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Dálková přeprava vody
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Milí čtenáři,
podle čínského feng-šue je prý letošní rok rokem peněz. Nevím, ale mám pocit,
že každý rok je rokem peněz. Peníze, lépe řečeno jejich nedostatek, řešíme všichni
a odjakživa. Co si pamatuji, co jsem začala rozum brát už jako dítě, téma peněz bylo
vždy aktuálním tématem v každé rodině. Téma peněz nás všechny spojuje, řeší je
jak bohatí, tak chudí, řeší se jak v kapitalismu, tak v socialismu, řešily se za feudalismu a budou se řešit v každém režimu… peníze jsou nejuniverzálnější věc, kterou si
umíme představit. Dotýká se nás všech, kráčí napříč časem, prostorem a neodradí ji
ani předsudky. Je jedno, jestli jsme bílí, žlutí, černí, jestli je nám …náct nebo padesát, penězům je jedno, jsme-li malí, tlustí, krásní, zrzaví, chytří nebo hloupí, je jedno,
jestli jsme muž či žena, žijeme ve vile či v panelovém 2+kk, je jedno, pocházíme-li
z Austrálie, Kanady nebo Tchajwanu. Celá naše zeměkoule je omotána nekonečným
řetězem peněz. Řešíme je úplně všichni, více či méně, ale všichni a pořád. Často slýchám, že za stav v naší peněžence mohou ti nahoře, ti kdesi nahoře. Ale moc by mě
zajímalo, čím obrazem jsou ti nahoře? Jak je možné, že nejsme schopni z naší společnosti vytáhnout kvalitní jedince? To tady žádní nejsou? Jak je možné, že nahoře
nesedí ti nejlepší z nás? Kdo za to může? Na koho lze ukázat prstem? Obávám se,
že v atmosféře celé společnosti je cosi špatně. Jsem klasickým příkladem negativního přístupu a důsledků, který tento přístup nese. Protože jsem nikdy nebyla bohatým
člověkem, inklinovala jsem od svého mládí k bohémskému pojetí života, které se
dívá na peníze jako na zbytečnost. Vždy jsem si přála žít pro ty nehmotné statky,
pro velké myšlenky, nádhernou hudbu nebo hrdinské vlastnosti a činy. To je samozřejmě v pořádku. Nicméně inteligence života nás stále vede k pochopení reality a
rovnováhy… svým výsměchem penězům a hmotným statkům jsem sešla na šikmou
plochu a šla z kopce. Prostě jsem kulhala na jednu nohu a hmotu tahala za sebou
jako kládu. Marně jsem si myslela, že když nebudu penězům přikládat důležitost,
budu mít svobodu. Dívala jsem se kolem sebe na mamon, na lidi, kteří žijí jen pro
„baráky“, auta a peníze, a bylo mi z toho nanic. Tolik jsem si přála nebýt taky taková,
že jsem pro jistotu popřela existenci peněz a překlopila svou negativitu a hloupost na
druhou stranu. Podléhat moci peněz je negativní, věřit, že peníze jsou nejdůležitější
věcí v životě, je hloupé, ale mávat rukou a tvářit se, jako by ani neexistovaly, je také
hloupé. Většině z nás dělají peníze velkou starost, stávají se zdrojem našich nejistot
a strachu o budoucnost. Tušíme a vidíme kolem sebe, jak málo stačí, aby se náš
život proměnil v noční můru. Přijdu o práci, zůstanu sama s dětmi, má manželka jde
na mateřskou a z jednoho platu nezvládnu platit úvěr na byt, můj manžel zemře a já
se na stará kolena budu muset stěhovat, nikdo neví kam, protože z jednoho důchodu
je nereálné utáhnout byt, a tak dál… Možností, jak „zahučet“ do propasti, je víc než
dost. Penězům podvědomě přikládáme vinu za náš strach a nejistotu, zvykli jsme si
na ně nadávat. Je to složitá a zamotaná situace, ale jedno začíná být jasné. Peníze
k nám nikdy nebudou přicházet, pokud k nim budeme mít špatný postoj.
Přeji všem nádherný podzim.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 3. 8. 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

RO projednala a rozhodla:

10/3 umístění tabule u stanoviště nádob na tříděný odpad o zákazu odkládání
odpadu v době nočního klidu.
10/5 a jmenuje jako členku Školské rady při ZŠ a MŠ za zřizovatele p. Mgr. Jitku
Dostálovou.
10/6 o příspěvku pro podzimní zájezd klubu důchodců po Zlínském kraji.
10/7 o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě pro paní Miluši Krčovou
v domě č.p. 798 na dobu 5 let, tj. do 30.11.2016.
10/8 a zamítá výjezd členů motocyklového klubu Prezident SRCZ z Ostravy na
Hostýn v počtu 20 motocyklů.
10/11 o příspěvku na činnost střediska rané péče o hendikepované děti ve Zlíně
s působností v celém kraji ve výši 3 000,--Kč.
10/12 o příspěvku na nové zvony na Hostýně ve výši 10 000,--Kč.
10/13 a souhlasí se stavebním dohledem fy INPRO MORAVIA, s.r.o.,na opravě
veřejného osvětlení.
10/14 a zamítá změnu telefonního operátora pro obec Chvalčov.
10/15 a souhlasí s prodloužením termínu zakázky pro zhotovení paspartu komunikací fou Geofaktor na 30.9.2011.
10/16 o opravách místních komunikací po přívalovém dešti z 30. června t.r.Celková škoda je ve výši 670 000,--Kč.
10/17 o opravě místní komunikace na Paseky, jejíž předběžná cena je 290 000,-Kč.
10/18 o vyčištění rour v ul. Kroužky tlakovým vozem.
10/19 o vyspravení komunikace mezi Chvalčovem a Loukovem, provedou pracovníci obce.
10/21 o výzvě majitele rekreační nemovitosti č. ev.158, že musí vyklidit obecní
pozemek na parcele 20/13 v k.ú. Chvalčov.
10/23a a souhlasí s napojením na obecní vodovod a kanalizaci nemovitosti č.p.
108 včetně zbudování zahradního bazénu a oplocení celé nemovitosti.
b/ a souhlasí s výjimkou dřevěné konstrukce stání pro auto, částečným uložením
vody, kanalizace, plynu a NN do obecního pozemku pro manžele Drozdkovy v ul.
Javornické.
c/ a souhlasí s částečným uložením kanalizace do obecní parcely při stavbě rod.
domu pro manžele Luňanovy v ul. Pod Dubinou.
d/ a souhlasí s uložením kanalizační přípojky do obecních pozemků z nemovitosti
č.p.571.
e/ s dřevěným přístřeškem na parcele 74/2 v k.ú. Chvalčov pro pana Pavla Pávka.
10/25 a pověřuje místostarostku obce řízením o převedení pozemků po Václavu
Flaksovi na obec. Jedná se o pozemky, které obec dlouhodobě udržuje a potřebuje jako přístupovou komunikaci.
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•
•
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RO bere na vědomí:
10/2 kontrolu usnesení z jednání, které se konalo 01.06.2011.
10/4 uzavírku státní komunikace směr Vsetín, včetně úpravy jízdního řádu všech
autobusových spojů v den konání Barum Czech Rallye.
10/22 odeslání dokladů pro regionální radu regionu soudržnosti střední Moravy,
které požadovali ke stavbě „Zkvalitnění volnočasových aktivit“.
10/24 zařazení opravy věžičky budovy obecního úřadu na II.čtvrtletí r. 2012.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 9. 2011
RO projednala a rozhodla:
• 11/3 a doporučuje zastupitelstvu obce převzít do obecního majetku příjezdovou
komunikaci přes stávající areál pana Urbance/bývalé ZD/.
• 11/5 a schvaluje zbudování sjezdu na místní komunikaci z obecního pozemku
372/21 v k.ú.Chvalčova Lhota pro manžele Gregorovy v ul. Na Kamenci.
• 11/6 o příspěvku na provoz babyboxu v Kroměříži ve výši 1 000,--Kč.
• 11/7 o výši příspěvku na nultý ročník Folk rock festu ve výši 10 000,--Kč.
• 11/9 a souhlasí se zhotovením dvou horských vpustí za cenu 76 000,--Kč.
• 11/10 a doporučuje zastupitelstvu provést opravu chodníků před ZŠ a MŠ ve
Chvalčově. Opravu provést vydlážděním, oprava asfaltem by nebyla efektivní na
delší dobu a byla by téměř stejně drahá.
• 11/11a) o odstranění povodňové škody od Novákového v ul. Na Kamenci směr
DZP Javorník. Oprava je v plánované částce 28 000,--Kč.
b) a doporučuje nechat zhotovit horskou vpusť u č.p. 765/Gargulák/, kde teče
velké množství vody při přívalovém dešti.
c) o vyčištění 70 m zatrubněného potoka v Kroužkách tlakovým vozem.
f) a doporučuje zastupitelstvu schválit pro vedení opravy místní komunikace na
Paseky v dražší variantě za cenu 290 000,--Kč tak, aby byla trvanlivější.
g) a doporučuje zastupitelstvu obce řešit zhotovení poslední části kanalizačního
sběrače v ul. Javornická.
11/12
a ukládá starostovi řešit chování a volný pohyb psa pana Tomáše Vagrčky
•
na veřejném prostranství. Jednání je vyvoláno na základě petice občanů žijících
v ul. Na Říce.
• 11/14 a souhlasí s povolením konání akce Fryštácký dogtrekking ve dnech
6.-9.10.2011 přes katastr obce Chvalčov.
11/21
a souhlasí s prodloužením licence pro fu Veolia Transport Morava na auto•
busovou linku Hranice – Rajnochovice – Zlín.
• 11/22 a zařadila do seznamu uchazečů o obecní byt paní Buničovou a pana
Zdeňka Kužela.
• 11/24 o dárku pro čestného dárce krve pana Bohumila Novotného, který bezplatně daroval krev již 70 x.
• 11/25a) ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost na pozemky- ornou půdu
v k.ú. Chvalčov paní Aleně Dolákové k 29.9.2011.
b) na základě žádosti pana Josefa Doláka zveřejní obec záměr o pronájem
pozemků parc.č. 589/2, 581/2, 518/4 a 590, všechny v k.ú. Chvalčov. Jmenovaný
bude pokračovat v zemědělské činnosti po své matce.
• 11/26 o pronájmu dvou ovocných stromů (jabloní) paní Boženě Vukeličové
v obecním sadě Na Říce.
5

•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:

11//2 kontrolu usnesení z jednání č.10, které se konalo 03.08.2011.
11/4 hospodaření obce za období leden až srpen 2011, příjmy jsou čerpány na
82.78 % a výdaje na 65.74 %.
11/8 oznámení starosty obce o ukončení oprav místních komunikací vysprávkovým vozem ve výši 65 000,--Kč.
11/11d) informaci starosty o opravě místní komunikace v Lázních včetně vjezdu u
Zábranského.
e)informaci starosty o provedené opravě propustku v Lázních v ul. Pod Lomem za
cenu 34 000,--Kč. Opravu provedla fa Building, s.r.o., Bystřice p.H.
11/13 informaci starosty o vandalismu v obecním lese, ke kterému došlo ve dnech
20. a 21.8.2011. Předběžná škoda je 5 000,--Kč. Vandalismus dělaly děti v pubertálním věku.

