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Adventní inspirace
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Milí čtenáři,
před nedávnou dobou jsem náhodně zaslechla novou píseň Václava Neckáře
s názvem „Půlnoční“ v pořadu Show Jana Krause. Po pravdě řečeno, když jsem
viděla pana Neckáře, jak došel k podiu a jak se tvářil, byla ve mně malá dušička,
jak to dopadne. Ale to, co se stalo během jeho zpěvu, to jsem nechápala. Celé tělo
jako by mi zmrzlo a malá dušička se proměnila v obrovskou duši. Cítila jsem celou
svou bytostí, že „tam to je.“ Dívala jsem se na starého, nemocného, odepsaného
člověka, jak zpívá, možná spíše přednáší, než zpívá, jako anděl. Nevím, napíšu to
na plnou pusu, ať si o mě myslí co chtějí ateisté i křesťané. V tu chvíli jsem cítila
dotek Boha. Ano, je to tak, dotek Boha, o kterém ateisté tvrdí, že neexistuje. Nevím,
jaké důkazy pořád kdesi hledají. Když člověk vidí pana Neckáře, musí také jasně
vidět tu sílu, která prostupuje hmotným tělem člověka. A ten, kdo to cítil, jsem byla já.
Normální člověk. Ačkoliv mi nedávno jeden křesťanský kněz řekl přímo, že s Bohem
nemohu mít osobní vztah, pokud nejsem křesťankou. Tomu nerozumím. Neumím si
představit, jak absolutní láska boží, jeho soucit a milosrdenství třídí své děti, koho
obejme ve své náruči a koho nikoliv. To si představit neumím, a upřímně řečeno,
ani nechci. Ale naprosto jasně si umím představit, jak se Bůh sklání nad posledním
z posledních, jak mu odpouští a bere ho k sobě. Tomu rozumím. Nikdy nevíme, zda
ten poslední z posledních nejsme právě my. Nevíme, jestli třeba poslední bezdomovec není na duchovní rovině naším učitelem. Nevíme, zda člověk, například místní
blázen, kterému se nahlas nebo v duchu posmíváme, není v božích očích právě to
nejmilovanější dítě, nikdy nevíme, kdo na které příčce zrovna je… když už chceme
o nějakých příčkách vůbec přemýšlet. V tomto je život nádherný, dobrodružný až do
konce. Možná jednou budeme stát a koukat, až nám všem spadne sanice, jak obrovská jeho svatá láska je. A jak naivní byly naše představy, kdy jsme se domnívali, že
jsme mu přece jenom o kousínek blíže než ti vedle. Každé dítě usiluje o přízeň svého
rodiče, o trochu té zvláštní přízně, která se dostává jen a jen jemu. To je přirozené.
Ale zdravý rodič miluje všechny své děti, a pokud je normální, žádné ze svých dětí
navždy nezavrhne. A to mluvíme o docela obyčejné lidské lásce, která je jen nepatrným střípkem a odleskem božské lásky.
Krásný advent a svátky vánoční.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 26. 9. 2011
Zastupitelstvo obce projednalo
• 7.2 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• 7.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23.06.2011 do
26.09.2011.
7.6
a schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví p. Antonína
•
Urbance v areálu bývalého ZD na obec s tím, že náklady převodu ponese obec.
Ukládá starostovi sepsat smlouvu.
• 7.7 a schvaluje provedené údržby komunikací, propustí a vodotečí po přívalové
bouři a schvaluje opravu cesty na Pasekách za cenu 294 326,- Kč firmou M.G.
Construction, s.r.o., Praha.
• 7.8 a schvaluje opravu přístupového chodníku do areálu ZŠ a MŠ Chvalčov za
cenu 206.675,-- Kč firmou Technické služby Valašské Meziříčí, s.r.o.
7.9
a schvaluje dostavbu kanalizace v ulici Javornické za cenu 361.000,-- Kč. fou
•
M.G. Construction, s.r.o., Praha.
• 7.12 a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 v projednaném znění.
• 7.13 a schvaluje školskou radu ZŠ Chvalčov ve složení Mgr. Alena Konečná, Mgr.
Martina Schönwälderová a Mgr. Jitka Dostálová.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
7.3 kontrolu usnesení č.6/2011 ze zasedání ZO Chvalčov dne 23.06.2011.
7.5 odměnu čestnému dárci krve panu Bohumilu Novotnému za 70 odběrů.
7.10 zprávu o průběhu prací na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
7.11 zprávu o opravách obecních komunikací.
7.14 informaci paní Marie Žákové, majitelky chaty Pod Obřany.
Zastupitelstvo obce ukládá
7.6 starostovi obce sepsat smlouvu na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví
p. Antonína Urbance v areálu bývalého ZD na obec.
7.7 starostovi obce sepsat smlouvu s firmou M.G. Construction, s.r.o., Praha na
opravu cesty na Pasekách.
7.8 starostovi obce sepsat smlouvu s firmou Technické služby Valašské Meziříčí,
s.r.o., na opravu přístupového chodníku do areálu ZŠ a MŠ Chvalčov.
7.9 starostovi obce podepsat smlouvu s firmou M.G. Construction, s.r.o., Praha na
dostavbu kanalizace v ulici Javornické.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 10. 2011
RO projednala a rozhodla:
• 12/3 o ceně pronájmu ovocných stromů v obecním sadě za cenu 10,--Kč za strom
včetně odklizení větví a shnilého ovoce.
• 12/4 a doporučuje ZO na žádost majitele rekreační nemovitosti č.ev. 117 směnit
pozemek obecní za soukromý, v místě, kde je přístupová komunikace do rekreační lokality.
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12/5 o nové směrnici Obecního úřadu Chvalčov č. 1/2011 pro provádění inventarizace majetku a závazků obce.
12/6 o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě pro paní Naděždu Mlčákovou
do 31.3.2012 a manželům Šurbekovým do 30.04.2012.
12/7 o bezúplatném pronájmu velkého sálu KD ve Chvalčově pro DZP Javorník
pro uspořádání benefičního koncertu, který bude 21.10.2012.
12/8a) o uložení plynové přípojky k rodinnému domu č.p.62 přes obecní parcelu
č. 1163/5 v k.ú. Chvalčov.
b) o uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku parc.č. 174/11 v k.ú.
Chvalčova Lhota pro rodinný dům č.p.588.
c) o uložení vodovodní přípojky do obecních pozemků parc.č. st. 146 a 1163/11
v k.ú. Chvalčov pro rodinný dům č.p. 168.
12/9 o zhotovení projektu na zateplení školní budovy č.p. 633 včetně výměny
oken.
12/10 o zapůjčení mobilních prodejních stánků pro 3.bystřický farmářský jarmark
za podmínky, že montáž a demontáž provedou zaměstnanci obce Chvalčov, ve
stáncích se nebude prodávat občerstvení. Při poničení bude stánek nahrazen
novým, stejného typu.
12/11 o umístění reklamy na obecních pozemcích pro pana Alexandra Erkera a
Petra Štěpáníka. Cena dle platné vyhlášky.
12/12 o uzavření MŠ ve Chvalčově v termínech ve šk. roce 2011/2012 takto:
26.10-27.10.2010, 23.12.2011-2.01.2012, 05.04.2012 – 06.04.2012 a v hlavní
prázdniny 23.07.2012 -31.08.2012. V době jarních prázdnin bude MŠ v provozu.
12/14 o pokračování v nájemní smlouvě s fou SALIX Morava, a.s., /nástupnická
organ. Rovina Hulín/ na pronájem obecních pozemků pro zemědělskou činnost
v k.ú. Chvalčov a Chvalčova Lhota na dobu 10 let.Cena 1 700,--Kč za ha a kalendářní rok.
12/15 Lesy ČR, lesní správa Bystřice p.H. žádá o odprodej části“horní císařské
cesty“. Lesy budou tuto komunikaci opravovat, ale je nutné, aby byla v jejich vlastnictví nebo obec souhlasila se stavbou na cizím pozemku. Záměr bude zveřejněn,
rozhodne zastupitelstvo obce.
12/16 o způsobu likvidace starých sloupů veřejného osvětlení, a to odprodejem
za cenu 250,--Kč za jeden kus.
12/17 o přijetí neinvestiční dotace od Zlínského kraje pro sbor dobrovolných hasičů ve výši 12 000,--Kč.
12/18 o přijetí daru od Zlínského kraje ve výši 100 000,--Kč na škody způsobené
bleskovou povodní 30.06.2011.
12/19 o technickém dozoru investora a inspektora BOZP na stavbě „prodloužení
kanalizace v ul. Javornické“ za cenu 450,--Kč za hod. práce + náklady na dopravu.
RO bere na vědomí:

