdraví, štěstí,
rodinné pohody a radosti ze své práce.
Tak tedy ještě jednou, vše nejlepší.

Sbor dobrovolných hasičů

Díky, milý jubilante...

Chvalčováci, hlavně ti starší, kteří žili s pocitem křivdy, že obec byla proti jejich
vůli v sedmdesátých letech sloučena s Bystřicí pod Hostýnem a stala se její předměstskou částí, vycítili po revoluci v roce 1989 příležitost se s Bystřicí rozloučit.
Na výroční schůzi sboru dobrovolných hasičů v prosinci 1989 padl podnět k odloučení Chvalčova od Bystřice. Občané později podpisovou akcí potvrdili své přání.
Následovalo ne právě jednoduché vyjednávání zástupců Chvalčova na úřadech
o samostatný Chvalčov, kterým se od 1. dubna 1990 zase stal. Až do řádných voleb
na podzim téhož roku obec spravoval místní národní výbor. Předsedou byl pan
Jaroslav Janováč. To jenom pro připomenutí mladým čtenářům. A také připomenutí,
že naši hasiči byli vždycky vlastenectvím, ochotou pomáhat ve veřejné činnosti a
kultuře, pevným pilířem v obci.
V podzimních volbách v roce 1990 už dostaly obce nový řád. S obecní radou,
zastupitelstvem a starostou v čele. Starostou byl zvolen pan Zdeněk Sedlář starší.
Z mého hlediska mladý, perspektivní Chvalčovák každým coulem. Asi sice věděl, že
do roku 1948 u nás starostové fungovali, ale zkušenosti s řízením obce neměl on, ani
členové zastupitelstva žádné. Ty teprve získával – od pracovnic, které Bystřice pro
Chvalčov uvolnila, od kolegů a známých. Byl žákem snaživým a učenlivým. Také funkce hasičského velitele v minulosti byla pro pana Sedláře dobrou školou. Brzy pochopil, co obec potřebuje: vodu, plyn, kanalizaci, opravu střech na obecních budovách.
A přicházely další problémy, které vyžadovaly řešení. Starosta se svým kolektivem je
zvládal dobře. Největší zkouška pro vedení obce přišla při stoleté vodě, která se přes
Chvalčov přehnala v roce 1997. Rychlý zásah hasičů, starosty obce a schopných
mužů nás ušetřil paniky a dalekosáhlých škod. Obdivovala jsem tehdy odbornou
stránku zásahu hasičů, kteří nasazovali v ohrožení své zdraví a životy, i rozhodnost
obecního vedení. Oběma jsem připisovala velké zásluhy, o kterých mnozí občané ani
nevěděli. Tehdy při povodni mohl Chvalčov dopadnout mnohem hůř.
Pan Zdeněk Sedlář má za sebou dlouhý výčet toho, co bylo za jeho starostování
vybudováno, a také bezpočet hodin věnovaný práci pro veřejnost, které by asi nikdo
nespočítal. Máme jako občané štěstí – i nyní se ve Chvalčově stále něco buduje a
zlepšuje. Jsme prosperující obec bez dluhů, bez politických a jiných pletich, žijeme
v pohodě. Jestli se někdy něco nepovedlo nebo nepovede, měli bychom být tolerantní, omyl se stane každému.
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Na období, kdy obec vedl pan Sedlář, vzpomínám ráda. Má nezpochybnitelnou
zásluhu, že Chvalčov je zase Chvalčovem. Za jeho práci mu děkuji a doufám, že většina spoluobčanů se ke mně připojí. Pane Sedláři, díky i za práci kolem naší kaple,
vedení májových pobožností a pomoc při bohoslužbách.
Ještě mnoho, mnoho spokojených let ve zdraví, pohodě a radosti z vnoučat po
boku milé paní Elišky!
Pan Zdeněk Sedlář totiž o svátku sv. Anny oslavil své životní jubileum.
Jiřina Skýpalová

Z naší obce

Vážený pane starosto,
přijměte, prosím, moje poděkování za Vaši aktivní pomoc při řešení krizové situace, která v našem městě vznikla následkem přívalových dešťů na počátkiu měsíce
července. Nenadálý příval vody způsobil rozlití toků a zaplavení vozovek, zahrad i
sklepů obytných domů.
Díky včasnému a intenzívnímu zásahu Sboru dobrovolných hasičů ve Chvalčově
nedošlo k závažnějším škodám či zraněním osob.
Dovolte, abych Vám a Vašemu sboru dobrovolných hasičů vyslovil uznání i poděkování za aktivní a nezištnou pomoc při řešení této situace.
Zárověň Vám přeji pevné zdraví a mnoho štěstí v profesním i osobním životě.
S úctou
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta města Bystřice pod Hostýnem

Krátké ohlédnutí za chvalčovskými hody…

Jak všichni víte, 2.července měla proběhnout ukázka dálkové přepravy vody na
Hostýn, kterou hasiči připravovali. Bohužel, pro nepříznivé počasí tato akce musela
být odložena. Příroda nám neustále připomíná, jak velká je její síla. Předhodová
diskotéka se ale zdařila, a dokonce ani nepršelo. Vernisáž výstavy zahájil pan
Zdeněk Sedlář st. Občané se mohli v prostorách obecního úřadu seznámit s historií
našeho hasičského sboru, který letos slavil 115. výročí svého založení. Výstava
byla naprosto perfektní, videoprojekce výborným osvěžením. Atmosféru také oživily
obrázky dětí z chvalčovské základní a mateřské školy. Na samotné hody bylo hezky.
Zaplaťpánbůh, celý odpolední program se vydařil, stejně jako hodová zábava. Za
průběh hodů je na místě poděkovat všem hasičům, kteří připravili náročnou výstavu,
zajistili občerstvení obou zábav, dobrovolníkům při tradičním pečení hodových koláčů. Poděkování patří také řediteli školy a učitelskému sboru, kteří s dětmi nakreslili
milé obrázky, a samotným dětem. Opravdu máme mezi dětmi mnoho výtvarných
talentů. V neposlední řadě si poděkování zaslouží také naši zahrádkáři, kteří měli
mistrně připravený samostatný program. A v závěru všichni, kteří svým dílem přispěli
k hladkému průběhu celých hodů. Doufejme, že spolupráce bude fungovat i nadále.
Jitka Dostálová
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Zajímavost k vystoupení kolumbijského folklorního souboru na chvalčovských
hodech.
Jako odměna za krásné vystoupení, o jehož úspěchu jsem nepochybovala, patřilo
i občerstvení, které jsme slíbili, že zajistíme.
Určitě největší úspěch měly koláče paní Biové, ale nejen proto, že jsou opravdu
výborné, byly tam i makové a ty Kolumbijci neznají.
Slečna tlumočnice jásala, když jsem ji informovala o této skutečnosti, a líčila mi,
jak jeli z Olomouce a míjeli dvě maková pole. Celý autobus byl okamžitě vzhůru
nohama, co je to za zem ve střední Evropě, která veřejně pěstuje opium. Marně
prý je přesvědčovala o tom, že u nás se nechají makovice dozrát a mák se používá
v kuchyni.
O makových koláčích ihned informovala vedoucí skupiny. Ta spočítala kusy a
každý dostal po vystoupení příděl, protože ještě nikdy nic s „opiem“ nejedli. Drželi to
jako svátost, fotili se, jako by jedli kaviár, a všichni shodně pokyvovali hlavami, že je
to výborné a všem to budou doma vyprávět.
A ještě jedno nej bylo ve Chvalčově, poprvé, co byli v Evropě, vystupovali pod
širým nebem a tvrdili, že tak srdečné a spontánní diváky ještě neměli. Dámy byly
trošku zaskočeny, že se nenašli muži, kteří by si s nimi zatancovali. /Ale musím konstatovat, že oslovily samé přespolní./
Jiřina Hurtová
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Něco pro bystré hlavičky
1. Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když máte k dispozici
pouze 4 čáry?