Přiznané dotace v roce 2011 pro obec Chvalčov
P.č. Poskytovatel

Účel použití

Částka

1.

Fond kultury Zlínského Neinv. dotace na restaurování
kraje
sousoší Sv. Anny a Panny Marie
z poč. 20.stol. v k.ú. Chvalčov

20.000,- Kč

2.

Zlínský kraj

Neinv. dotace na nákup věcných
prostředků požární ochrany a
osobních zásahových pracovních
prostředků

98.000,- Kč

3.

Ministerstvo školství, Neinvestiční účelový transfer
mládeže a tělovýchovy na projekt Podhostýnská tvořivá škola. (Určeno pro ZŠaMŠ
Chvalčov)

310.828,20

4.

SZIF – PRV, opatření Inv. dotace v rámci projektu "Les
Realizace místní rozvo- jako zahrada" na nákup kolového
jové strategie
traktoru vč. nakladače a navijáku

482.700,- Kč

5.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace na výdaje 12.000,00- Kč
spojené s činností JSDH

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
výše uvedený přehled přiznaných dotací hovoří o tom, že boj o každou korunu pro
obecní rozpočet trvá a ne vždy je vítězství na naší straně.
Přívalová bouře, která se přehnala Bystřickem 30. června letošního roku, postihla
i část území obce Chvalčova a způsobila škody na obecním majetku, zejména na
korytech vodotečí, propustích a cestách za cca 650 tis. Kč. Nejvíce byly postiženy
lokality Lázně, Paseky a Kroužky. V současné době je většina škod odstraněna.
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Kromě toho přistoupila obec k opravě chodníku ke škole. Starý chodník měl
odslouženo, jeho stav neodpovídal požadavkům na bezpečné užívání, jak o tom
svědčí zápisy kontrolních orgánů. Nový chodník splňuje kritéria na bezpečnost,
reprezentaci i trvanlivost. Je proveden z kvalitní zámkové dlažby, oproti chodníku
původnímu nemá středový kruhový ostrůvek a příčná ramena. Opravu provedla
firma Technické služby Valašské Meziříčí, které předložily výhodnější nabídku ze
dvou oslovených. Celková cena včetně odstranění starého chodníku a rekultivace
činí 206 tis. Kč.
K závěru se blíží rekonstrukce veřejného osvětlení. Zhotovitelská firma P-elektro
provedla práce rychle, kvalitně a ohleduplně, zaslouží poděkování stejně jako občané obce postižení stavebním nepohodlím za pochopení a toleranci.
V závěru roku nám zbývají některé menší investiční a údržbové stavební akce
(mimo jiné i dostavba kanalizace v ulici Javornické za 361 tis. Kč). V současné době
rada obce a zastupitelstvo připravují rozpočet na příští rok. O tom příště, až budou
schváleny záměry a finance.
Babí léto se letos mimořádně povedlo, přeji všem dostatek optimismu, až přijde
sychravé počasí.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občanky:
Klára KUBÍKOVÁ
Michaela GAJOVÁ

narozena
narozena

25. 07. 2011
22. 08. 2011

Rodičům přejeme hodně radosti a holčičkám samé štěstí!

Uzavřená manželství:
Robert ZAPLETAL
Jana KOLÁČKOVÁ

manželství uzavřeno

03. 09. 2011

Milan BURŠA
Irena TOTKOVÁ

manželství uzavřeno

10. 09. 2011

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Naši nejstarší občané
Stalo se již tradicí, že blahopřát k tak významnému životnímu jubileu jako je 90 let,
chodí i starosta s místostarostkou obce.
Tyto návštěvy mám velice ráda a vždy se mi z nich těžko odchází. Všichni letošní
jubilanti jsou v dobré psychické pohodě, a i když mají nějaké ty fyzické problémy,
neradi o nich mluví. Nejsou to besedy o nemocech, ale o tom, kde se narodili, kde
vyrostli, jak začínali, vychovávali děti, vnuky a pravnuky. Nikdy nechybí ta profesní
dráha, která je neméně zajímavá. Ráda naslouchám těmto povídáním, jsou plné
nadšení z prožitého života a díků za vše, čeho se oslavencům dostalo a co si mohli
splnit.
Přejeme všem našim jubilantům dobré zdraví, pohodu a optimismus do dalších
dnů.
Letošní jubilanti jsou:
Paní Žofie Kuželová, Milada Cabáková, Oldřiška Olšanská a Stanislav Vagrčka.
Nesmíme zapomenout na čestného občana a rodáka P. Stanislava Vaňka, který
žije sice ve Šternberku, ale duchem je stále doma, ve Chvalčově.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce

Žijí mezi námi

Zdá se mi, že teprve nedávno jsme ve zpravodaji
blahopřáli k životnímu jubileu předsedovi zahrádkářů panu Jiřímu Pecháčkovi. A bylo to už před
Velikonocemi. Při rozhovoru jsme mluvili o lecčem.
Pan Pecháček vzpomínal na první léta na Chvalčově,
na to, jak blízko u kapličky ve Lhotce potkal celoživotního kamaráda pana Josefa Pavelce. „Měli jsme nejen
společné zájmy o přírodu a včely, přátelily se i naše
rodiny. Josef je stejně starý jako já a moc pro obec
udělal, o tom napište.“ Slíbila jsem panu Pecháčkovi,
že na pana Pavelce nezapomeneme.
Pan Josef Pavelec letos oslavil podobně jako pan
Jiří Pecháček kulaté životní jubileum. Narodil se 17.
dubna 1941 na Rusavě na Hořansku. Tam vyrůstal
se třemi bratry. Základní školu navštěvoval nejdřív na
Rusavě, od šesté třídy v Bystřici. Vyučil se v Kroměříži
automechanikem. Po vyučení krátce pracoval v STS
(státní traktorové stanici) v Ludslavicích a pak byl až do roku 1991 zaměstnán
v opravnách zemědělských strojů v Holešově. Od devatenácti let mistroval až 45
lidem. Dodávám, že to asi zpočátku neměl jednoduché. To tedy opravdu ne. „Snažil
jsem se dokonale ovládnout opravy manipulační techniky vysokozdvižných vozíků
všech druhů, musel jsem všemu, co jsme dělali, rozumět.“ Jeho žena říká, co on by
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o sobě neřekl: „Manžel má organizační schopnosti a uměl si sjednat autoritu a práce
v opravnách byla jeho koníčkem.“ Po revoluci začal v oboru, kterému rozuměl, podnikat. Říká: „Kdo podniká, ví, že je to práce, přemýšlení, stres, štěstí. Musí se veškeré
volno podřídit podniku, věnovat podnikání všechny síly a schopnosti, je potřeba mít
rodinné zázemí. Jen tak je naděje, že nezkrachujete. Na odpočinek zbude jen pár
dní v roce.“
Manželé Pavelcovi byli oba vychováni v katolických rodinách. Navštěvovat
bohoslužby bylo pro ně samozřejmostí. Oba rádi chodili do kostela na Hostýně.
Na Hostýně se poprvé potkali. Bylo to osudové setkání. V roce 1962 si pan Josef
Pavelec vzal Chvalčovačku Helenku Gaždovou. Jejich manželství trvá už 49 let.
Vychovali dvě děti, doopatrovali maminku, pomáhají s vnoučaty. „Než jsme se pustili
do stavby domu, museli jsme hodně šetřit a tak i celé další roky. Nic není zadarmo. Po příchodu ze zaměstnání jsem pracoval ve chvalčovských provozovnách.
Chvalčov mám rád. Našel jsem tu mnoho dobrých a pracovitých lidí a přátel.“
Vím ale, že jste byl zapálený zahrádkář.
U zahrádkářů v naší obci jsem od roku 1964. V té době byli zahrádkáři bezvadná
parta. Chalupu jsme neměli. Scházeli jsme se po rodinách, bavili se, zpívali, plánovali. Tam se zrodil nápad koupit chalupu. Na to už vzpomínal Jirka Pecháčků, tak se
nechci opakovat.
Vím, že v naší organizaci ČZS pracujete ve výboru a že od roku 1964 by se
odpracované hodiny na chalupě počítaly do tisíců, že?
O tom nechci mluvit. Mě těší, že na chalupě je stále pěkněji a že naši práci oceňuje i pan starosta. Věřím, že pěkné prostředí přitáhne mladé lidi a zahrádkáři v obci
nevymřou.
Já osobně jsem vždycky zvědavá, čím mě zahrádkáři překvapí na hody. Letos
jsem doslova zírala. Nové střechy, posezení ve velké besídce ve dvoře, upravená
zahrada. Na chalupě bylo co obdivovat, nechybělo dobré jídlo a pití. Vím, že jste byl
duší stavebních úprav na chalupě, že jste mnoho věcí zajistil a zorganizoval. Akce
Zahrádkářská chalupa v suchu dopadla dobře díky vám.
Vy jste však pracoval i ve stavební komisi obce a byl jste tam velmi platný.
V roce 1964 jsem byl zvolen poslancem v obci a tehdy začala moje práce ve
stavební komisi. Stavěl se KD, obchody, autobusové čekárny, všechno brigádnicky
s pracovním nasazením našich občanů. Naši předkové chtěli mít pěknou obec a v té
době Chvalčov byl opravdu pěkný a „moderní“. Byl příkladem pro okolní obce. Takže
jsem se rád podle svých možností podílel pracovně i organizačně na výše uvedených
stavbách.
Říkal jste, že vaším koníčkem bylo zaměstnání, ale vy jste člověk mnoha aktivit.
Se svou ženou máte dokonale zorganizovaný čas a nepromarníte ani minutu.
Je těžké vás zastihnout. Máte krásnou zahrádku, včelaříte.
Včelaření se stává mým velkým koníčkem, když už jsem v důchodě. Rád vzpomínám, jak jsme s Helenkou tančili ve valachu (valašském souboru Rusava). Jen díky
vystoupením souboru jsme poznali pár míst v republice. Jinak jsme byli plně vytíženi
doma.
Čím se řídíte v životě?
Řídím se tím, co jsem odmalička slýchával doma. „Buď dobrým člověkem, vždycky se ti to vyplatí.“ A také „Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno“. Životem mě
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doprovází hluboká víra v Boha, tu mi vštípili rodiče. Věřím také v sílu rodiny. V celém
manželství je mi moje žena velikou oporou.
Pan Josef Pavelec prožil bohatý život naplněný prací. Zdaleka jsem nevyjmenovala jeho všechny aktivity, i sponzorské. Přeji mu i za nás, aby byl zdravý a šťastný
v dalších rocích života, měl radost ze včelaření a neopouštěla ho chuť a síla pracovat
pro nás nejen na chalupě.
Eva Bubílková