12/2 kontrolu usnesení z jednání z 07.09.2011.
12/13 informaci o oznámení přestupkové komisi v Bystřici p.H. k pálení na území
obce mimo stanovenou dobu dle vyhlášky obce Chvalčov.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 09.11.2011
RO projednala a rozhodla:
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13/3 a doporučuje ZO projednat rozpočet obce pro r. 2012 jako vyrovnaný v částce 14 465 000,--Kč.
13/4 o zadání výběrového řízení na stavební část „Sběrného místa“ Mgr. Černé
ze Zlína.
13/5 a doporučuje ZO schválit úhradu za vícepráce na opravě veřejného osvětlení
ve výši 300 000,--Kč.
13/6a) a souhlasí se zveřejněním záměru na věcné břemeno pro plynovou přípojku manželů Ostrochovských a p. Petra Kolaje.
b) o uložení sítí do obecního pozemku parc.č. 484 v k.ú. Chvalčova Lhota
z pozemků st. 489/6 a 489/17, oba v k.ú. Chvalčova Lhota ke stavbě rodinného
domu v ul. Javornické pro manžele Smejkalovy.
13/7 a doporučuje ZO zadat projekt na zateplení ZŠ a MŠ včetně energetického
auditu firmě INEX Horák, Kroměříž za cenu 159 600,--Kč.
13/8 a doporučuje ZO bezúplatně převzít od Zlínského kraje do majetku obce
Chvalčov “Dešťovou kanalizaci“, která byla realizována při stavbě „Silnice II/437,
Most ev.č.437-027 Chvalčov“. Hodnota převáděného díla je 2 918 982,--Kč.
13/14 o zveřejnění rozpočtu pro r. 2012 Podhostýnského mikroregionu a skládky
A.S.A.
13/16 a stanovila termín jednání ZO na 28.11.2011 v 17.00 hodin. Program vyplyne z jednání RO a došlé pošty.
13/17 o zhotovení novoročních gratulací a kapesních kalendáříků pro r. 2012.
13/19 a zamítá žádost majitele nemovitosti č.p. 618 o instalaci nového veřejného
osvětlení v ul. Lázně.
13/20 o zakoupení nového vánočního osvětlení, a to motivů vloček v počtu
7 kusů.
13/22 o příspěvku na realizaci Tříkrálového závodu na Tesáku ve výši 1 000,--Kč.
13/23 o možnosti umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení pro
fu RAAB Computer z B.p.H. v době od 05.12.-19.12.2011.
13/24 o finančním příspěvku pro Hospic na sv. Kopečku u Olomouce ve výši
2 000,--Kč.
13/25 a doporučuje ZO provést směnu pozemku event. výkup obecního pozemku
parc.č. 1126 v k.ú. Chvalčov za pozemek manželů Menšíkových parc.č. 213/2
v k.ú. Chvalčov z důvodu legalizace přístupové komunikace do chatové oblasti
Pod Dubinou.
13/26 o zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku parc.č. 842/5 v k.ú.
Chvalčov panu Miroslavu Škrabalovi.
13/28 o bezúplatném pronájmu velké obřadní místnosti pro bystřickou charitu pro
výstavu a malou oslavu 10 let stacionáře pro seniory dne 25.11.2011.
13/29 a trvá na svém stanovisku neprovádět zimní údržbu na pozemku parc.
č. 207/1 v k.ú. Chvalčova Lhota, který slouží jako přístupová komunikace k rodinnému domu č.p.805.
13/30 o odměně čestnému dárci krve panu Mgr. Pavlu Schönwälderovi za 60
bezpříspěvkových odběrů krve.
13/31 a doporučuje ZO schválit pro r. 2012 členský příspěvek pro MAS
Podhostýnsko 1 000,--Kč + 10,--Kč na trvale žijícího občana.
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RO bere na vědomí:

13/2 kontrolu usnesení z minulého jednání včetně doporučení ZO týkající se opravy „horní císařské cesty“ vzhledem k její důležitosti pro rozvoj cestovního ruchu a
turistiky v kraji.
13/10 oznámení starosty o dokončení stavby“Prodloužení kanalizačního sběrače
v ul. Javornické“.
13/11 terénní úpravu u domu č.p. 3 v ul. Obřanské před zimní údržbou.
13/13 dodávku podzimních fotografií z obce Chvalčov pro potřeby OÚ.
13/15 havarijní opravy a to v KD, výměna plynových kotlů a oprava výtahu v budově OÚ.
RO ukládá:

13/9 starostovi jednat o možnosti co nejdříve instalovat veřejný rozhlas v dolní
části obce, kde byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce

Slovo starosty

K 17. listopadu
Dne 16. 11. 2011 odpoledne proběhla v režii KCR Domino a kulturní komise, po
lampionovém průvodu u pomníku padlých ve Chvalčově připomínka výročí 17. listopadu. V kalendáři je 17. listopad státním svátkem s názvem „Den boje za svobodu
a demokracii“.
V naší historii jsou ve dvacátém století dva mimořádné 17. listopady, které spolu
souvisí. Prvním z nich je datum studentské manifestace po pohřbu studenta Jana
Opletala 17. listopadu 1939 v Praze. Ta se stala posledním odporem českého lidu
proti německé okupaci Čech a Moravy. Následně byly zavřeny české vysoké školy,
představitelé studentů byli pozatýkáni, devět jich bylo popraveno, 1200 studentů
bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. 17. listopad byl pak v roce 1941
v Londýně vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.
Druhá studentská manifestace v Praze 17. listopadu 1989, která byla připomínkou
Opletalovy smrti, vedla přímo ke konci komunistického režimu. Brutální zásah policie
proti této manifestaci totiž nastartoval sametovou revoluci, která minulý režim smetla.
I když existuje mnoho výkladů a účelových interpretací pozadí této události, faktem zůstává, že studenti vyvolali mohutné vzepjetí občanské sounáležitosti, hrdosti
a solidarity. Účastníci vzpomínají na tehdejší události jako na velmi silný zážitek
plný velkých a optimistických očekávání. Pád komunistického režimu byl podmínkou
k přeměně politického zřízení na demokratické principy. K urychlení změn přispěl
rozpad bývalého východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickými a politickými poměry.
Po padesáti letech občané získali svobodu. Dnešním mladým se zdají neuvěřitelná omezení, jaká život v totalitě přinášel. Svoboda je základní podmínkou pro
plnohodnotný život. Život ve svobodě je však náročný, vyžaduje odpovědnost a toleranci. Svoboda je snadno zranitelná, a proto je třeba o ni stále pečovat a vždy stojí
za to bránit ji proti totalitním ideologiím typu fašismu nebo komunismu. Stále existuje
nebezpečí vzniku nových ideologických směrů, které v počátku nepůsobí agresivně,
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v koncích však znamenají zkázu totalitního teroru. V zájmu našich dětí opatrujme
svobodu a nepodléhejme pesimismu jenom proto, že se třeba momentálně nedaří.
Rychlá a snadná řešení vždy zavánějí totalitou na dlouhou dobu. A to bychom
našim dětem snad do vínku dávat nechtěli.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem obce Chvalčov, jménem všech zastupitelů
a zaměstnanců i jménem svým, popřál všem radostné vánoční svátky,
hodně zdraví štěstí a pohody do nadcházejícího roku 2012.
Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
KOTASOVÁ Antonie
narozena
19. 10. 2011
KRAJCAR Vojtěch
narozen
04. 11. 2011
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí !

Řady chvalčovských občanů opustili:
NĚMEC Zdeněk
KADLČÍKOVÁ Ludmila
SYPTÁKOVÁ Marie

60 let
72 let
92 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Diamantová svatba
Manželství je velmi složitý
partnerský vztah, který vyžaduje
vzájemnou lásku, úctu, toleranci,
pochopení a zodpovědnost. Jen
zřídka kdy jsme svědky toho, aby
partnerský svazek dvou lidí, kteří
spojili své cesty sňatkem na celý
život, skutečně po celý život vydržel. Zdaleka ne všem manželským
párům je dovoleno oslavit zlatou
či diamantovou svatbu, buď tomu
zabrání smrt nebo jiná příčina,
vedoucí k odloučení.
V naší obci mezi ty šťastné,
kteří v sobotu dne 22. října t. r.
oslavili 60 let společného života,
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patří manželé Ing. Jaromír a Božena Horsákovi. Před šedesáti lety, dne 21. října 1951
spojili své životy v jeden společný a ruku v ruce vykročili do časů dobrých i zlých. Ke
krásnému životnímu výročí jim přišli přát nejbližší příbuzní a přátelé. K tomuto přání
se připojujeme i my a přejeme manželům ještě mnoho pěkných společných dnů.