2. Hádej, hádej, hadači…
Černá hlavička, bílá nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená.
Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní.
Čtveran shodil trojana a dvojan pobil čtverana.
3. Máme opéct tři topinky, jedna strana trvá 30 sec. Za jaký nejmenší čas opečeme
všechny tři z obou stran, když se na pánvičku vejdou jen dvě?
4. Jsi uzavřen v místnosti, ze které vedou dvoje dveře, ale jen jedny vedou skutečně
ven. U obou dveří stojí jeden strážce. Jeden mluví vždy pravdu, druhý vždy lže.
Nevíš, u jakých dveří stojí lhář a u jakých pravdomluvný. Máš jen jednu otázku
a jeden pokus, abys zjistil, které dveře jsou správné. Jakou položíš otázku?
Řešení z minulého vydání:
1. 30 čtverců
2.

3. peřina
sníh a slunce
můj syn
4. 35

Různé

v Obecní úřad děkuje panu Zdeňku Spieglovi z ul. Na Říce za kamenickou práci
provedenou u budovy obecního úřadu. Práci provedl mistrovsky a bezplatně.
Děkujeme.
Informace k odpadovému hospodářství v naší obci:
Jistě jste si již všimli, že u kontejnerů na tříděný odpad přibyla ještě jedna nádoba
hnědá. Je určena k odkládání všeho zeleného – trávy i sečené, ovoce, zeleniny, květin, listí, drcených větví apod.
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Nesmí se sem odkládat zbytky potravin, mršiny zvířat ani obaly od odpadů,
které byly uloženy do hnědého kontejneru.
Oranžové pytle, které byly dodány do všech domácností, jsou určeny na obaly
od mléka a nápojů – sešlápněte je prosím tak jako plasty.
Sbírat je budeme v září při svozu velkoobjemového odpadu. Každá domácnost
obdrží pytel nový nebo si jej může vyzvednout v kanceláři v přízemí OÚ.
v Sběr oděvů a potřeb pro domácnost pro Diakonii Broumov se uskuteční v prvním týdnu měsíce října.
Data všech svozů odpadů budou řádně a včas zveřejněna.
v KCR Domino spolu s kulturní komisí pro vás připravuje podzimní lampionový
průvod. Akce bude určena především malým dětem s rodiči. Podrobnosti sledujte
na plakátech.
Milí rodiče,
Dovolte mi, abych vám nabídla cvičení pro caparty, tedy vaše děti školkou povinné. Od září t.r. mám v plánu cvičit s dětmi ve věku 3 – 6 let. Každá cvičební hodina
bude rozdělena do těchto tří bloků:
• Jóga pro děti aneb hrajeme si na zvířátka – rozvíjí u dětí soustředění, koordinaci a schopnost relaxace. Dechová cvičení mají přímý vliv nejen na psychiku,
ale i na správné držení těla.
• Cvičení při hudbě – Disko nebo aerobik? Půjde o minisestavu obsahující jednoduché cviky a základní prvky aerobiku za doprovodu písniček, které mají děti
v oblibě.
• Poznej nové kamarády – zábavné hry a soutěže, které malošci znají i ze školky
a jejichž cílem je rozvíjení smyslu pro kolektiv. Jde o dobrou přípravu pro kolektivní sporty. Jako pomůcky nám postačí overbally, kuželky, míčky, plyšáci atd.
Cvičební hodina je naplánovaná jednou týdně, a to ve středu od 16 hod. v tělocvičně naší školy. U menších dětí bude nutný váš dohled, alespoň zpočátku.
Vhodné přezůvky jsou cvičky nebo tenisky. Cena jednoho cvičení se zatím orientuje od 20,- do 30,- Kč. Bude záležet na tom, jak velká bude účast. V každém
případě první hodina proběhne 7. 9. 2011 v 16.00 hod. a ta bude zčásti tzv.
náborová a zčásti ukázková.
Na cvičení pro caparty se moc těším a následné přípravy budu dělat na základě toho, co dětem půjde a co je bude nejvíce bavit. I když nejsem vystudovaný
pedagog, věřím, že mi své ratolesti svěříte, budiž mi ku pomoci skutečnost, že
mě práce s malošky baví, že mám zkušenost se svými čtyřmi dětmi doma a že
mám vedle sebe spolehlivého pomocníka a zkušeného pedagoga paní Zdenku
Bortníkovou.
Děkuji a v případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte na mob. 608633327.
Připomínka:
PILATES pokračuje ve stejných dnech i hodinách jako minulý školní rok:
Pondělí – 19.00-20.00 hod.
Středa – 18.00-19.00 hod.
Velice bych chtěla touto formou poděkovat správcům naší tělocvičny manželům
Kotasovým za jejich velkou vstřícnost, spolehlivost a ochotu, která má také nemalý
vliv na kvalitu našeho cvičení. Moc si toho vážím.
Radka Trňáková
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Jóga
aneb v září začínáme, protože jen vlastní zkušenost se počítá

Co vlastně znamená slovo jóga? Jóga v původním slova smyslu vyjadřuje spojení.
Jóga je mostem mezi myslí člověka, mezi jeho tělem a emocemi. To na fyzické úrovni. Na duchovní úrovni je to cesta, která vede hledajícího a po celistvosti prahnoucího
člověka ke splynutí mikro a makrokosmu. Jinými slovy mezi naším okolím a námi.
Tam, kde je napětí, není harmonie. Nejsme-li v souladu se svým okolím, se svými
rodiči, dětmi, partnery, přírodou, Bohem, tak trpíme. Hledáme vysvobození z disharmonického světa, ale často netušíme, kudy vede cesta z bludiště ven.
Jóga nám tuto cestu ukazuje. Je to cesta, která vede k objevení, přijetí a zažití
našeho skutečného já. Neznám nikoho, komu by praktikování jógy nepřineslo úlevu
v osobním životě. Jóga pracuje jak s fyzickým tělem, tak s myslí, emocemi a dechem
a všechny složky, které tvoří lidskou bytost, harmonizuje. Všichni známe z vlastní
zkušenosti, jaké to je, když například rozum říká „hot“ a city říkají „čehy“. A my se
zmítáme mezi protichůdnými možnostmi a nevíme si rady. V takových chvílích míváme pocit, že nás něco trhá v půli. Nejsme vyrovnaní a často pak děláme hlouposti,
pro které někdo trpí, potažmo pak logicky trpíme my sami.
Jóga není všelék, ale jejím prostřednictvím se učíme s protiklady pracovat, snažíme se porozumět tělu, ať už zdravému či nemocnému, komunikovat se svým vnitřním
světem. Jen když se naučíme číst v sobě samotných, máme šanci rozhodovat se
sami za sebe. Nebýt ve vleku závislostí, předsudků, strachů a pochybností je nesmírně náročná věc, kterou je třeba kousek po kousku rozplétat. V józe se díváme pravdě
do očí, ať už je jakákoliv. Nenalháváme si, že jsme jiní, než jsme, ať už lepší nebo
horší. Podstatou je přijetí, vzdáváme se boje a odevzdáváme se lásce, kterou jsme
neustále v každé sekundě našeho „mizerného“ života tvořeni. Tuto tvůrčí sílu, lásku,
nelze žádným způsobem zničit, vymazat ze světa. Vymazat ji lze pouze z našich
myslí a srdcí. A to se nám s úspěchem daří.
Tvůrčí energii, všudypřítomnou lásku dnes na vlastní kůži prožívá jen hrstka lidí.
Zbytek nás bojuje, se sebou, se svým osudem, s penězi, s odlišnými názory, se
šéfem, se svým tělem, se sousedy, s učiteli, s kýmkoli a s čímkoli. V józe tento postoj
opouštíme na základě nahlédnutí, že je úplně zbytečný. Víme a zažíváme, že jen
pravda existuje a že vše ostatní jsou masky a my přestáváme mít důvod je nadále
nosit. Každá maska něco váží a táhne nás k zemi. Touha po svobodě se tak nemůže
naplnit. Z filozofického hlediska je jóga věda a její studium nemá konec. Každé nové
poznání otevírá dveře a vede nás dál a dál. Z praktického hlediska „obyčejného
smrtelníka“ má smysl cvičit jógu pro zlepšení zdraví, často pomáhá jako prevence
proti zatuhlosti kloubů a svalů, proti bolestem v zádech a zakřivení páteře. Relaxační
cvičení uklidňuje a pomáhá čelit každodenním stresovým situacím. Významný učitel
jógy říká: „V józe je vždy lepší gram praxe nežli tuny teorie.“
Co tedy můžeme od cvičení jógy očekávat? Otevírá se kurz pro začátečníky,
budeme tedy začínat od začátku. Pomalu, v klidu se seznamovat se svými možnostmi. Jóga je nádherná, protože se v ní nezávodí a nesrovnává. Nikdo necvičí lépe
nebo hůře, všichni cvičí tak, jak dokáží, a proto dokonale. Není kam se hnát, není
třeba se nutit k nějakým výsledkům a krkolomným pozicím. Cvičit může každý občan
starší 16 let. Kurz je vhodný jak pro muže, tak pro ženy. Cvičení zvládnou jistě i starší
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zájemci a nemusí se obávat, že jim něco nepůjde. Lekce se přizpůsobují potřebám a
schopnostem přítomných, cvičí se tak zároveň tolerance a ohleduplnost k ostatním.
Takže zájemci sledujte plakátky, které se včas objeví, abyste se dozvěděli veškeré
důležité podrobnosti. Cvičit budeme v tělocvičně chvalčovské základní školy. Na vaši
účast a spolupráci se těší
cvičitelka Jitka Dostálová