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

•
•
•
•
•
•
•
•

Na školní rok 2011/2012 máme zapsáno 40 dětí (to je plná kapacita naší MŠ).
Třídu Berušky navštěvuje 18 dětí ve věku 2,5 – 4 let.
Třídu Sluníčka navštěvuje 22 dětí ve věku 4 – 7 let.
S dětmi pracují:
paní učitelka Jiřina Tillerová (vedoucí učitelka)
paní učitelka Stanislava Jurásková
paní učitelka Veronika Miškayová (zástup za paní učitelku Ludmilu Holáňovou –
mateřská dovolená).
Pro přihlášené předškoláky je i v tomto školním roce Metoda dobrého startu,
výtvarné tvoření, flétna, grafomotorika – tyto činnosti zajišťují paní učitelky naší
MŠ.
Paní učitelky MŠ i letos pracují v logopedickém kroužku individuálně s dětmi
vytypovanými logopedkou Mgr. Jahodovou, která navštívila naši školku v polovině
září.
Pro přihlášené děti ze třídy Sluníček je opět zajištěn plavecký výcvik v Přerově a
keramika s panem Švehlíkem.
Nově, pro všechny děti, jejichž rodiče měli zájem, bude v naší MŠ bývat každou
středu angličtina pod vedením paní učitelky Duchoňové.
Kolektiv učitelek MŠ

Září, září, na léto jde stáří. Zlaté slunce září malátně a s únavou…
(Úryvek z textu písně Zdeňka Svěráka)
Prázdniny a léto jsou za námi, ale na rozdíl od malátného, unaveného zářijového slunce to v naší základní škole již od 1. září pořádně ožilo. Začal školní rok
2011/2012, a to na plné obrátky.
Tak tedy:
• V 1.-5. ročníku je 52 žáků.
• Do I. třídy nastoupilo 8 prvňáčků.
V I. a V. třídě je třídní paní učitelka Alena Konečná , II. třídu učí paní učitelka
• Kristýna
Pavlíčková, III. paní učitelka Alena Martínková, IV. pan ředitel Zdeněk
Hnila.
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Letošní prváčci.

Stavba chodníku.
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•
•
•
•

Ve školní družině působí paní vychovatelka Jiřina Loupancová.
Všechny ročníky jsou vyučovány podle Školního vzdělávacího programu
Podhostýnská tvořivá škola.
Školnicí a uklízečkou je paní Stanislava Nelešovská. Místo paní Elišky Sedlářové,
která v naší škole působila na této pozici mnoho let, nastoupila paní Pavla
Kovaříková. Přejeme paní Sedlářové mnoho štěstí a radosti v další etapě jejího
života.
V multimediální učebně máme novou interaktivní tabuli – děti jsou jí nadšené.
Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a  
datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni
můžeme speciálními pery ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. A brzy bude v učebně i nový nábytek.
Obnova čeká i počítačovou učebnu.
Tato moderní zařízení mohla být zakoupena díky Operačnímu programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost, tedy z prostředků Evropské unie.
8.září se uskutečnila beseda žáků s vojenskými piloty a techniky 222. výcvikové
letky z Náměště nad Oslavou. Náplní činnosti letky je letecký výcvik, příprava
pilotů a zabezpečení provozuschopnosti a bojeschopnosti letecké techniky a
jejich speciálních systémů. Letka je vyzbrojena letouny L- 39 ZA Albatros.Letecký
výcvik je zaměřen na dosažení bojové způsobilosti "mladých" pilotů a na udržení
vycvičenosti "starších" pilotů.
Zvědavost dětí neznala mezí, a tak se piloti i tisková mluvčí Ing. Štěpánka
Skřipská při odpovědích pořádně zapotili. Jen to letadlo chybělo, a tak se někdy
na jaře vypravíme na návštěvu na leteckou základnu zase my. Besedu zajistila
paní M. Tvarůžková, které tímto děkujeme.

Návštěva letců.
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14. září byly první třídní schůzky a sešel se i výbor klubu rodičů, do něhož byli
zvoleni noví zástupci z řad rodičů. Klub rodičů je již několik let nedílnou součástí
naší školy a poděkování patří všem, kteří pro něj aktivně pracují.
21.září začala oprava chodníku před školou. Opravu si vyžádal již bezpečnosti
nevyhovující starý asfaltový povrch. Ten bude vyměněn za zámkovou dlažbu.
Změní se i vzhled chodníku pro snadnější údržbu, hlavně v zimním období.
Žádáme vás o pochopení a trpělivost.
27.září proběhl oblíbený noční přechod Hostýnských vrchů. Trasa vedla z Tesáku
přes Klapinov a Skalný na Chvalčov. Tradiční ukončení u pana starosty a jeho
paní se zúčastnilo asi 90 účastníků této noční turistiky. Opékání špekáčků, výborné buchty, čaj na zahřátí. Prostě pohoda. Jsme rádi, že se tento způsob stmelování malých i velkých občanů obce líbí. Poděkování patří manželům Stodůlkovým
za cílový azyl a paní Severové za výrobu originálních pamětních medailí.

A co nás čeká v říjnu a listopadu?
Zahájení činnosti kroužků (flétna, pěvecký sbor, řezbářský kroužek, počítačový
• kroužek,
keramika, sportovní hry).
Spaní
ve
tentokrát s tématikou vesmíru. Pozváni jsou pracovníci valašsko• meziříčskéškole
hvězdárny.
• listopadové Tvořeníčko v kulturním domě.
Tak držte palce, ať se školní rok vydaří dětem , učitelům a všem zaměstnancům
školy. Za vaši podporu vám děkujeme.
Alena Martínková

Něco pro bystré hlavičky
1. Které číslo je složeno z 67 tisíců, 16 stovek, 11 desítek a 13 jednotek?
2. Podaří se ti spočítat všechny trojúhelníky?

3. Přesmyčky – najdi ve slovních spojeních jména tří známých zpěvaček.
NASÁVÁ COKOLI
ANO, LEVNÁ REGATA
PAVLOVA ÁRIE
4. Sudoku

13
6 7
1
5
2
3 4
6 7 8
5 9 2
7 8 1 3 4

NASÁVÁ COKOLI
ANO, LEVNÁ REGATA
PAVLOVA ÁRIE
4. Sudoku
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Řešení z minulého vydání:
1.

2. zápalka
vajíčko
kočka, rendlík, hospodyně
3. za 90 sekund = 1a+2a =30s;1b+3a =30s (1. je hotová);
2b+3b =30s (3 jsou hotové)
4. "Co by mi poradil tvůj kolega?" Zeptáš se jednoho ze strážců, co by ti poradil
jeho kolega. Po odpovědi se vydáš na druhou stranu.

Zprávičky z KCR DOMINO

Prázdniny utekly jako voda. Pro děti od 5 let připravujeme každý rok příměstské
tábory. Prožili jsme 4 týdny plné her, malování, tvoření, sportování a spousty zajímavých aktivit.
Od 12. září se rozběhl pravidelný program. Pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let jsou
určena motorická cvičení – KLUBÍČKO. Jedná se o cvičení, zpívání, říkanky za
pomoci mnoha terapeutických pomůcek. ŠIKULKA – je výtvarně zaměřený kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let. Pro děti je to často první seznámení s malováním,
tiskáním, stříháním, lepením a mnoha dalšími výtvarnými nápady. Pro děti od 3 let
máme TVOŘÍNKA - malování, tvoření, vyrábění pro podporu a rozvoj jemné motoriky,
fantazie a kreativity. V úterý a ve středu je otevřena VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA
pro děti od 1,5 roku bez rodičů. Dopoledne je plné her, říkanek, zpívání, cvičení,
malování a spousty dalších aktivit.
Chceme vás upozornit a pozvat i na další akce. Pro zájemce o MASÁŽE DĚTÍ
bude 19.10. od 16,15 hod. beseda s Andreou Lazarskou o přínosu masáží a jemných
dotyků pro naše děti. Zájemci, prosím přihlaste se.
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SOUROZENECKÉ KONSTALACE je téma další besedy. Ve středu 9.11. od 15,30
hod. nás Pavla Žůrková uvede do problematiky výchovy dětí v rodině s více dětmi.
Bude mluvit též o vlivu pořadí narození dětí v rodině. Nejde jen o přednášku, ale
i besedu s možností ptát se, reagovat a sdílet své názory a zkušenosti.
Ve spolupráci s chvalčovskou kulturní komisí připravujeme SVĚTLUŠKOVÝ REJ.
Ve středu 16.11. od 16,15 hod. vypukne podvečer plný pohádkových bytostí s úkoly
pro děti, vystoupení dětí a v závěru průvod s lampiony. Těšíme se na krásný, světélky
prozářený večer.
15

Pro maminky, které si chtějí odpočinout a načerpat inspiraci, připravujeme
DÁMSKOU JÍZDU ve středu 30.11. od 19,00 hod. už s nádechem Vánoc.
Ještě k nám přijde Mikuláš a to už budou Vánoce opravdu za dveřmi.
Krásné podzimní dny a večery naplněné časem pohádek, čtením, zpíváním a
společným povídáním přeje
Elen Egerová
Více informací na tel. 604 30 50 55

Zprávy z SOS vesničky

Automobilové závody „Mazda“ Vysoké Mýto – 21. srpna 2011

Tato slunečná neděle patřila automobilovým příznivcům, fanouškům motosportu a
všem, kteří milují vůni benzínu a spálené gumy! Náš sponzor společnost Mazda nás
totiž pozval na své závody do Vysokého Mýta, kam jsme vyrazili brzy ráno autobusem. Na úvod jsme mohli na autodromu sledovat rozjezdy a trénink všech závodníků
a v čase 13:00:00 byl odstartován samotný závod. Děti měly právě od Mazdy zapůjčené fotoaparáty do celoroční soutěže, tak mohly pořídit unikátní snímky. Nechybělo
ani občerstvení, klobásky, párky či uzené žebírko a limonády, které zajistil pořadatel
společnost Mazda, které děkujeme za hezký den.