Vítání občánků v naší obřadní síni
V sobotu 5. listopadu proběhlo v naší obřadní síni další vítání občánků. Ke slavnostnímu obřadu bylo pozváno 5 rodičů se svými nejmenšími.
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Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Kubíčka Nováka,
Klárinku Kubíkovou, Ingridku Štajnrtovou, Lukáška Krutáka a Michaelku Gajovou.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, opět
přispěl dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a
pochopitelně hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné
poděkování.
Marie Balvínová
matrikářka OÚ Chvalčov

Z naší obce

Pomník svaté Anny ve Chvalčově

Sousoší sv. Anny a Panny Marie je dalším pomníkem, který obec nechala renovovat. Nachází se mezi dvěma lipami při cestě od Chvalčova do Loukova. Památník
zhotovil v první polovině 20. století místní kameník a sochař Fr. Škraňák.
Na dvou kamenných stupních obdélníkového půdorysu 150x130 cm stojí dvoudílný sokl dole odstupněný. Hranolovitý podstavec je na čelní straně zdoben vysokým
reliéfem sv. Josefa s Ježíškem a nahoře zakončen horizontálně profilovanou římsou.
Na ní, na nízkém soklíku, stojí dvě postavy v sevřeném tvaru. Svatá Anna a u ní dítě
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Panna Maria držící knihu. Obě postavy tvoří ve hmotě kamene jeden celek. Pomník
je vysoký cca 300 cm.
V minulosti došlo k narušení základu pomníku patrně vlivem eroze půdy. Proto
byla stavba zabezpečena zhotovením betonového rámu, do kterého byl základní
stupeň částečně zalit. K této úpravě došlo pravděpodobně v šedesátých létech min.
století.
Od posledního restaurátorského zásahu před 20 lety došlo kromě vydrolení některých tmelů nánosům nečistot a růstu mechů, ke značnému mechanickému poškození. Pomník byl vandalsky otlučen kameny a nastříkán červenou barvou, zejména byly
poškozeny figurální části.
Barva byla pomocí zábalů změkčena a částečně odstraněna pomocí štětců a
kartáčů. Po odstranění ostatních nečistot byl celý povrch napuštěn konsolidantem.
Chybějící a poškozené části byly vymodelovány a odlity ze směsi epoxypryskyřice
s pískem a osazeny pomocí čepů. Další defekty byly dotmeleny. Po lazurních retuších sjednocujících barevnost kamene a po chemickém ošetření zamezujícím růstu
mechů, byl povrch napuštěn hydrofobním prostředkem.
Rekonstrukci provedl restaurátor pan Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem za
cenu 34 000,00 Kč. Zlínský kraj podpořil projekt dotací ve výši 20 000,00 Kč z fondu
kultury.
Oprava pomníku je dalším krokem záměru obnovy kulturního dědictví.
Ing. Antonín Stodůlka
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Dotace přiznané obci chvalčov v závěru roku 2011
II. Část (pokračování z minulého čísla zpravodaje)

P.č. Poskytovatel

Účel použití

6.

Ministerstvo financí

Mimořádná účelová investiční
dotace z kapitoly 397 – Operace
státních finančních aktiv určená na
akci "Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Chvalčov"

7.

Úřad práce
v Kroměříži

Vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací

8.

Úřad práce
České republiky

Vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací
spolufinancované ze SR a ESP

Částka Kč
1.612.000,00

112.000,00
48.000,00

(stav k 31.10.2011)

Úhrn dotací získaných pro obec v roce 2011 činí 2.695.528,00 Kč

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – TO JE NAŠE ŠKOLIČKA

Zdá se, že teprve nedávno jsme zahájili školní rok a ani se nám nechce věřit, že
za chvíli budou Vánoce. Možná je to tím, že ve školičce nezahálíme a stále máme
plné ruce práce, což můžete sami posoudit:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.9. třídní schůzka.
od října jsou v činnosti kroužky (logopedie, metoda dobrého startu, flétna hrou,
výtvarné tvoření,grafomotorika, angličtina.
3. 10. návštěva výstavy ovoce, zeleniny a květin na chalupě zahrádkářů.
20.10. divadlo Šikulka v MŠ (děti zhlédly tři pohádky – Adélka a zoubek,
O neposlušném Matýskovi, O princezně Zlatušce).
31.10. zapálení svíček u pomníku padlých.
2. 11. loutkové divadlo v MŠ – Princ Bajaja.
4. 11. keramika s panem Švehlíkem (děti ze třídy Sluníček).
15.11. děti ze třídy Sluníček jely do Bystřice pod Hostýnem na koncert zlínské
kapely Motýl Erika – Můj ohebný jazýček.
18. 11. výstava prací dětí ze třídy Sluníček a Berušek v kulturním domě – Adventní
inspirace.

A co nás čeká, než budou Vánoce?

•
•
•
•

2. 12. čertovský den v MŠ (čertovský rej, soutěže, diskotéka).
5. 12. mikulášské odpoledne v KD (vystoupení dětí obou tříd s čertovskými
písničkami básničkami, tanečky).
Vánoční tvoření s rodiči v MŠ.
posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků.
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•

návštěva Denního stacionáře ve Chvalčově s pásmem vánočních písní, básní a
předáním dárečků.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na vás v příštím roce.
Kolektiv učitelek MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Koncem září nedočkavé děti chodily s otázkami, kdy už konečně začnou ty kroužky. Žáci mají o zájmovou činnost velký zájem a mají opravdu z čeho vybírat. Takovou
bohatou nabídku by nám mohla závidět i leckterá větší škola.
Posuďte sami:
řezbářství
ved. E. Prázdná
sportovní hry
ved. Z. Hnila
pěvecký sbor
ved. A. Konečná
keramika
ved. K. Pavlíčková
hra na flétnu
ved. A. Konečná
počítače
ved. A. Martínková
náboženství
ved. K. Kotasová
náprava řeči (logopedie)
ved. A. Martínková

•

Dne 24. října proběhla již tradiční akce – noční čtení. Zajímavý program jsme
tentokrát připravili ve spolupráci s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí. Týden před
akcí měli žáci možnost se seznámit se zajímavou výstavou o sluneční soustavě,
která byla nainstalována na chodbě naší školy. Pondělní večer začal promítáním
a besedou o sluneční soustavě. Následovat mělo noční pozorování oblohy, ale

Tvořeníčko při Adventních inspiracích
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•
•
•
•

•

protože bylo zataženo, jen jsme si prohlédli dalekohled. Před spaním si děti četly
pohádky a příběhy s vesmírnou tematikou. Následující den po vydatné snídani
žáci pokračovali s objevováním našeho vesmíru v rámci školního projektu.

V měsíci říjnu si žáci čtvrtého ročníku procvičili jízdu podle pravidel silničního
provozu na dopravním hřišti v Loukově.

Na začátku října jsme navštívili již tradiční výstavu ovoce a zeleniny na chalupě
zahrádkářů.

Také tento rok se naše děti podílely na výstavě Adventní inspirace svými výtvarnými pracemi i kulturním vystoupením pěveckého sboru pod vedením paní učitelky
Aleny Konečné.

Součástí výstavy bylo i Tvořeníčko pro děti, které zorganizovala paní učitelka
Alena Martínková společně s maminkami z klubu rodičů. Jmenovitě děkujeme
paní Nedbalové, Luhan Fürstové, Adamcové, Smětalové, Hajkrové, Hapalové,
Schönwälderové, Krejčové, Kurfürstové, Severové, Miškayové, Gabrielové,
Chlápkové, Dvorské, Janečkové, Egerové, Červinkové, paní Tillerové a
Loupancové.