Výstava – ohlédnutí

Kulturní rubrika

Odkaz Michaela Thoneta (1796-1871)
Od 4.června do 24. července jsme měli možnost zhlédnout výjimečnou výstavu
o historii ohýbaného nábytku firmy Thonet. Výstava proběhla na zámku v městě
Bystřice pod Hostýnem v rámci 150. výročí založení TONu v Bystřici p. Host.
V Bystřici spojili velkolepou oslavu s výstavou Odkaz Michaela Thoneta, kterou
připravil „thonetolog“ Jiří Uhlíř. Návštěvníci tak mohli zhlédnout produkci z Koryčan,
kde Michael Thonet začínal s výrobou nábytku z ohýbaného bukového dřeva, a
až následně se přesunul do Bystřice pod Hostýnem. K vidění byly dokonce i úplné
začátky jeho tvorby, tedy nábytek z dílny Michaela Thoneta v porýnském Boppardu
či ve Vídni.
Továrna na ohýbaný nábytek, kterou před 150 lety založil Michael Thonet
v Bystřici pod Hostýnem, přežila dosud všechno: války, požáry, a dokonce i socialismus. Věřme, že přežije i soudobou finanční krizi, a židle i nábytek s logem TON
budou i nadále chloubou jak u nás, tak i v zahraničí jako doposud.

15

Fotografie zapůjčilo město Bystřice pod Hostýnem.

Výstava – pozvánka
Další zajímavou výstavou, která právě probíhá (až do 4. září) v bystřickém zámku,
je ukázka z děl manželů Pospíšilových. Paní Eva Hanuš-Pospíšilová se kdysi provdala za rodáka ze Slavkova pod Hostýnem Josefa Pospíšila. Oba umělci před
mnoha lety emigrovali do Švýcarska. Charismatická a přitom skromná žena paní
Eva se osobně zúčastnila vernisáže výstavy v pátek 29. července. Dílo manželů
Pospíšilových přímo zve k zastavení v našem uspěchaném světě a k zamyšlení
v našem povrchním vnímání. Tapiserie i obrazy se netají křesťanskou tematikou a
jsou jednoznačnou výpovědí lidí, kteří hledají, nalézají a předávají…
Pro ilustraci citát k tapiserii „Kázání na hoře“
Matouš, kap. 5, 6, 7
Téma „Kázání na hoře“ volil autor jak pro možnost vertikální kompozice, tak pro
obsah. V Kázání na hoře autor shledává mimo varovná napomenutí plno optimistických a naději dávajících výroků. Jsou to kapitoly plné lidského porozumění a lásky.
Kompozice přes částečně realistickou formu nechce být ilustrací historické události.
Svojí formou a hlavně svojí barevností vychází z plamenů ohně. Tak jako oheň
mění pevnou materii na energii=teplo a světlo, tak praktikováním evangelia dochází
postupně k proměně z materiálního na duchovní orientaci věřícího.“ Josef Pospíšil
Výstava – pozvánka
Zahradníci z Holešova zase něco vaří
Léto se nezadržitelně blíží ke svému konci, vystřídá ho barevný podzim. A právě
v této době pro vás začínají zámečtí zahradníci z Holešova připravovat již tradiční
podzimní výstavu. Ta předchozí výstava,jarní ,měla velký úspěch. Přivítat jaro nám
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mimo jiné pomohl dětský krojovaný sbor Fěrtušek a dětský pěvecký sbor Vrabčáci
z Bystřice pod Hostýnem.
Ale teď už bych vás rád nalákal na to, co se chystá na podzim. Na chvíli tak zvaně
nakouknu pod pokličku, co tam zase ti zahradnici pro vás vaří. Ale ať koukám, jak
koukám, je to v mlze, ale to už tak bývá, když se vaří. Všude spousta páry a nic…
Tak alespoň to málo, co je vidět. Zahradníčci už si brousí nůžky, aby pro vás připravili
výstavu jedlých plodů. Dále chystají velké množství okrasných trav a trvalek, které
dokáží na podzim zahrady ozdobit nejvýrazněji. O kousek dál, v záplavě dýní všech
tvarů, se zase chystá něco velkého, aby si i ti nejmenší návštěvníci přišli na své.
A to je zatím vše, co se mi podařilo zjistit z podzámecké alchymistické kuchyně. Bližší
program včas zjistíte na plakátech a na internetových stránkách.
Na vaši podzimní návštěvu v holešovském podzámčí se těší Blažej Stella ml.