Reportáž CALDONAZZO 2011: Dva týdny v Italském Caldonazzu
31.7. – 14.8. 2011

Přesně v polovině letních prázdnin se vydala 20 členná expedice z chvalčovské
vesničky do italského městečka Caldonazzo, ležícího na břehu stejnojmenného
jezera. V podvečer 31. července vyrážíme autobusem přes Rakousko a Německo
až do severní Itálie poblíže města Trento, kam jsme dorazili druhý den ráno. Zatímco
děvčata se ubytovala v bungalovu, hoši našli nocleh ve stanech. Po zabydlení nás
čekal první oběd z velmi chutné italské kuchyně a odpolední klid poté vystřídalo
koupání v Lago di Caldonazzo.
Kromě nás tu byli i zástupci dalších vesniček, například Italové z Říma, Němci
ze Schwarzwaldu, Poláci ze Siedlce, Belgičané z Bruselu či Makedonci ze Skopje.
V areálu tábora bylo možné během dopoledních i odpoledních hodin navštěvovat
různé kroužky a atrakce. Mezi nejoblíbenější patřila výtvarka, možné bylo jít i do
tancování, hraní na africké bubny nebo se naučit nějaké triky a kousky v cirkuse.
Zároveň probíhaly i různé sportovní disciplíny. Naši hoši nastoupili ve fotbale ve smíšeném družstvu s Italy a po dvou prohrách 3:4 a 0:4 se s turnajem rozloučili. Úspěchy
českým barvám přinesla až účast Alenky Šelepské v atletice, která vybojovala hezké
druhé místo. Zlatý úspěch pro českou trikolóru pak zajistil svými suverénními výkony
v badmintonu Patrik Zigmund. Pochvalu si za bojovnost zaslouží i naše děvčata,
která se odvážně přihlásila do fotbalového zápasu a i přes prohru 0:2 nám ostudu
neudělala.
Během čtrnáctidenního pobytu na jihu Evropy jsme také zavítali do dvou zábavních parků. Tím prvním byl Gardeland a za celý den jsme zažili opravdu hodně! Jako
předkrm jsme zvolili horskou dráhu Atlantida, ve které nás jen trochu osprchovala
voda. Ostřejší příchuť už měla zelená horská dráha. O stupínek výše byla zbrusu
nová dráha Raptor, při které již mírně lechtalo v žaludku. Pro ty, kteří trpí nevolností,
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již však nebylo vhodné „Modré tornádo“, při kterém vzlétnete, a než se během asi
tří minut vzpamatujete, stojíte na zemi a nevíte, kde jste. Hřebíčkem do rakve je
potom atrakce nazvaná „Space vertigo“, která není vhodná pro jedince se srdečními
problémy. Jedná se totiž o volný pád z výšky 40 metrů…. Jestli máte nějakou noční
můru, ve které padáte někam do hlubin, doporučuji jako ideální způsob léčby, která
trvá asi 5 vteřin.
V pondělí 8. srpna jsme se vydali na celodenní horský výlet k vrcholu Mount
Vezzena ve výšce 1908 m. Autobusem projíždíme pár vesniček a dostáváme se
k horské chatě, odkud pokračujeme dále cestou vedoucí k válečnému bunkru z 1.
světové války. Po sérii fotografií, malém průzkumu a svačině někteří neodolali a šli
si pohladit italské krávy pasoucí se na pastvině. Po třech kilometrech v horách končí
i asfaltová silnice a my od posledního statku zahajujeme stoupání k nedalekému
vrcholu. Po chvíli nás ohromil pohled dolů z okraje skály, na kterou jsme se vyškrábali. Jen kolmá stěna a několik set metrů pod ní dlouho nic… Cesty, vesnice a domy
dole vypadaly, jako by si je nepostavili lidé, ale mravenci. Ale o těchto drobných
živočiších by mohli spíše vyprávět Matouš a Dominik. Následoval ještě kousek po
skalnaté pěšince a cíl dnešní výpravy byl tu – téměř dvoutisícová hora Vezzena. Po
návratu k autobusu doplnili někteří energii malinami, kterých ve zdejších lesích rostlo
požehnaně.
Dalším výletním dnem byla středa, kdy jsme zavítali do aquaparku a movielandu.
První skupinka si tam mohla vychutnat velké množství nejrůznějších typů tobogánů,
umělé mořské vlny a nebo jen relaxování na lehátku. Druhá část výpravy si zase
v movielandu vyzkoušela hororový dům, válečnou německou ponorku a nebo také
divadelní vystoupení na otevřené scéně, ve které se ukázal dvojník americké star
Sylvestera Stalona v roli Johna Ramba.
A tak jako každý výlet, tábor či rekreace i tento pobyt se nachýlil ke svému konci
a my se plni zážitků, odpočinku a navázaných nových přátelství vracíme domů do
vesničky na Chvalčově. Tak zase někdy na shledanou – arrivederci!!
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Dětský den s Chevroletem – 8. září 2011

Zamračený a sychravý podzimní den nenasvědčoval tomu, že se stane dnem příjemným, zábavným a udělá nejen dětem radost. Na naši vesničku do Chvalčova totiž
zavítali zástupci automobilky Chevrolet, která slavila 100. výročí od svého založení
a k této příležitosti uspořádala u nás dětský den. A co by to bylo za narozeninovou
oslavu bez dárků a překvapení! Pro mlsné jazýčky byl připraven dort ve tvaru loga
firmy Chevrolet, plno balónků a jiných drobných dárků. Ten hlavní dar však byl opravdu velký a stál za to – naše „vesnička“ dostala do svého užívání nový vůz Chevrolet
Captiva, do kterého se hned hrnuli automobiloví nadšenci na jeho prohlídku. Celá
oslava probíhala před Tetínem, byl postaven velký stan, pod který se všichni vešli.
Pod vedením našeho hudebního pedagoga Petra Balgy vystoupily děti se třemi
hezkými písničkami a poté byly našim hostům předány dárečky ve formě perníčků
a dřevěných modelů automobilů. Nechybělo připravené občerstvení a o zábavu se
kromě Kašpárka chodícího na chůdách postaral také zpěvák Bohouš Josef. Ten ze
svého repertoáru vytáhl nejznámější hit „Mezi kapkami deště“, což nenechalo chladnými některé maminky a další část ženského publika. Atmosféra by se dala téměř
přirovnat k nějakému malému koncertu. Děti nadchlo malování na obličej, a tak se
nenašel skoro nikdo, kdo by neměl na tváři namalovanou nějakou berušku, motýla,
žábu a nebo dokonce kostlivce. I když nám dnes počasí nepřálo, narozeninová oslava Chevroletu se povedla a ještě jednou děkujeme.
Radim Kejík
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Zprávy z VÚ Revír

VÚ REVÍR - co bude dál?

Že na Říce existuje výchovný ústav pro mladistvé chlapce jsme si za ta léta
zvykli. Vždyť toto zařízení funguje od 70. let a za tu dobu se v něm vyučilo v oboru
lesník - mechanik nemálo desítek chlapců. V ústavu pracovalo také mnoho našich
spoluobčanů a pro některé se toto zaměstnání změnilo v životní poslání a zároveň
i úděl. Informace, že se bude ústav zavírat, proběhla jak v rozhlase, tak v televizi či
v tisku… no a samozřejmě mezi lidmi běží fámy a domněnky. Abych sobě i spoluobčanům vnesla do situace alespoň trochu jasno, navštívila jsem současného ředitele
ústavu pana Mgr. Schönwäldera. Pan ředitel potvrdil, že činnost zařízení opravdu
skončí v roce 2014, letos se nabírali poslední prváci. S touto třídou zanikne také
obor lesník - mechanik, jediný obor tohoto druhu v naší republice. Pan Schönwälder
se svěřil, že veškeré pokusy o změnu rozhodnutí ministerstva školství byly marné a
v tuto chvíli vedení nenapadá žádná možnost, jak situaci změnit. Nutno podotknout,
že tendence ke snížení počtu dětí se projevovaly dlouhodobě a rozhodnutí o útlumu
tím pádem není rána z čistého nebe. Zaměstnanci včetně pana ředitele mají tři roky
na to, aby si našli nové zaměstnání. Oficiální důvody k ukončení činnosti učiliště
jsou v zásadě tyto: 1) špatná uplatnitelnost adeptů na trhu práce, 2) vysoké náklady
na provoz zařízení, 3) zařízení nesplňuje podmínky na ubytování chlapců, 4) nízká
naplněnost zařízení. Jistě by se dalo polemizovat, nakolik jsou tyto důvody oprávněné, ale to tomuto článku nepřísluší. Důležitá je otázka, co bude s dětmi po roce
2014. Ministerstvo má v plánu snížit počet dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou
celoplošně, kojeneckými ústavy počínaje, přes dětské domovy a ústavy s postiženými klienty, konče výchovnými zařízeními. Tendence zaměřovat se spíše na prevenci,
aby počet lidí s nařízenou ochrannou výchovou byl co nejmenší, je jistě chvályhodný,
ale domnívám se, že také trochu naivní. Vždyť návrhy a programy se neustále mění
s rychle se střídajícími zákonodárci. Ještě nikdo neví, co dělat dál, ale už se ruší fungující a zaběhnuté modely. Ale na to už jsme si také zvykli. Nicméně i v tomto případě
platí staré známé pořekadlo o změně, která je život. Změna, to je výzva. Jsem velmi
zvědavá, kam povede tato změna. Jsem velmi zvědavá, co nebo kdo bude za tři roky
v prostorách VÚ Revír fungovat.
Na základě rozhovoru s panem ředitelem Mgr. Schönwälderem napsala
Jitka Dostálová

CO, KDE, KDY?

Různé

v 20.10. se můžeme těšit na další setkání při ČAJI O PÁTÉ. K tanci i poslechu
zahrají Jindra s Mirkem. Akce se koná v KD. Všichni jsou srdečně zváni.
v BENEFIČNÍ KONCERT se bude konat v pátek 21. 10. 2011 v 19.30 hod. v sále
Kulturního domu ve Chvalčově. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude
věnován ve prospěch klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením. BIG
BAND Josefa Hájka ve spolupráci s DZP Javorník vás srdečně zve na Javorník
ve Chvalčově. Srdečně zvou klienti i pracovníci DZP JAVORNÍK.
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v KCR DOMINO a obec Chvalčov připravuje 16. 11. od 16.30 SVĚTLUŠKOVÝ
REJ. Připravte si lampionky, vyrazíme na kratší pouť k pomníku. Vhodné pro
všechny věkové skupiny, zvláště pro maminky s malými dětmi.
v 18. až 20. listopadu v prostorách našeho kulturního domu proběhnou již tradiční
ADVENTNÍ INSPIRACE s vánočním jarmarkem. Těšit se můžete jako obvykle na
prodejní výstavu vánočního sortimentu, na kulturní vystoupení i besedu s duchovním. Přijďte se nadechnout vůně Vánoc.
v V souvislosti s Adventními inspiracemi žádáme prodejce, kteří mají zájem o prodej
svých výrobků v rámci této akce, aby kontaktovali paní Jaroslavu Kvasničkovou
buď na telefonu: 602 758 773 nebo emailem na adrese: ch117@seznam.cz.
v V termínu Adventních inspirací pro vás základní škola připravuje již tradiční
TVOŘENÍČKO, na kterém si mohou děti vlastnoručně vyrobit výrobek s vánoční
tématikou. Čas a místo konání bude ještě upřesněno.
v Podzimní čas je dobou adventních koncertů a mikulášských akcí…
- ZŠ a MŠ Chvalčov pořádá mikulášské odpoledne v kulturním domě, předpokládaný termín 5.12. 2011 od 16.30.
- 5.12. 2011 pojede chvalčovský hasičský sbor již druhou mikulášskou jízdu, za
asistence Mikuláše, čertů i andělů.
v Víte, že na Sv. Hostýně bude ve 3. poutním domě v kapli Panny Marie instalována tapisérie Kázání na hoře, kterou vytvořil náš někdejší občan Josef Pospíšil a
který darovala jeho paní Eva Pospíšil Hanušová. O tomto díle budeme v našem
zpravodaji ještě určitě psát.