Pro rozvoj dětské fantazie jsme do školní družiny zakoupili zajímavé stavebnice a
loutkové divadlo se spoustou scén i loutek.
Těšíme se na mikulášské odpoledne 5.12, koncert Pepy Nose 21.12, Vánoce
v Domovince, plavecký výcvik 3.a 4. ročníku od 5.12, vánoční prázdniny od 22.12.
Jiřina Loupancová

Vystoupení dětí ZŠ Chvalčov na Adventní inspiraci
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Výrobky dětí ZŠ Chvalčov na Adventní inspiraci

Rádi bychom touto cestou připomněli další generaci rodičů, že je stále pro nás
samozřejmostí přivítat zájemce o nahlédnutí do nitra školního života. Návštěvu
vybrané vyučovací hodiny, popř. konkrétní aktivity si můžete domluvit s třídní učitelkou (učitelem). Těšíme se na vás.
Informace :
• Nová interaktivní tabule je plně využívaná. Dětem se práce s ní moc líbí.
• Multimediální učebna je vybavena novým školním nábytkem.
• Připravujeme v nejbližší době zkvalitnění sportovního areálu. Na asfaltovém hřišti
přibude skate překážka, v tělocvičně obložení kobercem pro snížení hluku.
• Zapište si do kalendáře – zápis dětí do základní školy i mateřské školy bude ve
čtvrtek 26.1.2012.
• Školní stravování , médii avizované zdražení obědů až na 35,-Kč, se dá nazvat
šířením poplašné zprávy. Předpokládáme, že nárůst bude kolem 2,-Kč oproti stávajícím cenám ( viz HYPERLINK "http://www.zschvalcov.cz" www.zschvalcov.cz ).
Zveme
všechny příznivce na další z Discoplesů. Tentokrát v pátek 20. ledna 2012.
•
• Na karnevale si s dětmi zařádíme v sobotu 3. března.
Mgr. Zdeněk Hnila
ředitel školy
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Něco pro bystré hlavičky
1. Pyramida – doplň číslo místo otazníku.
?
96
46
22

99
50

24

49
26

23

2. Úkolem je najít číslo, které splňuje následující předpoklady:
- pokud je námi hledané číslo násobkem čísla 2, je toto číslo od 50-59.
- pokud nejde o násobek čísla 3, je toto číslo mezi 60-69.
- pokud není násobkem čísla 4, pak je to číslo v rozmezí od 70-79.
„Jaké číslo tedy hledáme?“
3. Dokážete rozdělit čtverec na 13 úplně shodných dílů?
4. V šuplíku je 32 červených ponožek a 32 modrých ponožek. Levá a pravá
ponožka jsou k nerozeznání. Taháte po tmě ponožky ze šuplíku. Kolik jich musíte
vyndat, abyste měli jistotu, že až se na ně podíváte, máte pár?
Řešení z minulého vydání
1. 68 723
2. 8
3. ILONA CSÁKOVÁ
ANETA LANGEROVÁ
EVA PILAROVÁ

4.

6
1
5
7
3
9
8
4
2

7
3
9
4
2
8
6
1
5

8
4
2
6
1
5
9
7
3

1
5
6
3
9
7
4
2
8

3
9
7
2
8
4
1
5
6

4
2
8
1
5
6
7
3
9

5
6
1
9
7
3
2
8
4

9
7
3
8
4
2
5
6
1

2
8
4
5
6
1
3
9
7

Zprávičky z KCR DOMINO

V Dominu jsme prožili podzim plný akcí.
Pro rodiče byly připraveny besedy o masážích dětí a o sourozeneckých konstelacích.
Na světluškový rej přišlo mnoho rodin s dětmi
i přes mrazivé počasí. Po splnění úkolů děti
předvedly své tanečky. V závěru šel lampionový průvod k pomníku, kde krátce promluvil
pan starosta. Byl to krásný, světélky prozářený večer. Proběhlo i vánoční fotografování,
o které byl již tradičně velký zájem. Čeká nás
ještě odpočinkové, relaxační a inspirativní
16

Lampionový průvod

setkání pro maminky - dámská jízda. Ve středu 7. prosince příjde Mikuláš v doprovodu andělů.
Na začátku nového roku připravujeme seminář pro rodiče. Setkání povedou manželé Žůrkovi, kteří jsou lektory semináře Výzvy lásky. Pocit bezpečí a jistoty v rodině,
kde se mají rodiče rádi, je pro naše děti velice důležitý. Témata umění komunikace,
jak se dobře pohádat a nebo seznámení se s povahovými profily nám mohou pomoci v partnerských vztazích i v poznání sebe sama. Více informací a termíny budou
upřesněny .
Krásné a pohodové svátky s vůní pokoje, příchutí radosti a ochucené láskou přeje
za KCR DOMINO
Elen Egerová

DZP Javorník
Poděkování z DZP Javorník Chvalčov

Dne 21.10. 2011 se v Kulturním domě ve Chvalčově uskutečnil benefiční koncert
skupiny Big Band Holešov ve spolupráci s DZP Javorník.
Rádi bychom touto cestou poděkovali manželům Dočekalovým, kteří celou akci
vymysleli a každým rokem zaštiťují. Obecnímu úřadu ve Chvalčově, který nám
pomohl akci zorganizovat právě ve Chvalčově a také bezplatně poskytl Kulturní dům
a skupině Big Band Holešov, v čele s kapelníkem Josefem Hájkem.
V neposlední řadě děkujeme všem hostům, kteří si přišli tento krásný koncert
poslechnout a dobrovolným vstupným přispěli klientům našeho zařízení na zlepšení
kvality jejich života. Výtěžek z koncertu, který činí 4670,- Kč, bude použit na kulturní
a sportovní akce klientů Domova Javorník.
17

„BANANA VOX“

V úterý 8. 11. 2011 se to v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník
začalo hemžit jako ve včelím úle. Na Javorník totiž zavítala dívčí skupina z 1. základní školy v Holešově – BANANA VOX. Děvčata spolu se svou vedoucí paní Monikou
Vyhlídalovou a zvukařem Pavlem Březinou, rozproudili krev všem divákům v sále.
Písničky ze známých pohádek a taneční kreace všech děvčat nenechaly v klidu ani
naše klienty. Společně si všichni zazpívali i zatancovali a my doufáme, že se i skupině BANANA VOX v našem Domově líbilo.
J. Minářová, vedoucí vychovatelka

Denní stacionář

Výročí 10 let denního stacionáře
Motto:

„Charita, jako milosrdná láska,
je naplňováním Kristovy výzvy
vyhledávat potřebné a pomáhat
bližnímu v nouzi.“
Je tomu již deset let, co se dennímu stacionáři ve Chvalčově daří naplňovat obsah
tohoto motta. Možné to je jen díky spolupráci mnoha lidí. Stacionář přečkal i nepříznivé časy, ve kterých zařádil úřední šiml a finanční krize. Stacionář je pro všechny
nejen důkazem, ale i nadějí, že dobrá a prospěšná věc překonává obtíže a přežije.
V pátek 25.11. 2011 se na Obecním úřadě ve Chvalčově konala vernisáž výstavy s názvem 10 let denního stacionáře. Výstavu zahájila vedoucí chvalčovského
18

stacionáře paní Ingrid Vaculíková společně s ředitelem Oblastní charity Bystřice
pod Hostýnem panem Ing. Pavlem Pilmajerem. Hudební vystoupení učitelů ZUŠ
bylo velmi milé a dojemné. Následovaly projevy pozvaných hostů včetně naší
místostarostky paní Jiřiny Hurtové. Paní Hurtová poutavě převyprávěla historii a
vznik chvalčovského denního stacionáře, u jehož zrodu stála. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si výstavu ještě celý následující víkend. Vystavovány byly výrobky
klientů stacionáře a o jejich šikovnosti a trpělivosti se tak mohl každý přesvědčit na
vlastní oči.
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Vernisáže se zúčastnili také někteří z klientů a v neposlední řadě pracovnice stacionáře. Na závěr všichni zobli něčeho dobrého, ti co mohli, ochutnali víno, ostatní
vodu. Rozběhnul se přátelský a družný hovor. Babičky byly rády, že se zase vidí a
mohou „splknout“, a většina hostů vyjadřovala dík a uznání lidem, kteří se o chod
této bohulibé organizace starají. Každý si mohl znovu uvědomit, že s pomocí lidské
solidarity a vzájemné pomoci lze vytvořit mnohé. Každý si mohl znovu připomenout,
že stáří není handicap a že by takto rozhodně nemělo být vnímáno. Stáří zaslouží
pozornost a úctu stejně jako kterékoliv jiné období lidského života. A to navzdory
kultu mládí, které nám společnost uměle vnucuje.
Závěrem nelze než děkovat všem, kteří se podílejí na existenci stacionáře a všem,
kteří zorganizovali tuto výstavu. A také vyslovit přání: přejme si všichni svorně a modleme se, aby ve chvíli, kdy i my budeme staří či nemocní, budou tady lidé, jakými jsou
dnes například paní Vaculíková a ostatní pracovnice, které se o nás postarají a pro
které slovo pomoc a služba bližním nebude jen prázdným slovem. To bude teprve
ta správná chvíle, kdy oceníme existenci stacionáře a pochopíme jeho velký smysl.
Oblastní charita vydala výroční zprávu za rok 2010. V této brožurce se dočtete
všechny důležité informace o službách klientům. A kdo má zájem, může si informace
sehnat na telefonech: 573 332 683, 777 763 780, 777 763 784.
Jitka Dostálová