Vážení přátelé Filmového Tesáku
Tradiční setkání XIII. ročníku se uskuteční v termínu

16.-18. září 2011 v rekreačním středisku TON na Tesáku.
Témata setkání jsou:

Filmové lásky PhDr. Pavla Taussiga
Osudy českých filmových umělců za protektorátu a v poválečném období
Filmy německé výrobny UFA za účasti českých herců
Výstava fotografií Roberta Rohála
Těšíme se na setkání s Vámi se všemi a věříme, že zde opět společně
strávíme příjemný víkend.
Vítězslav Tichý

17

Hledání ztracených pěsniček
Už na lože lihamy
Lašské nářečí je dnes slyšet jen zřídka u některých starších obyvatel v okolí měst
Kopřivnice, Příbora, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí. Místní folklórní soubory
jej ovšem stále pěstují. Jde o dialekt, jehož intonace má nádech polštiny, zní zvučně,
má vzácný rytmický spád. Základním znakem je důraz na předposlední slabice a
úsečnost, která značí úplný zánik délky (např. naš, nas, zlemu atd.). Píseň tohoto
regionu je charakteristická svou zádumčivostí, melodickou krásou a bohatostí.Vedle
písní milostných, svatebních, pasteveckých, žňových, halekaček, vznikaly zde také
písně nábožné. Jejich nemalý počet dokazuje, že hudba hrála významnou úlohu
v duchovním životě.
Sběratelé písní a jejich obavy
V 19. st. se začíná projevovat výrazný zájem o lidové umění a lidovou píseň. První
ucelená sbírka písní, tzv. Guberniální sbírka z této doby (1819) vznikla nikoliv z „buditelského“ zájmu, ale v rámci mapování lidových písní na území tehdejší habsburské
monarchie z moci úřední. Není proto zatížena romantickými představami a zápisy
spíše vypovídají o těch, kteří je dostali v určité oblasti za úkol (J. Pavlica). Karel
Jaromír Erben, František Sušil, František Bartoš a mnozí další se o prázdninách
vydávali za lidovými zpěváky na venkov, aby objevovali bohatství lidové písně a poezie. František Sušil se držel zásady, „aby při textu rovně při jeho nápěvích především
věrnosti šetřeno, aby nic nepřimudrováno, nic proměněno, nic vynecháno nebylo.“
Sběratelství získalo institucionální zázemí v podobě pracovních výborů. L. Janáček
zastával funkci předsedy takového výboru na Moravě. Kdyby tato činnost sběratelů
nastoupila o několik let později, mnohé písně by vešly v zapomnění, neboť samotní
sběratelé již na konci 19. st. sdíleli obavu, že tradice lidového zpěvu bude pozvolna
vymírat. „Písně národní s touto nebo nejdéle s příští generací vymizejí načisto z lidu“
(František Bartoš, 1881). „Lid náš selský méně zpívá, pole i luka ozývala se dříve
zpěvem, pracují nyní mlčky jen ledabylé žerty provozujíce“ (Karel Jaromír Erben,
1863). „Vymírají hudci, utichají cimbály. Písně se na nás dívají jen ze sbírek“ (Karel
Plicka, 1948). Dokonce i Leoš Janáček tvrdil, že lidová píseň vyhyne, jakmile většina
národa bude znát noty.
Stále živá tradice
Dnešní velký počet lidových souborů, cimbálových a dudáckých muzik je důkazem
toho, že lidová tradice je stále živá. Důležitou roli v tom sehrávají především umělecké školy a kulturní instituce, jež napomáhají dotvářet charakter kultury v různých regionech. Církve také mohou tomuto procesu dotváření kultury napomáhat, třeba tím,
že přijmou do svých zpěvníků a kancionálů alespoň část lidových písní s duchovní
tématikou. To ale nestačí. Píseň, aby ožila, potřebuje lidský hlas, který ji zpívá. Bez
živého projevu pěstování a předávání zpěvu nefunguje. „Snad proto, že lidová píseň
(jistěže ne každá) má v sobě život sám, je „ze života“ a o životě, o zrození, lásce a
smrti. Těmito základními uzlovými body projde každá lidská bytost, jiné cesty není“
(Jiří Pavlica).
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Rodinná večerní píseň
„Čtěte dětem, stačí 20 minut denně,“ vyzývá rodiče hlas Viktora Preisse v televizní reklamě ČT. Podle sociálních průzkumů pohádku slyší dnes jen třetina dětí. Tím
rodiče zanedbávají něco důležitého, co má pozitivní vliv na vývoj dítěte. Při poslechu
pohádky si dítě příběh dotváří, a tak rozvíjí svou fantazii. Podobně by se dalo říci:
„Zpívejte dětem a zpívejte s dětmi“. Tato činnost se také mnohde zanedbává. Je to
škoda, vždyť zpěv je prospěšný jak duši, tak i tělu, má v sobě něco vzdělávacího a
dokonce i něco preventivního. Zpěv v různých nářečích není dětem škodlivý, vnímají
jej jako zabarvení mluvy. Nejprve jim může znít zábavně, pak si na něj zvyknou.
Písně, ve kterých se zpívá o spravedlnosti, svobodě, radosti z přírody, toleranci, o
Boží lásce, formují osobnost člověka a jeho vztah k druhým lidem a ke světu, ve
kterém žijeme. V aktivním zpěvu je cosi osobního a zároveň léčivého. „Kdo zpívá,
odhání své neštěstí“, říká jedno španělské přísloví. A naše píseň to originálně potvrzuje: „Ovrať od nas všecko zle, myšlenky něpoctive, Bože naš …“. S touto písní na
rtech (či v paměti), se krásně usíná. Zvukomalebný dialekt ji krásně „pocukrovává“
(J.Pejla). Když ji zpíváme bez doprovodu, zní autenticky. Tak ji možná slýchával
příborský rodák Sigmund Freud od své chůvy (J. Rokyta). Klavírní doprovod v klidném tempu pouze domalovává scenérii klidného večera. A večer je čas pro ztišení a
modlitbu. Mezihra následuje po každé sloce. Je jemná a končí sladce. Dobrou noc!
Ladislav Moravetz

Facebook

Zamyšlení na téma

Na facebook jako na většinu jevů moderní doby existuje spousta názorů. Je
zřejmé, že lidé závislí na facebooku ho nebudou hodnotit negativně. Byli by bez něj
jako tělo bez duše? Byli by „vyšťavení“, bez energie, bez šmrncu? Možná by si to
mohl občas každý vyzkoušet, pár dnů nebo týdnů bez internetu. Co to s námi udělá?
Umíme vůbec ještě žít bez drbů, bez povrchních soudů a nic neříkajících hlášek?
Pro některé uživatele je FB dokonce tak důležitý, že když se dozví, že by bez něj
měli přežít třeba jen jeden jediný den, mají sklony k agresivitě. Jednou jedna moje
kamarádka řekla, že facebook řadí mezi životně důležité potřeby!… Ano, tak to byl
také můj názor ještě před pouhým rokem, když jsem byla jistým nadšencem pro tuto
internetovou vymoženost i já. Teď, když na to kouknu zpětně, uvědomuji si, jaký
šílený to byl žrout času. To nyní bych si ho při své každodenní vytíženosti nemohla
dovolit. Místo aby energií nabíjel, ji člověku ubíral a místo aby člověka informoval, si
ony drby pouze vytvářel. Nevím, jak jsem se tohoto přebytečného nadšení zbavila,
ale jsem za to vděčná. Na druhou stranu nechci říct, že face je vyloženě špatná věc.
Teď o prázdninách jsem tam denně a nevadí mi to. Zkrátka je to s ním podobné jako
například s ohněm, „dobrý sluha, ale špatný pán“. Pokud nám slouží, je to rychlý
komunikační prostředek a také zdroj pobavení. Pokud se však necháme ošálit vábivým světem iluzí, pak se stáváme sluhy my. Je to na každém.