PODĚKOVÁNÍ

v V minulém čísle zpravodaje jsme
poděkovali za práci spojenou s naší
kaplí na horním konci obce v Dědině
panu Sedlářovi. Máme však také kapličku Na Kamenci, o kterou obětavě
pečuje a vede májové pobožnosti
po celý měsíc květen paní Marie
Perůtková. Také jí patří upřímné
poděkování všech, kteří do kapličky rádi chodí, stejně jako panu
Antonínu Hlavíkovi, který je ochoten
kdykoliv pomoci.
v Klub dárců krve Kroměřížska, který
jako nezisková společenská organizace působí v tomto regionu už
17 let oznamuje, že náš občan
pan Bohumil Novotný, ulice Pod
Hostýnem, Chvalčov, daroval na
oddělení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a.s.,
svou krev již 70x. Jubilejní sedmdesátý odběr krve se uskutečnil dne
9. srpna 2011. Obec Chvalčov panu
Bohumilu Novotnému za jeho mimořádný a příkladný postoj děkuje.

Bohumil Novotný
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v Letošní chladné a deštivé počasí o prázdninách bylo pro mnoho dětí často
nudné a vymýšlely si zábavu. Kluci všech dob páchali občas „neplechu“. To se
podařilo i našim klukům letos, když z dlouhé chvíle kouleli z Matúška balíky sena.
Jeden balík vrazil do plotu zahrady a hodně ho poškodil. Viníci utekli. O to větší
bylo překvapení, že během týdne přišli i se svými rodiči, omluvili se a s tatínky
plot opravili. No – to se hned tak nestane a takové rodiny zaslouží pochvalu
za příkladnou výchovu mladé generace. V takových rodinách vyrostou lidé, se
kterými se v obci bude dobře žít.
a na konec…

v Chceme požádat všechny občany o spolupráci týkající se vandalismu v naší
obci. Po dlouhé době se začaly hlavně v nočních hodinách objevovat nešvary
typu - stěhování květináčů, hraní se dřevem, pomačkané okapy, vysypané odpadkové koše. Při sběru velkoobjemového odpadu rozkutálené pneumatiky po celé
obci.
Rušení nočního klidu hulákáním a močením, kde komu napadne, je jev dlouhodobý a obtěžuje všechny občany. Pokud k takovým jevům dochází a obtěžují
k „nevydržení“, zavolejte na 158 a neberte vaše hlášení jako udávání.
Pokud nějaké drobné výtržnosti berete jako „mladistvou nerozvážnost“, tak nám ji
nahlaste na obecní úřad.
v Třídění odpadu patří již k samozřejmostem každodenního života mnoha z nás.
Přesto jsou mezi námi spoluobčané, kteří se ještě za dvacet let nenaučili třídit a
jsou dokonce bezohlední k vytříděnému materiálu. Není to pravidlo, ale setkáváme se s tím, že v plastech jsou papíry, ve skle plasty, třídit sklo na bílé a barevné
je také někdy problematické. Musím konstatovat, že morálka v třídění se zvýšila,
občané jsou ohleduplní k přírodě, nemáme černé skládky.
Přesto žádám, neposílejte k nádobám na tříděný odpad malé děti, které často
ani do nádob nedosáhnou nebo rozbíjení skla považují za „srandu“, která patří
k cestě do kontejneru.
Pokud budeme k sobě ohleduplní, bude se nám všem lépe žít i dýchat.
v Obec Chvalčov je vlastníkem i několika stromů na území obce. Většina občanů
dobře ví, které stromy jsou obecní a které soukromé. Vyzývám všechny zájemce,
kteří „uklízí“ obecní jablka, ořechy, hrušky a švestky, aby byli tak laskavi a přihlásili
se na obecním úřadě k úhradě za pronájem těchto stromů. Předejdete tak různým
pomluvám o krádežích a legálně můžete ovoce sklidit.
v Ačkoliv ve vyhlášce obce Chvalčov se jasně píše, že pálení trávy a listí je povoleno pouze v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, mnoho našich spoluobčanů
stále odmítá tomuto jednoduchému pravidlu rozumět. Kolikrát to vypadá už jako
schválnost. Naši dosud krásnou přírodu zaplavují oblaka dýmu kterýkoliv den
v týdnu. Zajímá někoho třeba osud astmatiků, kteří v důsledku zbytečné bezohlednosti opravdu trpí? O nějakém větrání vůbec nelze uvažovat, byť je venku
krásně. Nepomáhá domluva, nepomáhá hlášení rozhlasu, ani psaní článků ve
zpravodaji. Zdá se, že nepomáhá vůbec nic. Možná by pomohlo zveřejnění fotografií těchto lidí, protože tam , kde selhává slušnost a rozum, by mohla zafungovat
veřejná ostuda.
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Oslavy v německém Zusmarshausenu

Partnerské vztahy s německým klubem žen v bavorském Zusmarshausenu jsou
stále na dobré úrovni. Chvalčovské ženy se kontaktují osobně i „úředně“.
V únoru letošního roku přišlo pozvání: “Náš zámek bude slavit 500 let od svého
založení, přijeďte“. Moc mě to neoslovilo, ale chuť kolegyně- předsedkyně mě rychle
nahlodala. Paní Hartmannová oslovila i valašský soubor „Malou Rusavu“. No a když
už bude folklor, tak se vším všudy. Přivezte a nabídněte v našem městě i moravské
speciality.
Rozhodnutí bylo těžké, termín prázdninový, všichni jsou na dovolené, babičky
hlídají svá vnoučata.
Nakonec se našlo 9 členek, které si přibraly manžely jako pomocníky a 11.srpna
i se skupinou „Valachů“ vyrazily do Švábska.
Stěhování do Německa bylo složité. Byly jsme připraveny na vaření ( 120 porcí
vepřo knedlo zelo), vezly jsme krabice s domácími koláčky, čerstvé lázeňské oplatky,
pivo, becherovku, nesměla chybět slivovice. Krabičky s drobným cukrovím, které je
v Německu velmi vzácné, už nebylo téměř kam dát.
Na návštěvě jsme ale nežili jen prací. Měli jsme připraveny výlety s atrakcemi a
troufám si tvrdit, že všechny byly velmi úspěšné.
Procházka starobylým Ulmem s mohutnou katedrálou a již obřím tokem Dunaje
určitě nikoho nezklamala. Rovněž pobyt v zábavném parku nebyl atrakcí jen pro
„mládežníky z Malé Rusavy“, ale i skupina seniorů z Chvalčova se nenechala zahanbit. Vyzkoušeli jsme toho hodně, byl to zážitek, jen létající kouli a padající sedadla

Společný večer v dobré náladě
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Vystoupení Malé Rusavy.

jsme vynechali. Kluci z Malé Rusavy měli strach, zda se dočkají toho moravského
jídla.
Tečkou za poznáním nových koutů Německa byla návštěva Bodamského jezera se známou Kostnicí. Květinový ostrov Mainau byl tečkou za neznámými kouty
Evropy.
Oslavy výročí zámku trvaly 3 dny. Po celou dobu jsme nabízely české speciality
a můžeme konstatovat, že s velkým úspěchem. Jen vařené „vepřo zelo knedlo“ se
prodávalo jednou, a to v neděli k obědu.
Příprava probíhala ve 4 domácnostech německých žen. Výsledek byl překvapující, vše za 1,5 hodiny vyprodáno, talíře prázdné, jako umyté. A co více, sjeli se zde
i krajané, emigranti. To si nemohli nechat ujít, moravské zelí a tvrdé šišky. Bylo to
příjemné zjištění. Vždyť mezi námi nebyla žádná profesionálka.
A co překvapilo na oslavě nejvíce nás? Němci se dokázali 3 dny bavit, radovat a
hodovat u stejných stánků, se stejným občerstvením a stejným programem, i když
třeba byly jiné doby vystoupení nebo jiné místo v členitém prostranství areálu zámku.
Malá Rusava sklidila velký úspěch, na vystoupení v pozdních hodinách čekali
téměř všichni návštěvníci. Aplaus neměl konce a s přídavky se vždy počítalo.
Domů jsme se vrátili s dobrým pocitem, že jsme uspěli a přivezli si nové zážitky
a poznatky.
Jiřina Hurtová
předsedkyně Klubu chvalčovských žen
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Babí léto v Beskydech

Chtěla bych poděkovat naší místostarostce paní Jiřině Hurtové za perfektně
připravený zájezd, který se konal 29. 9. 2011. Nikde se jí nevloudila sebemenší
chybička.
Všichni účastníci zájezdu prožili krásný slunečný den bez stresu, v pohodě a klidu.
První zastávkou byla procházka náměstím ve Valašském Meziříčí, následovala
objednaná prohlídka „gobelínky“ a muzea v zámku Kinských. Trochu nás už bolely
nohy, a tak jsme si odpočinuli v autobuse, než jsme dojeli do centra Beskyd, na
Kohútku.
Tam byl objednaný oběd. Krásné výhledy na Lysou horu, Radhošť a celé okolí
nás fascinovalo.
Dále jsme pokračovali do Velkých Karlovic. Zastavili jsme se v dřevěném kostelíku
ze 17.století, který je postavem bez jediného hřebíku. Líbil se nám i upravený přilehlý
hřbitov.
Poslední zastávkou výletu byl hotel Horal, kde jsme měli objednané koupání
v nových bazénech s mořskou vodou. Kdo měl plavky, odešel navýsost spokojený.
Ostatní si užili hezkého prostředí tohoto nového relaxačního střediska.
Myslím, že kdo se zúčastnil, byl spokojený. Ještě jednou dík a za rok na shledanou.
Jiřina Blažková