Různé

v 5.12. Mikulášská besídka v 16.30 v kulturním domě, následuje rozsvěcení vánočního stromku před budovou školy. Tady bychom se měli setkat s mikulášskou
jízdou hasičů.
v 6.12. 2011 Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem pořádá křest nové knihy
"Temnota" spisovatelky Kláry Janečkové. Začátek 16.30 v prostorách knihovny.
v 6.12. 2011 Toulky s filmem II. Promítá se film Juraje Jakubiska " Lepšie byť bohatý
a zdravý, ako chorý a chudobný." Kde? V salonku hotelu Říka Chvalčov, začátek
v 19.00hodin. Následuje beseda s panem Vítězslavem Tichým. Vstup dobrovolný.
v 7.12.-10.12. Včelařská výstava a medový den ve Společenském domě Sušil v
Bystřici pod H.
v 11.12. Vánoční koncert . Začátek v 16.00hodin, místo konání Společenský dům
Sušil. Vystoupí Velký dechový orchestr Hulíňané a dětský pěvecký sbor Sboreček.
v 21.12. Koncert písničkáře Pepy Nose v kulturním domě Chvalčov, začátek 17.30.
v 26.12. Svatoštěpánský koncert v Kostele Sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.
Začátek v 17.00 hodin. Srdečně zve sbor Tregler.
v 24.12. Svatý Hostýn: mše na Štědrý den v 7.00, v 9.15, v 15.30. V noci mše svatá
není.
v 29.12. V Betlémě se svítí V kostele Sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Vystoupí
cimbálová muzika Bukovinka. Začátek 17.hodin.
v 30.12. Předsilvestrovské setkání aneb sváteční čaj o páté v sále kulturního domu.
Zvány jsou všechny věkové kategorie.
v 31.12. Svatý Hostýn - mše na Silvestra: 7.15, v 9.15, v 11.00, ve 22.00hodin a
půlnoční ve 24.00hod.
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v 12.1. 2012 17.00hod Klubovna kulturního domu, setkání s panem Jarošem a
beseda o jeho filmu z Afriky, první díl.
v 26.1. V budově školy proběhnou zápisy budoucích prvňáčků, i dětí do mateřské
školy .
Plesy v KD Chvalčov v roce 2012
v Pátek 20.ledna – discoples pořádá ZŠ a MŠ CHvalčov
v Sobota 28. ledna – hasičský ples
v Sobota 18. února – myslivecký ples
v Sobota 3. března – dětský karneval ZŠ a MŠ
v Sobota 25. února proběhne masopustní průvod.
Poděkování za zapůjčení prodejních stánků
Vážený pane starosto,
dovolte mi tímto poděkovat Vám a Radě obce Chvalčov za vstřícný postoj při
zapůjčení prodejních stánků při pořádání 3. bystřického farmářského jarmarku, který
se uskutečnil 12. 11. 2011. Díky vstřícnosti ze strany představitelů obce Chvalčov se
zlepšila úroveň a kvalita prodeje, což bylo velmi dobře přijato ze strany návštěvníků
akce.
Ing. Dana Nováková
ředitelka SVČ Včelín
Žijí mezi námi
Jsou to čestní dárci krve z naší obce. Jsou skromní, nikdo o nich neví. Jednou za
čas přijde dopis od Klubu dárců krve, že jmenovaný občan daroval xxx krát bezplatně
krev. Vždy se mi nad těmito čísly tají dech.
Tentokrát to bylo číslo 60 a patřilo panu Mgr. Pavlu Schönwälderovi, řediteli VÚ
SŠaŠJ ve Chvalčově. Byla jsem překvapená, že takový mladý člověk daroval krev
již v takovém množství. Patří mu za to poděkování a nesmírný obdiv. Jeho přístup
ke zdraví ostatních je mimořádný a příkladný. Škoda jen, že se v naší obci nenajde
více takových mladých lidí s tímto
přístupem, vždyť nikdo nevíme, kdy
budeme krev potřebovat my nebo
naši blízcí.
Panu Mgr. Pavlu Schönwälderovi
bude předána malá odměna starostou obce.
Jiřina Hurtová
Zahájení lovné sezóny
Je sobota 26.11.2011, a ačkoliv Hostýn pokrývá zimní „opar“, je
nádherně! Jinovatka a námraza na
stromech celou náladu jen podtrhuje. Během dopoledne se vyklube
sluníčko, to už je jasné. Za garážemi
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u Kozince se schází několik desítek myslivců.
Myslivecké sdružení Mrlínek zahájilo letošní lovnou sezónu u nás na Chvalčově. Přišlo 42 střelců a 21 honců. Z toho 6 myslivců je místních,
Chvalčováci. Celou akci zahájil předseda pan
Martínek a na zdárný průběh dohlížel hospodář
pan Charvát. Trubači zatroubili na lesní rohy a
akce mohla začít. Na zahájení sezóny se slovilo
23 zajíců a 17 bažantů. Celá akce se pak zdárně
zakončila v restauraci „U Králů“, kde si všichni
pochutnali na vyhlášeném zvěřinovém kulinářství pana Martínka.
Vážení uživatelé Chvalčovského internetu,
vzhledem k vzrůstající nespokojenosti se stávajícím správcem p. Šmahou jsem se
rozhodnul provést změnu na místě kontaktního správce chvalčovského internetu. Od
1.11.2011 tuto funkci zastává p. Petr Svobodník, tel.: +420 725 455 893. Na výše
uvedené telefoní číslo prosím nahlašujte jakékoliv závady, výpadky či jiné nedoskatky Vašeho internetového připojení.
Děkuji za pochopení S pozdravem Petr Kubaník
A pozitivní zpráva do nového roku je, že poplatky za rok 2012 za svoz domovního
odpadu (popelnice) se nebudou zvyšovat!
Členové zastupitelstva obce Chvalčov přejí občanům krásné prožití
vánočních svátků a mnoho požehnaných dní v příštím roce 2012.
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Toulky s filmem

Kulturní rubrika

Dne 9.11.2011 jsem váhala, zda se zúčastním akce pořádané kulturní komisí
obce, a sice filmového setkání s panem Tichým na hotelu Říka. Váhala jsem z důvodu, který všichni tak dobře známe, a tím je nedostatek času. Tentokrát se promítal film
z poválečné doby "Stíny horkého léta" natočený v roce 1977 s Martou Vančurovou a
Jurajem Kukurou v hlavních rolích. Tak proč nejít?!Víc než mínusových, jsem nasbírala bodů plusových. Patří mezi ně především snaha podpořit a ocenit aktivitu všech,
kteří dokáží udělat něco navíc, nad rámec svých každodenních poviností, něco jen
tak pro potěchu a radost druhým, na úkor svého volného času a zdarma. Toto je jev
dnes už velmi vzácný a nevídaný.
S nasbíranými plusovými body, jako divák ne zcela holdující filmu, přišla jsem jen
tak do počtu. Účast sice nebyla velká, nicméně pan Tichý byl velmi dobře naladěn,
od prvního okamžiku bylo zřejmé, jak moc pro něj český film znamená, jaký má pro
něj cit nebo šestý smysl. Možná si řeknete, že v dnešní době satelitů,DVD,PC a
podobných záležitostí není takové setkání žádoucí, atraktivní, a nemůže už nikoho
zajímat. Ovšem pan Tichý je názorný příklad toho, že když se něco dělá z láskou, tak
je to samozřejmě vidět. Dokázal navodit tu správnou atmosféru a nostalgii, jako kdysi
dávno v biografu, celkově při sklence dobrého moku i pro mě jako střední generaci
to bylo moc příjemné "retro" setkání.
Po zhlédnutí filmu jěšte proběhla zajímavá beseda,všichni zúčastnění si sdělili své
dojmy a zážitky, jeden druhému doplnili mezery, co jedno oko nezachytilo, zachytilo
druhé. Pro mě byl hlavní dojem z filmu pevné, charakterní a hrdinné vztahy v rodině
a přátelství.
Takže až se bude promítat příště starší český film na Říce, už mám jasno i nasbírané plusové body. A co vy?Přidáte se do "Klubu přátel českého filmu"?
I.Z.