Anna Dostálová
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Cesty víry

Martin Lučan (*1981, Chvalčov)
• Vyučený truhlář se zaměřením na starožitný nábytek.
• Momentálně pracující v IT, Brno (Zonera.s, AVG Technologies, SolarWinds)

Himálaj

Ahoj Martine, co Tě vedlo k zájmu o náboženské směry tzv. východního směru?
V roce 1992 odvysílala Česká televize asi 10 dílný dokument o asparšajóze.
Jednalo se o úvod do integrální jógy v podání pana Eduarda Tomáše. Nějak mě
ten dokument oslovil, a tak jsem pátral a hledal další zdroje o józe. Dalším podnětem hledání bylo rozhlasové vysílání se jménem Awika - Léčivé tóny z Českého
rozhlasu, kde byly občas čteny krátké pasáže z knih zabývajících se duchovnem,
např. Kniha o životě a smrti od SogjalaRinpočheho. Řekl bych, že to byly faktory
vnější. A ty vnitřní? Občas člověk cítí, že existuje něco, co ho přesahuje. Něco, co
dokáže zasáhnout člověka hluboko uvnitř. A někdy, věřte nebo ne, třeba "obyčejného" rázu, např. duha na obloze, krásný západ slunce, hory, které se tyčí až k nebi,
nebo když se narodí malé dítě. Svět je plný zázraků. A člověk se snaží to nějak celé
pojmout. Někdo rozumem, někdo srdcem. A to je pak už jen krůček k duchovnu.
A proč zájem o tzv. východní směry místo křesťanství? Asi proto, že jsem nevyrůstal ve „věřící“ rodině, a v době, kdy jsem se začal zajímat o „duchovno“, neexistovala
ani žádná literatura, která by čtivou přístupnou formou přibližovala křesťanství a víru
lidem. Teď jsou na knižním trhu např. knihy od pana doktora Halíka, které mne oslovují, ale ty zde tehdy nebyly.
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Ke komu se tedy oficiálně hlásíš?
Pro mne trochu zvláštní otázka, typicky postavená na západním způsobu myšlení, které se snaží všemu dát nějakou nálepku a někam všechno zařadit. A právě na
opaku takového myšlení je založen koncept Dhammy, Buddhova učení - snažit se
vnímat realitu bez těchto "filtrů", bez těchto nálepek. Mluvím teď o filtrech sociálních
a individuálních.
U sociálních mám na mysli souhrn faktorů, které spojují lidi v určitých sociálních
skupinách: jazyk,národnost,zvyky. A těmi individuálními filtry myslím ty, které se
vytváří postupně, podle vývoje a utváření lidské individuality – naše myšlenky, emoce,povahové rysy. Naše vnímání je těmito filtry zkresleno a Buddha učil /vysvětloval/
především způsob, jak vnímat tento svět takový, jaký je bez těchto zkreslujících
faktorů. To, co je okolo Dhammy (Buddhova učení) navíc, je jen jako „přídavek“,
třešnička na dortu.
Takže ke komu se hlásím? Použiji stejná slova jako Jeho Svatost dalajláma:
K tomu, že jsem především lidská bytost, člověk toužící po štěstí.
Znamenalo pro Tebe přijetí Buddhova učení změnu v každodenním životě?
Rozhodně. Buddhovo učení, metodika „rozumného zvažování“ mi pomáhá dnes
a denně pobývat v tomto světě, být lepším člověkem, lépe chápat ostatní a soucítit
s nimi...

Ti, co někdy slyšeli o buddhismu, tak většinou ve spojení se slovy jako je
karma, reinkarnace, nirvána, samsára a podobně. Můžeš se pokusit tyto pojmy
nějak vymezit?
Slovo „karma“ (citace převzatá z Wikipedia, přesně vystihující její význam)
označuje etický přírodní zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo

Klášter
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vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra
samotného. Zjednodušeně řečeno podle této doktríny egoistické jednání způsobuje
utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší štěstí. Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud”, ale může být přeložena jako „čin” nebo „příčina a následek”.
Reinkarnace je opět termín uměle zavedený do buddhismu špatným překladem a
pochopením buddhistických textů. V buddhismu se používá výrazu znovuzrozování,
jelikož takový termín nevyvolává představu, že se musí něco (např. duše) převtělovat z jednoho těla do druhého. Buddhismus učí o ne-já, neboli že znovuzrozování je
proud neustále vznikajícího a zanikajícího já, a proto nelze říci, že by jedno a totéž
já přecházelo z jednoho života do druhého. Jinak buddhisté věří pouze v nirvánu, a
reinkarnace je proto doménou spíše hinduistickou. Pojmy „samsára“ a „nirvána“ jsou
spolu velmi úzce spojené. Jejich vysvětlení ale bohužel překračuje rozsah tohoto
příspěvku. A tak kdo má zájem, je možné si více přečíst např. na: http://praha.shambhala.info/index.php?id=3235 od Jeho Svatosti dalajlamy.

V čem se liší buddhismus a křesťanství a naopak, co tato dvě učení spojuje?
V čem se liší? Buddhismus není duální. Není ono „já jsem tady“ a pak je někde
nějaký Bůh (i když pravý chápající křesťan ví, že Bůh není nikde mimo, ale je v každém z nás), protože v buddhismu chybí navíc i ono „já“. „Já“ je zde chápáno jako
jeden z klamů naší mysli. Co tato učení spojuje? Láska, soucit, milosrdenství, touha
po pravdě. Mám doma knihy i s křesťanskou tématikou, která je mi blízká, ale jsou to
knihy, které z vás pravděpodobně nikdo nebude znát, např. kniha Oblak nevědění středověké pojednání o praktické mystice, ve které se hledající soustřeďuje s láskou
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na samu podstatu boží, na Boha, jaký je sám o sobě. Autorem je venkovský katolický
kněz z Anglie roku 1370.

Spadá buddhismus pod registr církví a náboženských společností našeho
ministerstsva kultury?
Pokud vím, tak buddhismus v tomto registru není a ani se o to nesnaží, protože
je to spíše filozofie nebo jinak řečeno „metodika“ umění zvládat život žít šťastně než
otázka víry a vyznání, i když je buddhismus na Západě takto chápán.

Co momentálně považuješ za nejdůležitější bod svého vyznání?
Dodržování „pěti laických předsevzetí“. Je to něco na způsob křesťanského
Desatera. Pět etických předsevzetí:
1/ Ničení živého se chci zdržovat
2/ Braní toho, co mi není dáváno, se chci zdržovat
3/ Smyslné nestřídmosti se chci zdržovat
4/ Zraňujícího a nepravdivého mluvení se chci zdržovat
5/ Požívání látek zatemňujících mysl se chci zdržovat

Zažil jsi něco vtipného ve spojitosti s prožíváním své víry?
Pokud myslíš veselého - vtipného, tak asi ne. Ale pokud myslíš něco úsměvného,
tak třeba jak jsem si vizualizoval buddhismus v Indii, načež jsem měl možnost
střetnout se s tamní realitou. Pobýval jsem tři měsíce v Severní Indii a přišlo mi
úsměvné třeba vidět starého buddhistického mnicha v šarlatovém rouchu, jak si to
uhání po silnici na motorce…
Děkuji Ti, že sis vymezil čas a podělil se o své každodenní prožitky víry se
čtenáři našeho zpravodaje, a přeji Ti, abys zakoušel pochopení a soucítění
i od svého okolí.
Pro zpravodaj zpracovala
Alžběta Luhan Fürstová

Z rodinné kroniky

Historie

30. srpna uplyne 110 let od narození mého otce Jana
Findeise. Mnozí si na něho pamatují jako na učitele,
hasiče, případně záhrádkáře, ti nejmladší ho poznali jako
logopeda.
Ráda bych se zmínila o „předchvalčovském“ období
jeho života.
Narodil se v Kunštátě. Jeho otec pocházel z mlynářské
rodiny, vyučil se mlynářem, ale dlouho u řemesla nezůstal.
„Zběhl“ ke dráze. Jako železniční zaměstnanec byl často
překládán, a tak můj otec vyrůstal v Chelmeku u Krakova,
v Ganzendorfu u Vídně, v Cahnově u Břeclavi, v Přerově
a v Bystřici pod Hostýnem. V Bystřici žil od svých osmi
let, navštěvoval tam tři ročníky obecné školy. Dědečkovi
přidělili služební byt na nádraží, což bylo nejen zajímavé, ale také z mnoha důvodů výhodné, mimo jiné také proto, že můj tatínek jako student reálného gymnázia
v Holešově snáze zvládl dojíždění už od svých deseti let, hlavně v letech válečných.
Maturoval s vyznamenáním. Byl vybaven širokým okruhem vědomostí, ovládal něm23