Návštěva letců v naší ZŠ a MŠ

Letos v září navštívili chvalčovskou základní školu piloti z vojenské letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Slova se ujala tisková mluvčí paní Štěpánka Skřipská,
představil se velitel podplukovník Antonín Horčička, jeho zástupce major Jaroslav
Morochovič a náčelník štábu major Jaroslava Morochovičová. Dalšími členy návštěvy byli pilot kapitán Bořek Linhart, pilot poručík Dušan Volf, praporčíci František
Slezák a Jiří Špaček, kteří se starají o techniku a v neposlední řadě paní Ludmila
Formánková. Dozvěděli jsme se, že naši hosté slouží u 222. výcvikové letky, nesoucí
čestný název „ Šiškova“, podle příslušníka 311.bombardovací perutě RAF generál24

majora Aloise Šišky. Přítomní
piloti a technici předvedli
leteckou kombinézu, kterou
děti trefně okomentovaly jako
„ufounskou.“ Ufounskou přilbu si postupně každý zájemce vyzkoušel na vlastní hlavě.
Ačkoliv se to po půl hodině
v multimediální učebně hemžilo jako v úle, otázky dětí nebraly konce. Bezprostřednost dětství se opět představila v plné
parádě…“ A pane pilote, co se
stane s pilotem, když spadne
na strom?“ „A co se stane
s ptáčkem, do kterého narazí
letadlo?“ „ A může letadlo přistát bez koleček? A když si sedne, neodře se?“ A tak
dále. Soudě podle poznámky jednoho z pilotů, že obdivuje práci učitelů a že mu
přijde únavnější zvládnout skupinku 30 dětí, než řídit letouny, bylo toto setkání jistě
nevšedním zážitkem pro obě strany. Mimochodem naše škola a její vedení si získaly
velké sympatie. Stejně jako přístup a pohostinnost chvalčovských lidí, v čele s paní
Miroslavou Tvarůžkovou, která celé setkání zařídila a celou dobu se o návštěvu
srdečně starala. A do budoucna? Děti ze školy se mohou těšit na výlet do Náměště
nad Oslavou, kam byly pozvány. Na vlastní oči vidět hangáry s letouny a letecké
muzeum, to bude teprve zážitek!
Jitka Dostálová

Festiválek

Kulturní rubrika

V sobotu 10. září se u nás
ve Chvalčově konal nultý ročník chvalčovského minifestiválku, který pořádala obec
spolu s hasiči. Přiznám se, že
jako jedna z pomocných sil při
organizování této akce jsem
byla tímto nápadem zcela nadšená! Byla to výzva! Oslovit
začínající, ale i ostřílené kapely, které by si chtěly zahrát
v naší obci a začít s něčím, co
by se u nás mohlo stát tradicí!
Akce byla pro téměř všechny věkové kategorie. Mladé
mohly nadchnout kapely Krajíc
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Chleba a VSPH, ale také starší
si zde mohli poslechnout kapely
Nebo Co, která u nás nehrála prvně
a Čuňaski, kteří jsou pro mnohé
rovněž známí. Po odehrání kapel
ještě ke všemu diskotéka DJ BSc
v podání Blažeje Stelly. Paráda!
Tancovat se mohlo od samého
začátku až do konce. Za sebe můžu
říct, že se festiválek vydařil. Nejen
že jsem si „zaskotačila“ na parketu
a měla příjemný večer plný zábavy
s přáteli, ale také jsem si poslechla
kapely, které jsou dle mého názoru
perfektní!
Báli jsme se, aby nám přálo
počasí, protože za deště by bylo
vše zrušeno. Doufali jsme tedy
nejen v ono pěkné počasí, ale také
v poměrně velkou účast a podporu
Chvalčováků. Zde jsme asi narazili!
Byla jsem příliš optimistická, když
jsem věřila tomu, že přijde každý,
kdo bude mít ten den volno. Akce
měla oslovit hlavně mladé lidi, ale
kde jim byl konec, to by mě opravdu
zajímalo! Myslím si, že Chvalčov je
poměrně velká obec a vzhledem
k tomu byla účast opravdu malá!
Mnozí akci možná záměrně
sabotovali, jiní nepřišli proto, že
neznali kapely, které zde hrály a
další si místo „vysokého“ vstupného
raději zašli dát pár piv do místních
podniků! Cožpak je v dnešní době
něco zadarmo? Není. Je zajímavé, že na drahá trička, nejnovější
výstřelky módy a techniky si lidé
připlatí, ale za kulturu je málokdo
ochoten něco zaplatit.
Pryč ale od negativních věcí.
Myslím si, že téměř každý, kdo
se akce zúčastnil, byl spokojený.
Hudba – parádní a různých žánrů,
takže si na své přišli všichni. Nikdo
nehladověl a nežíznil, protože naši
hasiči připravili výborné občerstvení. A dokonce i to počasí nám přálo!
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Na závěr bych chtěla apelovat zvláště na ty, kteří se nezúčastnili, že možná propásli jedinečnou šanci pokusu o zavedení každoročních festiválků na Chvalčově! Ale
kdo ví, třeba se příští rok podaří zorganizovat akci znovu a budu doufat, že počet
návštěvníků přesáhne ten letošní. A těch, kteří přišli, si moc vážím, protože bez jejich
podpory bychom z celé akce určitě neměli takovou radost! Vždyť právě pro vás jsme
se snažili celou akci zorganizovat!
M.D.

Filmový Tesák

Letošní, již třináctý ročník Filmového Tesáku hostil významného českého filmového historika Pavla Taussiga a režisérku Simonu Oktábcovou a rozebíral se zde český
film s tématikou druhé světové války a propagandistický film. Vyčerpávající a chvílemi až akademicky zaměřená beseda přinesla nejen fundovanou diskuzi na slovo
vzatých odborníků, ale také některé ryze oddechové momenty plné svérázného
humoru pana Taussiga a mnoho jeho vzácných historek. Nutno uznat, že například
dnes již bohužel zesnulý režisér Otakar Vávra zde byl probrán s neobvyklou důkladností a smyslem pro detail snad ze všech myslitelných úhlů, ovšem jen ne z toho pro
film nejpodstatnějšího: tedy režisérského. Někdy je zkrátka potřeba zapomenout na
vážné věci a to snad i ve chvíli, kdy bychom si je měli připomínat a myslet na ně. Je
třeba zapomínat, neustále. Na to je třeba neustále myslet.
Ale zpět k věci:
Nejen z hlediska základní filmové historie, ale také dle slov samotného pana
Taussiga zásadní film české poválečné kinematografie a především jeden z největších režijních debutů vůbec - film, původně divadelního režiséra Alfréda Radoka,
Daleká cesta z roku 1948 by se dal označit za hlavní tématickou náplň celého
festivalu. Jedná se o film, který vypovídá o nelidských podmínkách v terezínském
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ghettu, které ještě před samotnou projekcí obsáhle přiblížila paní Oktábcová. Dále
se promítal německý snímek Žid Süss, který sice vycházel z dnes již klasické literární předlohy Liona Feuchtwangera, nebyl než nacistickou propagandou a dobový
ideologický dokument, demagogicky zkreslující skutečnou bídu terezínského ghetta.
Mezi tématicky odlišné filmy patřil například film Králíci ve vysoké trávě či patrně
nejznámější Krejčíkův film natočený před Vyšším principem, a sice film Probuzení
s Janou Brejchovou a Janem Šmídem v hlavních rolích.
Poněkud cynickým završením tohoto smrtelně vážného filmového maratónu byla
až bolestně tragikomická Fričova komedie Dnes naposled.
Jako jakýsi „festivalový nováček“ musím ocenit především komorní, nikoli však
komorně svazující atmosféru a jistý familiární projev jak ze strany pana Taussiga
i paní Oktábcové, tak ze strany návštěvníků a především samotného organizátora
festivalu, pana Vítězslava Tichého, díky němuž snad nebyl třináctý Filmový Tesák
natolik příjemnou zkušeností pouze pro mě, nýbrž pro každého z přítomných. A já
nemohu než doufat, že slova pana Tichého o tom, že by se snad napřesrok měl
festivalu zúčastnit Vojtěch Jasný, dojdou svého naplnění.
Michal Kadlec

Zamyšlení

Je užívání facebooku špatné, nebo dobré?

Vzpomínám si, že během dětství jsem znala některé tetičky z našeho křesťanského společenství, jež nazývaly tehdejší černobílou (!) televizi „okem ďábla“ a
dávaly přednost poslouchání rádia, které možná v ještě dávnějších dobách byly
„uchem ďábla“ pro prapratetičky. Překvapivě bychom se touto cestou mohli dopátrat
všech možných přívlastků, které lidé v průběhu dějin přisuzovali různým vynálezům,
dalekohledem počínaje, přes kola, automobily, letadla, využívání jaderné energie
až po současnou komunikaci skrze mobily, internet a chatování, v neposlední řadě
elektronické sociální sítě, jakou je např. facebook.
Sama facebook aktivně využívám – jsem ráda, že můžu sdílet své zážitky s rodinou a přáteli a naopak, že se dovídám, co nového se děje u nich. Sem tam se zapojím do „plkání o ničem“, někomu pošlu pozdrav jen tak pro radost apod. Podotýkám,
že netrávím „hodiny na síti“, protože se s lidmi raději vídám naživo. /Érou „ závislosti“
na síti jsem si prošla již během svých studentských let, kdy jsem tři týdny v kuse
trávila převážnou část nocí na chatu. Naštěstí jsem brzy zjistila, že reálný život je
daleko zajímavější a zdravější. Svým způsobem jsem ale za tuto zkušenost vděčná./
Nedělám si však iluze, že všichni zaregistrovaní na facebooku jej využívají pouze
v dobrém slova smyslu, stejně jako tomu bylo a doposud je u jiných vynálezů. Stejně
jako televize, rádio, noviny, časopisy… internet všeobecně, tak i facebook bývá
zneužíván lidmi k věcem, ke kterým většinová společnost naštěstí stále přiřazuje
adjektivum „špatné“ (šíření nepravdivých informací, dětské pornografie, novodobého
nacismu apod.).
Myslím si, že není od věci zamyslet se nad tím, kolik špatného si „zneužíváním“
výdobytků moderní doby děláme my sami a nejedná se pouze o hodinová „sdílení
se“ na facebooku. Mám na mysli nekonečné vysedávání u nicneříkajících televizních
seriálů či nikdy nekončících honiček a hraní počítačových her, poslouchání ducha28

prázdné hudební produkce, nekonečné psaní textových zpráv, nakupování (hromadění) zbytečností apod.
A že se na facebooku roznáší drby… Hmm, je snad morálnější „klepání naživo“?
Jsem člověk, který si rád s kámoškou zajde na dobré kafe a „splkne“ o tom, jak
se máme, co děláme a samozřejmě, co se kde děje. Facebook vnímám jako obdobnou formu výměny informací – jen je o něco „sušší“. Elektronický přenos informací
nedokáže plně nahradit všechny smyslové vjemy člověka, které jsou zapojeny do hry
mezilidských interakcí tak, jak je tomu právě při živém setkání lidí.
A tak docházím k přesvědčení, že facebook je dobrý i špatný. Stejně jako auta,
kola, mobily, jaderná energie… Záleží na každém z nás, pro jaký účel služby facebooku využíváme.
Alžběta Luhan Fürstová
„Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak
málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat.“
Albert Einstein

Chvalčovské „Cesty víry“

Pavla Žurková (* 1972 v Uherském Hradišti)
Vzdělání: střední hotelová škola a Teologický
seminář CASD
Zaměstnání: kuchařka, servírka, recepční, překladatelka a nakonec pečovatelka u Charity
Rodina: manžel Martin, synové Daniel (9) a
Ondřej (7)