Hostování ochotníků ve Chvalčově

Dne 11. 11. 2011 se na jevišti
našeho kulturního domu hrálo
ochotnické divadlo. Hostovat na
Chvalčov přijel divadelní spolek z Kroměříže a pan Ondřej
Buchta z divadelního společnosti Stodola, který celou akci
ozvučoval a technicky zaopatřoval. Hrála se hra „ Na ocet“, což
bylo pro všechny překvapení,
neboť návštěvníci přišli na hru
„A co láska“. Ta se ze soukromých a pochopitelných důvodů
nehrála, ale pan Buchta slíbil, že
v případě zájmu není problém,
aby tuto odloženou hru předvedli v jiném termínu. Komedii „Na
ocet“ napsal britský dramatik
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Donald Churchill (1930-1991) a je to divadlo o dvou hercích. Hra pojednávala o dvou
osamělých, na první pohled naprosto nesourodých lidech, které svedla dohromady
zamotaná situace, a jejichž vztah během představení projde mnoha proměnami.
Jednoduchá zápletka okořeněná až naturalistickým hereckým projevem vyvolala
v divácích , jak už to bývá, odlišné reakce. V zákulisí se povídalo o tom, že místy to
bylo až „nechutné“. Mužský hrdina svérázným a velmi autentickým způsobem předvedl staromládenecký styl života. Komu je nepříjemné krkání nebo politá podlaha,
ten musel být nutně zklamaný. Ale většinou se ozývaly hlasy, že to byla opravdu
legrace a že to mělo spád a švih. V každém případě bravurní herecký výstup panu
Radku Svobodovi nemůže nikdo upřít. Ženská postava v podání Romany Blažkové
tak zůstávala poněkud ve stínu svého hereckého kolegy. Nicméně její méně nápadný
herecký projev naprosto vystihoval odlišnost obou postav a prostě do příběhu patřil.
Uvidíme, zda se k nám ochotníci budou rádi vracet, to záleží především na tom, zda
bude v naší obci zájem. A závěrem si ještě neodpustím jednu poznámku. Když pan
Ondřej Buchta vešel do sálu našeho kulturního domu a posléze na jeviště, nešetřil
komplimenty, jak to tu máme krásné…zmínil se o tom, že oni hrávají ve stodolách a
garážích a my tady máme tak nádherné jeviště a nemáme ochotníky. Velmi se této
skutečnosti podivil. Určitě je to škoda, ale zápal a skutečný zájem o divadlo mezi
Chvalčováky bohužel není. Proto nám nezbývá než zvát hosty a já bych si moc přála,
aby si hostování Stodoly místní diváci oblíbili. A ještě víc bych si přála, aby v nás
jejich nasazení probudilo inspiraci a chuť k vlastnímu ochotničení.
Jitka Dostálová
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Adventní inspirace

V pátek 18.11. proběhla v našem kulturním domě vernisáž Adventních inspirací.
Prodejní výstava byla zahájena starostou obce panem ing. Stodůlkou, který v několika větách upozornil návštěvníky na duchovní rozměr nadcházejících vánočních svátků. Vystoupení dětí chvalčovské základní školy pod vedením paní učitelky Konečné
bylo jako vždy velmi milé. Během soboty a neděle se vystřídalo na chvalčovském
pódiu mnoho kulturních vystoupení. Jako každý rok jsme měli možnost poslechnout
si žáky základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem, kteří pod vedením svých
obětavých učitelek předvedli báječný koncert. Vystoupila také skupina dětí s hrou
na kytaru ze Zlína. Potěšit jsme se mohli roztomilými Valášky z uměleckých souborů „Píšťaličky“ a „Malá Rusava.“ Na harmoniku nám zahrál svérázný harmonikář
z Gorolska. A tradičně nám náladu zvedl zpěv našich „Pasek.“ Celý víkend byl nabitý
kulturou. V horním patře kulturního domu si připravila základní chvalčovská škola a
klub rodičů vánoční tvořeníčko pro děti. Všechny děti zde měly možnost vyrobit si
samy předměty a dárečky s vánoční tematikou, nazdobit si vlastnoručně perníčky
anebo napsat dopis Ježíškovi. Také zde byla účast veliká. A protože si vánoční
svátky zaslouží trochu pozornosti z hlediska křesťanského, připravila paní Alžběta
Luhan-Fürstová setkání s duchovními, evangelickým farářem panem Machem a
členem apoštolské církve panem Solařem. Bohužel tady je nutno říct, že o duchovní
tematiku je mizivý zájem. Přitom je zřejmé, že setkání s „ věrci i bezvěrci“ na akci, jež
předjímá křesťanské svátky, zcela jistě patří. Adventní výstava trvala až do neděle do
večerních hodin, na prodejcích i pořadatelích se už podepisovala únava. A není divu.
Uspořádat takovou akci, to je záležitost takřka na plný úvazek, opravdu náročná a
obdivuhodná. Poděkování patří všem prodejcům, že si udělali čas a výrobky pro nás
vyrobili či připravili, za trpělivost, se kterou strávili dva a půl dne ve svých stáncích.
O nějakých výdělcích si prosím nedělejme iluze. Dík patří všem, kteří pomohli s přípravou a výzdobou kulturního domu včetně jeho úklidu. A závěrem patří poděkování
především paní Evě Bubílkové a paní Jaroslavě Kvasničkové, které pro celou akci
obětovaly nezištně mnoho času a mnoho sil. Ale stálo to za to, o čemž svědčí snad
rok od roku stoupající návštěvnost a věhlas našich adventních inspirací v blízkém
i širším okolí.
Jitka Dostálová
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Na téma „Nevěra“