Vojvodovské děti ve třídě

činu, francouzštinu, latinu. Studium na vysoké škole si však nemohl dovolit. Rozhodl
se pro učitelství.
Učitelskou dráhu zahájil v malé valašské vesnici Trnavě u Zlína. Narazil tam na
tvrdé a nespravedlivé klerikální prostředí. Na protest vystoupil z římskokatolické
církve. Jako devatenáctiletý mladíček jistě netušil, jak moc si tím zkomplikuje život.
V roce 1921 vykonal doplňovací maturitu na Učitelském ústavě v Kroměříži a
získal potřebnou kvalifikaci.
V letech 1921-1923 vykonával prezenční vojenskou službu v Českém Těšíně. Učil
tam negramotné a pracoval ve vojenském Zátiší. Po návratu z vojny učil v Martinicích
a v Holešově. V Holešově se stal tajemníkem péče o mládež.
Od října 1926 začal působit na Československé doplňovací škole ve Vojvodově,
české vesničce se 700 obyvateli v bulharském Podunají. Napíše-li se, že začal působit na československé škole, zní to téměř idylicky, ale ona to žádná idylka nebyla.
Naopak tvrdá práce „zapadlého vlastence“ v prostředí mírně řečeno málo příznivém.
Tady se sluší připomenout něco z historie Vojvodova. Bylo založeno českými
krajany roku 1900. Předtím žili v malé obci Svaté Heleně v hornatém a lesnatém
kraji v rumunském Banátu. Tam se jejich předkové přistěhovali kolem roku 1820
z Čech. Odcházeli z domova s vidinou práce v dřevařském průmyslu. Místo toho
získávali muži zaměstnání v dolech nebo u pohraniční stráže, ženy hospodařily
doma a na malých políčkách. Když se dozvěděli o možnosti usadit se v zemědělském kraji v Bulharsku, prodali všechen majetek a stěhovali se jednak po železnici,
někteří na vozech vlastnoručně vyrobených po silnici a jiní dokonce na vorech po
Dunaji. Čekalo je svízelní tříleté putování Bulharskem. Prošli Mrtvicí, Boji Děranem,
Jasenovem a Sesekem. Jednou měnili místo pro nepříznivé podmínky zdravotní
(epidemie malárie), jindy pro nevraživé přijetí místním obyvatelstvem. Mnozí útrapy
nesnesli a vrátili se na Svatou Helenu. Ti, kteří vydrželi, zůstali téměř s holýma rukama. Za přijetí státního bulharského občanství získali od vlády zdarma pozemky a po
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několik let požívali různých drobných výhod jako kolonisté. Na půdě, která dlouho
ležela ladem, začali budovat své usedlosti. Nejdřívě žili v provizorních zemljankách.
Vykopali hluboké studny, postavili chlévy pro dobytek a nakonec z upěchované hlíny
vybudovali obytné domky. Na úrodné půdě bez kamení začali pěstovat kukuřici,
ječmen, pšenici, mák, tykve, slunečnice a brambory. Po prvních 10 letech už hospodaření vynášelo, přikupovali pole, postavili domky. Své bulharské sousedy předstihli,
získali dobrou pověst v širokém okolí. Světová válka vzestup poněkud utlumila, ale
nezastavila úplně.
Vojvodovští byli neobyčejně pracovití, pilní, houževnatí a vynalézaví. Vzájemně
si pomáhali. Uzavírali sňatky mezi sebou, a tak byla téměř celá vesnice spřízněna.
Z domova odešli jako členové evangelické církve reformované. Přišli bez kazatele,
ale s biblí. Bible pro ně byla přísným zákonem. Žili družně a skromně. Zřekli se
světských zábav, vzdali se tance, divadla, dokonce i zpěvu světských písní. Nepili
alkohol, nekouřili, nemluvili hrubě. Ctili mateřský jazyk a s láskou ho učili své děti.
Dodržovali staré zvyky, slavili Vánoce, Velikonoce, scházeli se na dračkách (draní
peří), přástkách, zabijačkách, bohatých svatbách, kterých se několik dnů účastnila
celá vesnice a podílela se i na přípravách, nejen na hodování.
Vojvodovo se snažilo žít čistým, biblickým životem. Jako věřících se jich ujali
metodisté. Světskou zůstala jen státní trojtřídní bulharská škola založená v roce
1910.
Když přišel otec v roce 1926 do Vojvodova jako český učitel, byli zklamáni, že není
evangelík. Představovali si českou školu jako církevní pod svou správou. A tak mu při
zakládání nejen nepomohli, ale někteří se stavěli k jeho počínání přímo nepřátelsky.
Škola sice byla založena, ale neměla ani budovu, natož nějaké vybavení, neměla
dokonce ani žáky. Ty si musel nejprve získat. Rodiče se pokoušel přesvědčit na
církevních shromážděních, školáčky po večerech doma vyprávěním a pohádkami.

Vojvodovské děti s časopisem Mladý svět
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Vyučování bylo zahájeno 15.října 1926 s 66dětmi ve výměnku jednoho ze starých
domů, v tmavé místnosti s podlahou z udusané hlíny. Zpočátku bylo nepovinné a
nepravidelné. Současně byla otevřena večerní škola pro „mládež škole odrostlou“,
kde se učilo čtení, psaní, vlastivěda, počty a zpěv. Malí školáčci byli školou nadšeni
hned, ti odrostlejší velmi brzy. Dospělí Vojvodovčané pochopili, že jim nepřišel brát
víru, že si váží jejich přesvědčení, že přišel posílit jejich češství, rozšířit vědomosti a
lepší uplatnění ve společnosti. I to se podařilo, i když zpočátku starší „tety“ považovaly lidové písně Vrť sa, dievča a A já su synek z Polanky za nemravné a nebezpečné.
Loutkové divadlo, které bylo dostupným a účinným prostředkem osvěty, odsoudily
slovy: „Koukat se na kašpárky je hřích.“
Otec se snažil získat materiální pomoc (dnes bychom řekli sponzorské dary jednak v Národním domě T.G. Masaryka v Sofii, jednak na ministerstvu školství v Praze.
Psal o Vojvodovu do různých českých časopisů. V lednu získala škola první české
učebnice, školní pomůcky, loutkové divadlo, nějaké knihy a časopisy. V zimních
měsících mohli chlapci navštěvovat hospodářskou školu, dívky hospodyňskou. V letních měsících se cvičilo a besedovalo v sokolském duchu.
Největší pomoc poskytl Vojvodovu pražský spolek Komenský, spolek pro podporu československých zahraničních škol. V roce 1928 byla ve Vojvodově založena
pobočka Národního domu T.G. Masaryka. Jejím hlavním cílem bylo vybudování
národního domu, v němž by sídlila česká škola, mateřská, obecná i občanská,
knihovna školní i občanská. Samostatnou českou školou chtěli Vojvodovští získat
půdu pro všestrannou práci lidovýchovnou. Národní dům byl ve Vojvodově otevřen
v roce 1934.
Když se otec v roce 1933 loučil s Vojvodovem, zanechal tam dobře vybavenou a
všestranně fungující školu, a hlavně vděčné žáky a jejich rodiče.
Moje maminka ve Vojvodově vážně onemocněla. Brněnští lékaři jí doporučili do
Vojvodova se nevracet a usadit se ve zdravém hornatém prostředí. Rodiče si vybrali
Chvalčov a zůstali mu věrni do konce života.
Milena Hašková
Použitá literatura: Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova (2006)
PhDr. M. Jakoubek: Osobnosti Vojvodova (2011)
Jan Findeis: Vojvodovo – věstník Komenský 1930