Ahoj Pavlo, mohla bys nám, prosím, nastínit
své současné povolání?
Tak oficiálně mé pracovní zařazení zní „neordinovaný kazatel“, asi bych měla říkat „kazatelka“,
ale takový termín se v češtině nepoužívá, Církve
adventistů sedmého dne./dále jen CASD/
Co to znamená – „neordinovaný“?
Výraz „neordinovaný kazatel“ bych svými slovy přeložila něco jako na způsob
„pomocného kazatele“. V mém případě se jedná o to, že na poloviční úvazek pomáhám svému muži, „ordinovanému kazateli“, /smích/, který slouží celé oblasti Zlínska.
Na rozdíl ode mě může vysluhovat památku Večeře Páně, křtít, sezdávat snoubence
a řešit složitější záležitosti církevního charakteru… no a tím druhým „polovičním
úvazkem“ je starost o naše děti a domácnost… /smích/
A kam všude jezdíváš v souvislosti s tvojí prací?
Tak jezdívám do Holešova, Kroměříže, Hulína a Bystřice pod Hostýnem, kam
spadá samozřejmě i Chvalčov.
Co vlastně obnáší tvá práce?
Mou hlavní náplní práce je pečovat o duchovní potřeby lidí – členů naší církve.
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Povzbuzovat je, potěšovat v nemoci, ve stáří, hledat s nimi způsoby, jak být užiteční
i pro své okolí. Ráda se setkávám také s novými lidmi, kteří hledají odpovědi na
otázky týkající se smyslu života, bible, Boha, víry, partnerských vztahů nebo vztahů
obecně.
CASD - kde se vzalo takové společenství a v čem se liší od jiných křesťanských
uskupení?
Asi bych měla napřed vysvětlit, co vlastně vyjadřuje název naší církve…Slovo
advent asi většina z vás zná z období Vánoc – znamená čekání. Adventisté jsou ti,
kteří čekají na Kristův návrat na naši zem. Spojení „sedmého dne“ chce vyjádřit další
důležitý biblický bod pro společenství adventistů, a to zachovávání sedmého dne
jako dne odpočinku. Podle bible je původním sedmým dnem sobota, proto i k bohoslužbám se scházíme v sobotu.
No a něco málo k historii vzniku hnutí, po kterém je pojmenována naše církev
– datuje se k první třetině devatenáctého století. Tehdy vznikala mezi křesťany na
různých místech v Evropě a Severní Americe mnohá probuzenecká hnutí, která očekávala blízký příchod Ježíše Krista. Tzv. adventisté se zprvu zdráhali vytvořit církevní
organizaci, protože důraz na hlásání blízkého druhého Kristova příchodu vnímali jako
výsledek hledání na půdě svých domácích (původních) církví. Až když začali vyznávat, že sobota je podle bible den Páně a odmítáni církvemi, k nimž většina „adventistů“ patřila, vytvořili v roce 1863 z hnutí organizovanou církev s názvem Církev
adventistů sedmého dne…a první CASD sbor byl u nás založen v Praze roku 1902.
Proč a jak ses ty sama rozhodla právě pro CASD?
Já se do CASD dostala tak trochu proti své vůli.. Vysvětlím - dětství jsem prožila
v nevěřící rodině. První záblesky Boží lásky jsem spatřovala v životě mé babičky,
která byla upřímná katolička. Každý
den otvírala bibli a navíc svým chováním potvrzovala to, co v ní četla.
A tak jsem si myslela, že církev je
plná takových lidí. Proto jsem začala
navštěvovat bohoslužby s ní, což ale
vedlo k poznávání přetvářky u spousty lidí, kteří zmíněné bohoslužby
také navštěvovali. To mě postupně
odradilo a přivedlo k názoru, že církev není místo pro mě. Zrovna jsem
končila ZŠ a až do svých dvaceti let
jsem pak žila v takovém přesvědčení - naprosto bez Boha. Pán Bůh si
ale ke mně přece jenom našel cestu.
Díky skupině amerických misionářů
jsem uvěřila radostné zprávě evangelia, nechala se pokřtít a začala žít
zcela jiným životem. Bible se stala
mým průvodcem a byla jsem šťastná
ve společenství, které jsem našla,
i když to nebylo adventní společenství. Asi po třech letech prožitých
v tomhle společenství jsem za velmi
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zvláštních okolností obdržela vzkaz: “Tvé místo je v církvi, kde se dodržují Boží přikázání.“ Pochopila jsem, že musím najít konkrétní místo, kam patřím. Po usilovném
hledání a dotazování jsem se rozhodla, ačkoliv se mi těžce opouštělo mé původní
společenství, zakotvit v církvi adventistů.
Co si myslíš, že naše soudobá společnost postrádá a co by jí mohlo pomoci?
Mne osobně se nejvíce dotýká izolovanost lidí dnešní doby. Lidé žijí v osamění,
i když jsou v jejich blízkosti stovky lidí. Rozpadají se manželství, nefungují vztahy
s dětmi, lidé přestávají komunikovat a jeden druhému důvěřovat. V dnešní době
probíhá většina komunikace pomocí moderní techniky, ale podle mého názoru tím
nenaplňujeme hlubokou lidskou potřebu po osobním setkání člověka s člověkem.
V bibli nalézám mnohé rady týkající se mezilidských vztahů. Věřím, že církev je jedním z míst, které by mohlo být pro dnešního člověka pomocí. Vím, že my křesťané
často chybujeme, lidem ubližujeme a odrazujeme je od duchovních hodnot. Přesto
však věřím, že ve spojení s Bohem mohou lidé i mezi sebou vytvářet krásné vztahy,
po kterých toužíme snad všichni.
Co je pro tebe osobně v životě nejdůležitější?
Od té doby, co jsem se v životě setkala s Bohem, považuji za nejdůležitější můj
vztah s Ním a budování vztahů s ostatními lidmi. Přála bych si, aby všichni lidé,
kteří nějak strádají, trpí, hledají a touží, nalezli to, co jsem i já nezaslouženě nalezla
v Boží náruči.
Myslím, že jsme tě mohli během minulého roku občas potkat ve chvalčovském
Dominu. Copak jsi tam dělala? /smích/
Měla jsem tam program pro děti. Spolupracuji s humanitární organizací ADRA
jako lektorka rozvojového vzdělávání. To znamená, že dětem vyprávím různé příběhy z rozvojových zemí, prohlížíme si fotky, hrajeme hry a vyrábíme různé výrobky.
Na Chvalčově proběhlo celkem 6 lekcí, seznámení se životem v Keni, na Filipínách,
v Kambodži, Indii, Bangladéši a nakonec proběhla soutěž.
Vzpomeneš si na nějaký humorný zážitek spojený s tvojí vírou?
Vzpomínám si, když mi bylo dvacet let, setkala jsem se s misionáři z Ameriky,
Kanady a Švédska, o víře v Boha jsem toho moc nevěděla. Uměla jsem ale anglicky,
což mělo za následek to, že jsem si mezi nimi našla několik přátel. Často se stávalo, že mě poprosili, abych s nimi šla jako překladatelka do obchodu a pomohla jim
v rozhovorech v restauraci či na nádraží, ráda jsem jim takhle pomáhala. No a tak
jsem se jednou k mému údivu ocitla na náměstí, kde přibližně 100 misionářů zpívalo
křesťanské písně. Mezi zpěvem chtěli lidem říkat biblická poselství, a tak mi dali do
ruky mikrofon, abych překládala. Neznala jsem v angličtině křesťanské výrazy jako je
víra, spravedlnost, pokání, odpuštění…. Držela jsem v ruce mikrofon, ale absolutně
jsem nerozuměla, co říkají…/smích/ Chudáci lidé, kteří tehdy poslouchali...
Ale jsem za tuto zkušenost doposud moc vděčná, díky ní jsem se chtěla dozvědět více o tom, co misionáři říkali. A navíc mi v podstatě cizí lidé projevili obrovskou
důvěru, brali mě jako jednu z nich.
Děkuji, Pavlo, že sis udělala čas a dovolila nám nahlédnout do svého života
víry a přeji ti, abys i další dny zakoušela požehnání Boží lásky a prožívala hezké
vztahy s lidmi, kteří tě obklopují.
Pro zpravodaj zpracovala: Alžběta Luhan Fürstová
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Chvalčovský SDH