Zamyšlení

Neznám nikoho, kdo by se s nevěrou nějakým způsobem osobně nesetkal.
Provází lidstvo odjakživa a v současné době se rozrůstá do rozměrů, které se nám
naprosto vymykají z kontroly. Existence SMS zpráv a existence internetových seznamek, ve kterých se lidé (otcové rodin i vdané paničky) bezostyšně nabízí k flirtování,
celý proces neuvěřitelně urychlil. Nejsem mravokárce, mám s nevěrou také zkušenosti, a to v obou rolích. Jednak jsem ji před mnoha a mnoha lety sama páchala,
protože mi to přišlo normální. Žila jsem s člověkem, který mě měl rád a záleželo mu
na mě, ale já řešila sebe…své pocity, své potřeby a zájmy. A byla jsem naprosto
přesvědčená, že nic špatného nedělám. Nemůžu přece za to, že se zamiluju „ někde
jinde“, citům neporučíš a podobné vnitřní výmluvy a omluvy sama sebe a svého
sobectví. Protože o nic jiného než o sobectví většinou opravdu nejde. I když člověk
moc rád věří, že za jeho selhání může všechno možné, jen on sám ne. Tehdy nejen
že jsem přišla o tohoto kvalitního člověka, ale jak už to v životě chodí, vrátila se mi má
lehkověrnost stonásobně, vrátila se mi natolik krutým a nevybíravým způsobem, že
téma nevěry se pro mě stala jednou pro vždy uzavřeným tématem. Dluh byl splacen
a vykoupen. Od té doby vím, že pokud někomu ublížím, ačkoliv mi to tak v tu chvíli
ani nepřijde, nemůže to dopadnout dobře. Nelze postavit fungující vztah na slzách
a bolesti někoho jiného. Myslím, že je důležité tyto věci vědět. Ne kvůli nějakému
pokryteckému moralizování, ale je to jediná možnost, jak ochránit naše děti před
neskutečnou bolestí, ke které nevěra skoro vždycky vede.
S muži je to těžké. Tvrdí, že k monogamii nejsou stvořeni a že je přirozené, když
svou ženu občas někde podvedou. A většinou, pokud se nezamilují, tak to ani moc
neřeší…maximálně se chlubí úžasností nové milenky mezi sebou. Většina mužů si
milenku a rodinu ani nespojuje. Mají pocit, že svou ženu opravdu milují, a pokud se
k ní vrací, tak je vlastně všechno v pořádku. Mužům nelze vysvětlit, jak moc to ženu
ponižuje. Ale ženy by to mohly vědět. A už z tohoto důvodu by se měly vzájemně
chránit. A nečekat od mužů, že je střídání žen přestane bavit. Ženy by měly být oporou jedna druhé. Vím, že je to nereálné, ale jen si to na okamžik představím a cítím
se mnohem lépe. Svět, ve kterém žena ženu chápe, chápe ji v jejím ženství, které
máme všechny společné. Muže nikdy nepochopíme, ale sebe navzájem, jak by to
bylo úžasné! Kdyby se všechny ženy na světě domluvily, že nebudou lézt do postele
s muži, kteří už mají své rodiny, bylo by po nevěře, ubylo by rozvrácených rodin, a
tím pádem i mnoho bolesti. Stačilo by vědět, že ve chvíli, kdy já uléhám na lože s
„jiným“ mužem, v tu chvíli už tam ulehá další žena místo mě. Čas si vždycky najde
způsob, jak mi to přinese zpět.
Samozřejmě, je plno vztahů, které jsou destruktivní a je lepší, když tito lidé nejsou
spolu. Nicméně když to pozoruju kolem sebe, málokdo je nevěrný ze skutečně hlubokých pohnutek. Většinou je to jen nuda, vzrušení, nenaplněnost a výmluvy. Opustím
partnera či partnerku , protože já se chci cítit dobře! A hotovo! Ať se s tím ostatní
srovnají, je to jejich problém. Já chci! Fakt, že ještě před časem jsme si slibovali hory
doly, už jaksi není aktuální. Teď to budeme slibovat někomu jinému, který nás zrovna
dostal a se kterým se momentálně cítíme lépe. O čem to je? O lásce? Problém je
také v tom, že lidé se domnívají, že věrnost je sama od sebe, že pokud musí cosi
překonávat, už to není ono. Jenomže věrnost nepadá z nebe, není to ani důsledek
klapajícího vztahu. Věrnost je akt, je to rozhodnutí, je to čin, skutek. S věrností je to
stejné, jako když se posadíte do auta a budete čekat, že samo pojede. Co byste si
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mysleli o takovém člověku? Že je to blázen, že? Ale to, že se stejně bláznivě chováme ve vztazích, to nám hloupé nepřijde. Ani láska se nestane jen tak sama od
sebe. Přihodit se může jen zamilovanost a poblouznění, ale láska, ta už vyžaduje
mnoho našich sil a zralosti, to už musíme přeskákat mnoho překážek, abychom si ji
zasloužili a ocenili její velikost. Není to ani tolik o našem partnerovi jako o nás. Když
se zamilujeme, vidíme v tom druhém zdroj blaženého pocitu, smyslu naší existence,
všechno nás najednou baví a my svítíme…Jenomže skutečný stav naší mysli se
tím pouze překryje. A když pak spadne závoj a žádná velká láska se nekoná, jsme
zklamaní a rozčarovaní. Vrací se totiž náš původní stav mysli. A je-li naším vnitřním
nastavením mizérie, není vina lidí, se kterými se setkáváme, že se cítíme mizerně.
Svést své pocity na někoho je marná snaha. Kam také před vlastními pocity a vlastní
myslí utéct? Takové místo neexistuje. Je to stejně pošetilé, jako hrát na schovávanou
sám se sebou. Vidět zdroj svých problémů, tam kde skutečně je, to chce odvahu
hrdiny. Toto je skutečná odvaha chlapa! Podívat se sám sobě do očí a neuhýbat
pohledem. Kdo to dokáže, nemusí už přebíhat z jedné ženy na druhou a ničit tak
ryzost ženství v jeho základu. Dokud je ovšem alfou a omegou našeho života: „já
chci!, “ zůstáváme pouze dětmi, které bude muset život ještě párkrát klepnout přes
prsty. A nejúčinnější klepnutí je takové, po kterém už člověk bez debat jasně chápe,
jak se rozhodne příště.
Jitka Dostálová

Cesty víry

p. Jiří Richter (narozen v Přílepích)
- původním vzděláním gymnazista,
zaměstnanec firmy Barum Otrokovice

Pane Richtere, vy jste vyrůstal v židovské rodině, nebo jste se k židovství
dostal až někdy posléze?
„Ne, ne… já jsem vyrůstal, řekl bych
v ovzduší ne liberálního, ale ležérního katolicismu. Moje babička chodila do kostela tak,
kdy se jí chtělo, a maminka taky. Když mi
bylo asi sedmnáct let, tak jsem se seznámil
s adventisty sedmého dne a stal jsem se na
několik let členem jejich církve. Dá se říci,
že díky nim jsem se k židovství dopracoval.
Jednak jsem zjistil, že jsem měl židovské
předky, a pak jsem se v tom začal nějak
šťourat. Zkontaktoval jsem se s lidmi se
židovským nasměrováním a dospěl jsem k přesvědčení, že pro svůj život nepotřebuju nějakou nástavbu, což pro mne křesťanství je, ale můžu jít přímo ke kořenům,
což je právě židovství.“
Nechybí vám v židovství někdy, dalo by se říci gró křesťanství, trojjedinost
Boží?
„No právě že to mi v křesťanství nejvíc osobně nesedělo. /smích/ Pokud pominu
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Židovská sinagoga v Holešově

různá teologická křesťanská vysvětlení Trojjediného Boha, tak základní myšlenkou
judaismu je ta, že Bůh je Jeden.“
Tím pádem Mesiáše teprve očekáváte, říkám to správně?
„Tak dá se to říci i jinak – pokud by tady Mesiáš už přišel, tak bychom už žili v úplně
jiném světě. Myslíte si třeba, že dnešní svět je lepší než za doby Ježíšovy? Dnes
třeba nemáme oficiální gladiátorské hry, ale zase máme třeba Dachau, Osvětim. A co
bylo větší zvěrstvo – ty zápasy, nebo vyhlazení „jenom“ 6 milionů Židů?“
A ústřední představa příchodu Mesiáše je u Židů tedy jaká?
„Je to napsané v Bibli, u Izaiáše se konkrétně píše o tom, že nastanou zásadní
změny mezi lidmi a i klima celého světa, přírody by se mělo změnit. A zatím se nic
nestalo. Sice křesťané to vysvětlují tak, že příchod Mesiáše má dvě etapy – první už
byla a u té druhé se splní to, co se ještě z proroctví nesplnilo.“
Myslíte si, že je možné v židovství nalézt společnou cestu s jinými náboženstvími, třeba pokud bych vycházela z křesťanského novozákonního pojetí „víra,
naděje, láska“?
„Tak víra, tam je hlavní, jak ji kdo prožívá, jak se třeba modlí, jak bere Boha za
svého partnera. Ten osobní vztah je důležitý. Myslím si, že určitě je svým způsobem
lepší křesťan, který svůj vztah s Bohem bere vážně, než sekulární Žid, a těch je teď
bohužel nejvíce. U Židů je to totiž tak, že Židem se stane každý, kdo má židovskou
matku, kdežto u křesťanství jsou lidé pokřtěni buď jako malé děti nebo se sami rozhodují, zda chtějí být pokřtění. Židovství je prostě národ.“
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Naplňuje vás osobně víra? Je váš život jiný od dřívějšího?
„Ale jo, život dostal úplně jiný smysl. Já třeba nechápu, jaký smysl mají ateisté,
nechci je urazit, ale když žijí jen na základě uspokojování živočišných potřeb.“
Nevíte, jestli třeba u nás na Chvalčově někdo ze Židů zůstal?
„Tak o Chvalčově nevím, třeba tady v Holešově zůstaly dvě ženy, které se hlásí
k židovství. Po válce z koncentráku se sem vrátilo asi čtrnáct lidí. Válka celkově
zničila skoro všechny Židovské obce, na Moravě zůstaly jen tři – v Brně, Olomouci
a Ostravě. Takže pokud by chtěl někdo tady z okolí konvertovat k židovství, tak by
musel do Brna, protože spadáme pod tamní obec. Jinak znám rodinu z Přerova.“
I když je historie židovství značně smutná, přesto bych se vás chtěla zeptat, zda
si nevzpomenete na humorný zážitek spjatý s vaším vyznáním. Máte nějaký?
„Tak před nedávnem jsem se známými vyšel na výlet na Hostýn. A jak je tam na
kostele ústřední motiv Panny Marie, jak obrazně vyhání Tatary, tak jsem si dovolil
nahlas říct, jestli to není paráda, že Židovka je královnou nebes… /smích/ No a některé tetky tam byly zděšené a říkaly: ‚Jaká Židovka?! Vždyť to byla první katolička!‘“
/smích/
Co pro vás osobně znamená naděje?
„Jednoduše opak beznaděje. Dnes spousta lidí žije bez naděje. Třeba když vidím
bezdomovce u stánku, jak si hned po ránu dávají kalíšek,“ páč „v něm vidí jedinou
naději. Nebo jiný přijde o práci, je pod tlakem, aby dokázal platit, co má atp. Takže
naděje pro mne znamená určité zakotvení člověka, jistotu.“