Chvalčovští zahrádkáři

Citát: Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.
dalajláma
V minulém čísle jsme vzpomněli soutěž národní kolo Mladý zahrádkář, naši
vítězové okresního kola obsadili v mladších žácích 4. místo (Pavlína Kopřivová
z Přílep) a ve starších žácích 7. místo (Jan Škrabal z Milovic). Tímto pro nás soutěž
skončila (bylo zde 7 ročníků) a příště se bude soutěžit v Klatovech. Přejeme jim, ať
mají takové podmínky a zázemí jako v Kroměříži, dle organizátorů byly u nás přímo
ideální a ze všech nejlepší.
5.7.2011 proběhla na chalupě zahrádkářů hodová výstava chovatelů a zahrádkářů. Slavnostní otevření proběhlo za účasti starosty Ing. Ant. Stodůlky, místostarostky Jiř. Hurtové, členů ZO ČZS , občanů, vystavovatelů. Proběhlo za předními
vraty, protože hluk místního rozhlasu by to před vraty narušoval. Zahájila skupina
Paseky a její „pěnice“. Bylo to úplně skvělé s písněmi připravenými na tuto akci
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zahrádkářů. Pak předseda ZO ČZS Jiří
Pecháček poděkoval jménem RR, ÚS, ZO
i svým všem za práci, kterou naši členové
vykonali. Byla vyčerpávající někdy tak, že
členové byli úplně na doraz. Poděkování
patří taktéž starostovi za pomoc při papírové vojně a přejeme si, aby chalupa sloužila
nejen zahrádkářům, ale celé obci i občanům
širokého okolí. Pak došlo k přestřižení zelené stuhy s nápisem „ZAHRÁDKÁŘSKÁ
CHALUPA V SUCHU, ČERVENEC 2011“.
Došlo na přípitek skvělým šampaňským
a byly nabídnuty chlebíčky. Pak spolu se
starostou a ostatními jsme prošli výstavou,
zhlédli opravené střechy, komíny a zadní
posezení. Vesměs byli návštěvníci nadšeni,
vystavovatelé zírali, co jsme udělali a nevěřili vlastním očím.
Z výstavy
Přišli také zástupci zahrádkářů, a to:
Předseda republikové revizní komise, předseda ÚS Přerov Ing. Josef Valenta s chotí. Členka republikové komise pro práci
s mládeží, členka ÚS, předsedkyně ZO Holešov Vlasta Čablová s rodinou.
Místopředseda ÚS a ZO Hulín Jaroslav Navrátil s chotí. Zástupci ZO Míškovice
místopředseda Jar. Bortl, jednatel Mikulík a další. Předsedkyně ZO Zábřeh B.p.H.
Libuše Stellová-Hošťálková s mužem. Člen hospodářské komise ZO B.p.H. Jaroslav
Nedbal, Eva Kolářová a další.
Tradičně každý dospělý návštěvník dostal štamprli medoviny, kterou vyrobil
zahrádkář př. Josef Pavelec. Dataprojekce probíhala dle zájmu návštěvníků. Zde
byla nabídka programů, které si mohli návštěvníci vybrat a zhlédnout. Dle programu
proběhla bez úrazu projížďka v sedle pro malé i velké. Vystoupila skupina Paseky ,
která měla velký ohlas. Měli jsme problém s nedostatkem židlí - nyní je již problém
vyřešen. Za vraty průjezdu jsme měli občerstvení pro malé i velké a zároveň zde
byly v ohradě ovečky a milované kozičky po kamerunském kozlíkovi. Bylo nabídnuto
večerní dojení, ale nikdo se nepřihlásil.
Celkem bylo 18 voliér drůbeže, 34 holubů různých plemen, 30 králíků, jedny
okrasné kačenky, 3 klece s exoty.
Zahrádkáři dodali své výpěstky včetně časopisu ZAHRÁDKÁŘ a propagačních
materiálů: M.Cabáková -květiny včetně trakaře, M.Kolajová-zemáky; M.Symerskýsaláty, citroník; J.Machač-citroník, kedlubny; E.Sedlář-, zemáky, angrešt, Jostu;
F.Matyáš-višně, maliny, ostružiny, zemáky; B.Ovčačík-třešně, angrešt, okurky;
J.Pecháček-okurky, zemáky, květiny; M.Kynclová-muškáty, Z.Kužel-květiny lilie a
jiné.
Prodej medu, medoviny, slivovice od našich zahrádkářů Frant. Matyáše, Jos.
Pavelce, propolisových tinktur a mastí od Mgr. In. Janalíka byl samozřejmostí.
Byli jsme na „Dnu v sadu“ na ÚKZÚZ v Želešicích u Brna dne 20.7.2011, kde
jsme byli seznámeni s odrůdami ve zkouškách, které nám představil Ing. Dušan
Nesrsta a Bc. Tomáš Ján. Potkali jsme se zde se zahrádkáři z Čech, Moravy
i Slovenska. Krásné počasí nám rovněž přálo.
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21.7.2011 jsme měli jet na den otevřených dveří pro zahrádkáře v SEMU Smržice.
Pro silný déšť jsme nejeli – napršelo nám ve Chvalčově 49L/m2. Největší srážky
byly 30.6.2011 96L/m2, což nepamatujeme. 31.7.2011 napršelo 33L/m2. Je vidět, že
suchem netrpíme, ale sluníčko nám chybí. Dle zpráv má být srpen obdobou července. Možná budou hřiby.
25.7.2011 v 18.oohod. jsme měli besedu na téma „Očkování“. 28.8.2011 v 18.00
hod. máme promítání a besedu na téma „Staré odrůdy“.
Na chalupě zahrádkářů (CH.Z.) jsme zhruba dokončili práce spojené s akcí
“Zahrádkářská chalupa v suchu“, kde členové odpracovali fyzicky přes 750hod. a
na jednáních s úřady, dodavateli, dovozem materiálu a o telefonování ani nemluvě,
dalších 500hod.
Zde patří vřelý dík a poděkování př. J. Pavelcovi, měl velkou trpělivost, stálo
ho to mnoho duševních i fyzických sil a to při jednání s dodavateli nebylo opravdu
lehké a jednoduché, jak se říká někdy i na mrtvici. Doufáme a pevně věříme, že jeho
včeličky a milovaná manželka mu síly opět vrátí,za což jim oběma děkujeme.
Poslední sobotu a neděli v červenci jsme byli na výstavě mečíků, kterou pořádali
holešovští zahrádkáři. Velmi pěkné aranžmá i hodně novošlechtění p. Mimránka
z Mysločovic, který je šlechtí a má své odrůdy, některé pouze pod číslem. V neděli si
návštěvníci mohli květy i koupit za malý peníz.
V měsíci září - říjnu budem tradičně moštovat a vařit povidla. Začneme 3.9.2011.
Doděláváme údržbu na lisu a podobně, př. J.Pavelec, J.Vitovják.
Na říjen připravujeme: burčákové pozdní odpoledne, výstavu ovoce, zeleniny,
květin, zajišťování sadby brambor a možná něco dalšího.
Výstavy a jiné akce:
6.-14.8.2011 FLORIA Věžky + výstava růží, lilií.
18.-21.8.2011 FLORA Olomouc 9-18hod.
25.-30.8.2011 České Budějovice - Země živitelka.
26.-27.2011 Brandýs n. L. - školení pro pracovníky moštáren.
10.9.2011 Rosice - česnekové slavnosti. Gurmánsko-společenská akce.
1.10.2011 Hořovice - cibulový jarmark. Zábava, občerstvení.
Pár pranostik:
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Babí léto – léto na odchodu.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Citát: Tři věci, které zbyly z ráje: hvězdy, květiny a děti. Dante Alighieri
Na všechny akce jste srdečně zváni a zahrádkáři se na vás velmi těší.
Výbor ČZS