Nácvik předávky vody na Svatý Hostýn

Je to už nějaký pátek, co se zrodil v hlavách několika našich dobrovolných hasičů
nápad na dálkovou přepravu vody. Jak tomu ale vždy bývá, našlo se několik nedůvěřivých duší, které celé akci nedávaly velké šance na úspěch, přestože naše generace
by nebyla první, která se o to na Chvalčově pokusila. Nakonec se podařilo všechny
členy přesvědčit, že jde o dobrý nápad, a s ohledem na nadcházející oslavy 115.
výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů obce Chvalčov se začalo pomalu s přípravami. Zkušenosti nám přihrála pozvánka na událost, která byla organizována v květnu roku 2010 na Vysočině v Šiklově Mlýně, kde také skupinka nadšenců ze SDH
Nové Dvory s pomocí 288 sborů dobrovolných hasičů překonala rekord v dálkové
přepravě vody, který k dnešnímu dni, také díky našim hasičům, činí 63,46 km.
Naše ambice nebyly ani zdaleka tak vysoké. Chtěli jsme nejen řádně uctít výročí
založení našeho sboru, ale především také dokázat, že je možné v případě velkého
požáru na  Hostýně dopravit vodu až na jeho vrchol i jiným způsobem, než je kyvadlová doprava cisternovými vozy.
Ke splnění tohoto úkolu jsme přizvali i sbory dobrovolných hasičů z blízkého okolí.
Všichni oslovení nabídku přijali s nadšením a společně jsme se těšili na zdárné pokoření   svaté hory a obrácení toku říčky Bystřičky zpět do kopce. Datum jsme zvolili
takticky na 2.července, kdy jsme pořádali také předhodovou oslavu, která by sloužila
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zmoženým hasičům k regeneraci. Leč náhoda či spíše počasí tomu nechtělo a dva
dny před akcí, jak tvrdí zlí jazykové, se místo vody na Hostýn od hasičů spustila voda
z Hostýna na hasiče a mimo velkých škod na majetku smetla mimo jiné i přístupovou
komunikaci, po níž měly projíždět těžké hasičské vozy. Tato skutečnost a množství
práce, které díky tomu měly okolní sbory a nakonec i my s odklízením škod, nás
donutila od předávky vody na Hostýn upustit.
Počáteční nadšení jednotlivých sborů při plánování i velké zklamání po nuceném
odvolání celé akce nám vlilo novou krev do žil a rozhodli jsme se, že když jsme
do organizace předávky dosud obětovali takové množství času, že přes nepřízeň
osudu akci jen posuneme, což bylo přijato ve všech směrech s velkým nadšením.
Nejvhodnější termín byl určen jako 6. srpen a modlili jsme se za dobré počasí, kterého se letos o prázdninách moc nedostávalo.
Před vyhlášením požárního poplachu, který z Říky odstartoval jízdu celé kolony,
bylo ještě nutné proškolit všechny zúčastněné, naučit je zacházet se spojovací technikou, kterou nejsou všechny sbory vybaveny, ukázat správné zapojení požárního
vedení  ke stroji a vyřídit nutnou administrativu. Pro lepší organizaci byly sbory rozděleny dle umístění na trase do čtyř úseků, který měl vždy na starosti velitel úseku
našeho sboru, který se zodpovídal veliteli celého nácviku dálkové dopravy vody.
Po 15.hod. však již sezařené hasičské vozy vedené policií vyrazily vstříc svým stanovištím. Kolona projela celým Chvalčovem  až do Bystřice, kde   pokračovala směrem
na Hostýn. U sjezdu na Císařskou cestu se oddělila skupina vozů, které měly na
starost spodní polovinu vedení od Líhně po cestu nad Schwaigerovkou. Zbylé vozy
pokračovaly dál směr Svatý Hostýn.
Po dojezdu všech sborů na svá stanoviště a natažení požárního vedení byl
udělen rozkaz  nejnižšímu článku celého řetězce,cisterně z Hošťálkové, nasát vodu
z Bystřičky u Líhně a začít tlačit do kopce směr Hostýn. Za 39 minut byla dopravena
voda pomocí sborů Hošťálková přes 2 stanoviště SDH Hulín, dále přes Domaželice,
Loukov, Bystřici pod Hostýnem, Rychlov, Slavkov pod Hostýnem, Jankovice, Brusné,
Rusavu až k naší cisterně, která tlačila vodu až k rozhledně. Tam se dostalo cti několika našim členům držet proudnici, z níž stříkala voda zpět nad Chvalčov. Všechny
po trati, jak občany, kteří se přišli ze zvědavosti podívat, jak že to dopadne, tak především jednotlivé hasiče zaplavil proud radosti, který se rovnal tomu, co tryskal od
rozhledny. Z lidí odpovědných za předávku rázem opadla nervozita, zda akce zdárně
dopadne a všichni spěchali zpět na Chvalčov pogratulovat hlavnímu organizátorovi a
zároveň veliteli SDH Chvalčov Zdeňku Sedlářovi a jeho pomocníkům. Po příjezdu na
výletiště slavnostně nastoupily všechny zúčastněné jednotky a předávaly se pamětní
a upomínkové předměty. Někteří spěchali do svých domovů, jiní spočinuli a společně
ještě celou předávku vody probrali nad něčím osvěžujícím.
Co na závěr? Snad ještě jednou velké poděkování všem organizátorům, především Zdeňku Sedlářovi mladšímu a Jiřímu Balvínovi, dále sponzorům, okolním
sborům dobrovolných hasičů, Klubu lyžařů Kroměříž, obci Chvalčov, fotografům a
kameramanům, kteří celou akci dokumentovali, i jiným lidem, kteří rádi přiložili ruku
a často i srdce k dílu. Nechtěl bych zapomenout na naše rodiny, kterým se často
nedostávalo naší přítomnosti při práci spojené s předávkou vody a tolerantně všechno snášely. Děkujeme i občanům, které taková akce, jako je předávka vody na Svatý
Hostýn nenechala chladnými, kteří se přišli podívat, jak se nám více či méně daří a
třeba se s námi i radovali na konci z úspěchu.
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Ještě abych nezapomněl na to nejdůležitější , a to reálie předávky vody na Svatý
Hostýn, tak tedy, zde jsou:
Délka celé tratě:
1998 m
Převýšení:
  398 m
Počet sborů:
    11
Počet hadic B
    98
Počet cisteren:
      5
Počet požárních stříkaček PS12:       7 (+ 2 záložní)
Další informace a spoustu fotografií naleznete na našich webových stránkách
www.hasicichvalcov.jex.cz
Ing.Jiří Spiegl

Chvalčovští zahrádkáři

Citát:  Víte proč mají včely med? Protože mají královnu! Kdyby měly parlament,
tak by taky měly…
Prázdniny i doba dovolených je za námi. Blíží se nám podzim. Čas sklizně, hodokvasu.  
I my jsme se rozloučili 9.9.2011 malým posezením při ukončení akce „Zahrádkářská
chalupa v suchu“. Ti co přišli, byli spokojeni.
Letos poprvé za celou historii vaření povidel jsme začali vařit 5. 8. 2011. Tím
prvním byl přítel Mirek Symerský, který převzal prvenství po paní Jar. Janečkové

Vaření povidel.
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Moštování.

z Kroužek.  Paní Janečková začínala pravidelně vařit jako první vždy okolo 15. srpna.  
Letošní rok je vůbec zajímavý, co se týče trnek. Některé jsou tmavé, ještě nesladké,
jiné jsou ještě červené a sladké. Také jsme vařili 2x hrušky. I zahrádkáři  vařili povidla
z našich trnek na malém kotli celkem 3x. Kapacita vytížena, vaříme nonstop.
Moštování jsme začali 3. 9. 2011 dle plánu. Pro slabší úrodu ovoce není kapacita
využita.
Letní etapa FLORY  Olomouc byla pro zahrádkáře velmi úspěšná.  Náš pavilon
obdržel nejvyšší ocenění ze všech vystavovatelů.
10. září 2011 navštívil naši povidlárnu šéfredaktor (s chotí) časopisu
ZAHRÁDKÁŘ Ing. Jan Stanzel, CSc., který se zajímal o vaření povidel. Pobyl
u nás od 9.oo – 16.oohod. a rozmlouval s našimi členy, kteří přišli i se zákazníky,
kteří právě vařili či se službou Edou Sedlářem. V listopadovém čísle časopisu
ZAHRÁDKÁŘ, které vyjde 25. října, bude reportáž o vaření povidel ve Chvalčově.
Kdo má zájem, může si časopis ZAHRÁDKÁŘ koupit v trafice.
Mistrovství České republiky v orbě 24. září 2011, které proběhlo v Postoupkách
za Kroměříží, bylo bez naší účasti. I když jsme pozvánku obdrželi, nikdo nenašel tu
odvahu se přihlásit s malou mechanizací tovární či domácí výroby a ti, co chtěli, byli
zaneprázdnění prací na chalupě zahrádkářů.
30. září zde máme kontrolu ze SZIF Olomouce na akci MAS „Zahrádkářská
chalupa v suchu“.
Místní výstavu ovoce, zeleniny a květin pořádáme 1. – 3. října na chalupě.
Také zde bude Bylinářství u „Marušky“, které nabízí čaje, byliny, výrobky z bylin, zdravé mlsání, dárky. Prodej povidel, medu, medoviny, slivovice, propolisových kapek,
mastí je již samozřejmostí. Pro děti bude lízanka. Návštěvníci se mohou podívat na
vaření povidel, v sobotu od 13.oohod. na moštování.
Již 5. ročník burčákového pozdního odpoledne se bude konat 7. října 2011
od 17.00 hod. na chalupě záhrádkářů. Přijďte se mezi nás pobavit, zasmát, ochutnat
vinný burčák či zakoupit si víno pro rodinu nebo přátele (Nutno si objednat).
Oblastní výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se koná mimořádně
v Miškovicích v KD (v Kroměříži se opravuje skleník v Květné zahradě). 8.10. od
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14-19hod., 9. října 2011 od 10-16 hod. Po dobu výstavy poradenství, ochutnávka
koláčů, salátů, prodej drobných výrobků, výstava prací dětí MŠ.
Celostátní výstava FLORA OLOMOUC, HORTIKOMPLEX ve dnech 13. – 16.
října 2011, kde se bude také prezentovat ÚZEMNÍ  SDRUŽENÍ  Kroměříž. Náš člen
František Matyáš bude hlavním aranžérem naší expozice. Přejeme mu šťastnou
ruku.
Objednávku sadbových brambor budeme jako obvykle zajišťovat, ale prozatím
pěstitel nemá výsledky testu sadbových brambor. Po 10. říjnu by měli vědět, které
odrůdy budou schváleny do prodeje. Prodej po 28. říjnu, včas bude vyhlášen rozhlasem.
V říjnovém čísle ZAHRÁDKÁŘE byla extra příloha č. 10 RŮŽE.
Výstavy a jiné akce:
Úroda z polí, zahrad a sadů, Rožnov p. R. 25.10. – 2.11.2011 ve Valašském muzeu
v přírodě.
Přednáška ing. Pavla Pavlouška „Pěstování vinné révy v okrajových oblastech a ve
sklenících“ 30.10.2011 10.30hod. Sušák-Konferenční sál.
Prosinec:  Chvalčov, ch.z.,. degustace jablek, Slivkošt 9.ročník.
31.12.2011 13.hod. ch.z., vycházka na ukončení roku.
Nabídka stolního kalendáře, SEMO Smržice „Zahrádkářův rok“ 2012 za 35,-Kč.
Pár pranostik:
Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Jsou-li v zimě na cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Výbor ZO ČZS

Výstava.
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Burčákový turnaj

Chvalčovští sportovci

Dne 4. října se na chvalčovském hřišti uskutečnilo burčákové klání v tenise.
Počasí přálo, a tak se sešlo celkem dvanáct párů, které hrály ve skupinách po
čtyřech a poté se vyřazovacím způsobem utkaly tři nejlepší. Pro tento rok zvítězila
dvojice Martin Janečka a Václav Miler, druhé místo získala dvojice Jan Chlápek a
Ladislav Mařák a na třetím místě se umístili Zdeněk Trojek a   Patrick Cassinelli.
Vítězům blahopřejeme a organizátorům přejeme do budoucna mnoho stejně příjemných akcí, jakou byl tento turnaj.
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Než zavřete zpravodaj

Jednou spolu putovali muž a žena. Žena jela na koni a muž šel pěšky. Jejich cesta
vedla několika vesnicemi. Hned v té první, jak je vesničané spatřili, říkali: „ Podívejte,
mladá zdravá holka se veze a ten ubohý stařec musí pěšky. Jak může být tak bezcitná!“ Žena upozornila na to, co se o nich povídá, a muž odpověděl. „Dobrá, když
myslíš, před příští vesnicí si to vyměníme.“ Když však muž seděl na koni a žena šla
pěšky, lidé říkali: „Vidíte to, muž se veze a to ubohé slabé děvče musí pěšky. Copak
ten člověk nemá kouska citu v těle?“ Před další vesnicí to zkusili muž a žena ještě
jinak – sedli si na koně oba dva. Ale lidé zase namítali: „Podívejte, jak týrají to ubohé
zvíře. Oni se vezou a kůň se sotva plouží. Jsou to ale krutí lidé!“ Muži a ženě zbývala poslední možnost – před další vesnicí oba z koně sesedli a šli pěšky. A slyšeli:
„ Jací jsou to blázni! Mají koně, ale místo aby se alespoň jeden z nich vezl, nechají
ho zbůhdarma jít vedle sebe. Nač jim je?“
Takoví už jsou lidé. Je v lidské povaze, že vždy vidí snáze to špatné.

Lesnické učiliště - Výchovný ústav pro mládež
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Festiválek
KCR Domino
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Slovo na konec:
Není se čeho bát.

Osho
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