Chvalčovští sportovci

Ohlédnutí za minulou sezónou

V sezóně 2010-2011 měl náš fotbalový oddíl zastoupení ve třech kategoriích
okresního přeboru. Tuto sezónu můžeme ohodnotit z několika pohledů. Z pohledu
výsledků je rozporuplná, z pohledu rozvoje mládežnické kategorie nadějná a z pohledu ostatních činností uspokojivá...
Když se hlouběji podíváme na výsledky jednotlivých kategorií a začneme
u mladších žáků, tak musíme jednoznačně konstatovat, že jejich konečné umístění
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je solidní s ohledem na několik skutečností. Složení tohoto výběru je věkově velmi
obsáhlé, a proto hrají s výběry řádově až o čtyři roky staršími. Nicméně nezměrnou
snahou a velkou bojovností dokázali několikrát tyto své „vrstevníky“ přehrát a zvítězit. V konečné tabulce se tudíž umístili ve své skupině na sedmém místě, což bylo
maximem jejich možností.
Kategorie starších žáků je na tom podobně, protože ročníkový základ, jenž tvoří
zhruba jejich dvě třetiny, doplňují v mnoha zápasech sezóny mladší žáci. I přesto se
s tímto věkovým handicapem vyrovnali skvěle a dokázali postoupit do jarního play-off
o okresního přeborníka, když v základní části skončili na skvělém třetím místě. Zde
v šestičlenné skupině už byli ostatní soupeři nad jejich síly, ale i přesto se umístili na
výborném celkově šestém místě okresního přeboru.
Mimo oficiální soutěž se naši nejmenší žáčci, ročník 2001 a mladší, zúčastnili
prestižního turnaje E.ON CUP 2011, který se konal 5.června v Kroměříži na hlavním
hřišti Hanácké Slavie, a kde byli jejich soupeři žáčci věhlasných klubů ze širokého
okolí. Byli jsme mezi městskými kluby jedinou dědinou, která měla na tomto turnaji
své zástupce, a tady lze jedině konstatovat, že pro naše nejmenší kluky to byla
mimořádná událost a obstáli se ctí. I když jsme bohužel odjížděli na turnaj v minimálním počtu a neměli nikoho na střídání, tak kluci se tohoto nepříznivého jevu zhostili
na výbornou a své zápasy odehráli s maximálním zaujetím a konečnou odměnou
jim bylo vítězství nad Hanáckou Slavií Kroměříž B v souboji o umístění. Musíme zde
konstatovat, že byli rovnocennými protivníky všem družstvům, která se pravidelně
účastní v kategorii mladších přípravek v divizních a krajských soutěžích!
Celkem se do mládežnických bojů v okresním přeboru zapojilo 21 kluků a 1 dívka,
z tohoto počtu je jich 18 z Chvalčova.
Ve výsledkovém ohlédnutí zbývá už jen kategorie mužů, která nám bohužel velkou
radost nepřinesla, a muži se rozloučili s okresním přeborem. V nadcházející sezóně budou hrát okresní soutěž. Faktorů, které způsobily pád do nejnižší soutěže, je
několik. Asi mezi největší patří ten, že se nepodařilo po generační výměně mladým
nadějným hráčům plně adaptovat do mužské kategorie. Taktéž se mužstvu nevyhnula zranění hráčů na důležitých postech a v neposlední řadě také větší počet sestupujících, než je obvyklé. Takže nezbývá než doufat v rychlý návrat zpět do okresního
přeboru, kam Chvalčov bezesporu patří!
V další sezóně budou o mistrovské body bojovat opět všechny tři výše zmíněné
kategorie.
Také bychom zmínili některé akce, jež proběhly v rámci činnosti oddílu. Ve spolupráci s obcí se podařilo zcela zrekonstruovat vnitřní vybavení původních kabin
a oplotit areál hřiště, což bylo prvořadým úkolem. Dále se pomocí brigádnických
hodin zapracovalo na dodělání přístavby kabin a pokračuje se ve zvelebování
celého areálu. Z akcí, které proběhly, to byl 1.dubna Aprílový bál v KD se skupinou
Los Playboys, 4.června tradiční den dětí na hřišti za účasti více jak dvou set dětí,
5.července turnaj mužů a 16.července Country večer,kdy na hřišti hrála chvalčovská
country skupina Hogo fogo . Chystáme už také každoroční srpnovou noc se skupinou
EXPO&Pension. Ta se uskuteční 13. srpna v sobotu.
Závěrem musíme poděkovat obci Chvalčov, sponzorům, fanouškům, rodičům a
všem, kteří se nějakou měrou podílejí na chodu fotbalového oddílu za spolupráci,
bez které by činnost oddílu byla v současných složitých finančních podmínkách velmi
obtížná!
Za výbor oddílu kopané TJ Chvalčov
Jaroslav Maniš, sekretář oddílu
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Než zavřete zpravodaj

Zdál se mi sen. Ve schránce jsem našla leták z Lidlu a tam nabízeli zboží zdarma.
Ale pozor, žádná rajčata nebo uzeniny. Supermarket Lidl nabízel zdarma smích…
Takovou akci si nemůžu nechat ujít, říkám si. A rovnou zalehnu do postele, zapnu
vyzvánění na mobilu, pro jistotu na 6 hodin, abych byla v obchodě včas. Všechno
běží podle plánu. Ráno nastoupím do autobusu a jedu rovnou do města. Když přicházím k Lidlu, zjišťuju ke svému velkému překvapení, že tu nestojí žádné fronty. Paní
u pokladny se zasměje: „Smích? Jistě, máme ještě plné sklady. Lidé nakupují, ale
o smích zájem nemají. Nevím, asi špatná propagace.“ „Tak já bych si vzala půl kila
na dnešek a půl kila na zítřek. Můžu?“ „Jistě, naberte si, kolik chcete.“ A tak si nesu
v igelitce kilo smíchu. Dívám se na lidi a divím se, že takovou skvělou nabídku nevyužijí. A pak dostanu nápad. Otevřu si na náměstí stánek hned vedle zeleniny a napíšu
cedulku: 5 dkg smíchu 59 Kč… Světe, div se, za půl hodiny nemám co prodávat.
Ano, všechen smích pryč, zůstal mi jen smutek. Je opravdu všechno obchod? Pokud
ano, čemu se smát? Přicházím domů, vysypu vydělané peníze na stůl, ale nějak se
nedostavuje radost. Proč? Chci se smát, ale nejde to. Když se probudím, rychle jedu
do města, abych si ověřila, že to celé byl jen sen. Ano, uleví se mi. Supermarket Lidl
nabízí ve slevě rajčata. Jako obvykle. Stoupnu si do fronty a pak se začnu strašlivě
smát. Sama sobě.
Jitka Dostálová
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Slovo na konec:
Schované štěstí
Někdo chodí po zahrádce, najde štěstí v sedmikrásce.
Někdo projde celý svět, zívá, když se vrací zpět.
H. Doskočilová
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Lavírovaná kresba od Karla Bubílka na přední straně obálky je za Cigánovem.
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