Židovský hřbitov v Holešově
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A co láska… v čem vidíte projevy lásky v židovském národě? Boží láska a lidská, prolínají se vzájemně?
„Milovati budeš bližního, doslova, jako jsi ty. To je jeden ze základních ‚příkazů‘,
to není z povinnosti. Třeba letos jsme zde měli v rámci festivalových dnů jednoho
z ortodoxních Židů a z něho přímo čišelo, že má rád lidi jako celek, nejen Židy. U Židů
třeba funguje to, že když vyjedete kamkoliv, potřebujete pomoct a obrátíte se coby
Žid na místní Židy, tak vám pomůžou. Mezi Židy je vzájemná povinnost postarat se
o druhého, který přijel z dáli, pohostit ho, poskytnout mu přístřeší.“

Takže ta vzájemná pomoc je ohraničena židovstvím...
„Tak často je kladená otázka, proč Židé nejsou tzv. misijní. Oni opravdu svoji víru
nějak misijně nešíří, a navíc, když někdo chce konvertovat k Židům, tak má problém.
Je třikrát odmítnut, prostě celkově dost velké tahanice. Takže nejsou misijní. Ale zase
řeší svůj vlastní problém – jako národ mají svých problémů dost, takže aby se starali
ještě o problémy ostatních, tak na to nemají jednoduše kapacitu.“
Když Židé neslaví Vánoce, které svátky tedy mají?
„Kolem Vánoc se slaví Chanuka, Svátek světel... na památku toho, dle knihy
Makabejské, že se roku 167 před naším letopočtem Židé vzbouřili proti nadvládě
Antiocha IV., který zrušil jeruzalémskou službu, zatáhl do chrámu kult Dia olympského, obětovala se tam dokonce prasata. Takže Židé se vzbouřili a v roce 164 před
naším letopočtem skončily boje a v jeruzalémském chrámě se konečně mohla zase
konat řádná bohoslužba. Tam je potom ještě zajímavé vysledovat historii používání
sedmiramenného svícnu… a Židé mají jiný kalendář než my, takže Chanuka vychází
každý rok na jiné datum, ale shodou okolností letos to zrovna vyjde zhruba kolem
našich Vánoc.“

A v domácnostech během Chanuky se děje taky něco speciálního, jako třeba
rozdávání dárků?
„Ne, to tam není. Sice se připravují tradiční jídla dle židovské kuchařky, ale dárky
ne. Ty se mají dávat průběžně během roku.“ /smích/
Tak nevím, jestli se vás mám ptát, co byste popřál našim čtenářům k letošním
Vánocům. Zda „ShalomAleichem“? (pokoj všem: překlad)
„Přání pokoje, jenomže to nemá pouze tento význam. Tím přejete druhému i
vyrovnanost, klid, dokonalost, celek… Ale tak přál bych lidem zdraví, to je to nejcennější, co dnes člověk má. To si nikdo nekoupí ani nadstandardními příplatky za péči
ve zdravotnictví.“

Pane Richtere, děkuji vám za čas, který jste si vymezil pro náš zpravodaj, a
přeji vám do dalších dnů, aby vás neopouštěla jistota Božího vedení a vnitřní
zapálenost pro péči o židovské památky v našem okolí.
Pro Zpravodaj zpracovala: Alžběta Luhan Fürstová
Má-li někdo zájem dozvědět se více o místní židovské kultuře, může pana
Richtera kontaktovat:
e-mail: richter@olam.cz,
či navštívit webové stránky Olam - Společnosti Judaica Holešov: www.olam.cz.
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Z historie

100 let od korunovace Panny Marie Svatohostýnské

V listech Svatohostýnských, které vychází čtyřikrát ročně, už od čtvrtého čísla
minulého roku se dovídáme, že byl ustaven Maticí Svatohostýnskou výbor na přípravu jubilejních oslav stého výročí korunovace P. Marie Svatohostýnské, které proběhnou v srpnu příštího roku.
Tehdy, před sto lety, když věřících občanů byla většina, byla podle záznamů korunovace tak velkolepá, že si to dnes sotva dovedeme představit. Oslavy trvaly od 15.
do 25. srpna. Za deset dnů se na Svatý Hostýn vypravilo 200 000 poutníků z širokého okolí, ale také z moravského Slovácka, Olomouce, Brna i Vídně, bylo vypraveno
64 zvláštních vlaků a poutních průvodů – kterým my dnes říkáme procesí. Bylo jich
prý 350. Všichni samozřejmě od vlaků,mnohdy i ze vzdálenějších míst, přišli na Sv.
Hostýn pěšky- nikoho nevezla auta ani autobusy. Skvostné korunky pro sochu Panny
Marie s Ježíškem posvětil sám papež Pius X. v Římě. Písemné záznamy o podrobnostech těchto událostí jsou zajímavým a poučným čtením…
Výbor Matice Svatohostýnské i Duchovní správa na Sv. Hostýně pečlivě připravují i oslavy stého výročí korunovace. Byly už vydány obrázky do kancionálů,
kalendáře, prodávají se medajlonky s P. Marií provedené ve zlatě i stříbře ve šperkařské dílně, provádí se sbírka na zakoupení zvonů, které poprvé zazní v srpnu
příštího roku. (Naše obec, jak jste si jistě přečetli v obecním zpravodaji, darovala na
zakoupení zvonů částku 10 000Kč.) Vydána byla také velice pěkná brožurka s údaji
o Jurkovičově křížové cestě, plakáty, na prvním poutním domě vidíme poutač upozorňující příležitostné návštěvníky Sv. Hostýna na velkou událost v příštím roce. Jistě
že nás pořadatelé překvapí ještě dalšími upomínkovými předměty. Výbor pro přípravu oslav bude mít ještě hodně práce. Jistě si přeje a s ním i všichni věřící i ti, kteří
P. Marii „prosí“ o pomoc jen příležitostně, aby se při oslavě stého výročí korunovace
P. Marie budoucí pokolení v záznamech dočetla, že moravský lid má ve svém srdci
víru i úctu k Panně Marii Svatohostýnské i dnes.
Jiřina Skýpalová

Chvalčovští zahrádkáři

„Ono pole dobře rodí, pokud po něm hospodář na podzim chodí“
Tak krásný podzim již dlouho nepamatujeme. Vše se daří dokončit, co bychom
jindy nestihli. Ale trápí nás srážky, které nejsou. Ve studnách klesá hladina. Doufejme,
že další dny a zima nám přinese dostatek sněhu a tím i dešťových srážek. Napršelo
nám v červenci 195 L, v srpnu 103 L, v září 18 L, v říjnu 39 L a v listopadu prozatím
0 L, i když meteorologové slibují na konec měsíce srážky.
1.-3. října 2011 jsme uspořádali místní výstavu ovoce, zeleniny a květin v prostorách CHALUPY ZAHRÁDKÁŘŮ, která uspokojila nejen oko, ale i žaludek (lízanka,
povidla, jablečný mošt, cukrovinky). Zajímavou zeleninou na ni byla AČOKČA.
AČOKČA – ACHOČA – ACHOCHA – Cyklanthera pedata AČOKČA – „okurkopaprika“ původem z Mexika.
Rostlinu lze pěstovat všude tam, kde se daří melounům, okurkám a tykvím. Jde
o liánu, která potřebuje pro svůj růst dostatečně vysokou oporu a hodně místa,
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Poslední moštování v roce 2011

bohatě se větví. Dorůstá až 8 metrů výšky. Doporučuje se zaštipovat při 2 m výšky
pro podpoření většího výnosu. Plody obsahují pro lidské zdraví důležité hořčiny
a dále betakaroten, vitamíny C, B1 a B2. Konzumace malých čerstvých plodů
napomáhá metabolismu cukrů a zlepšuje psychickou pohodu. Mladé plody se dají jíst
i se semeny, zatímco ze starších plodů je už musíte odstranit. Ačokču je možné plnit
mletým masem, dusit, zapékat, přidávat do salátů a polévek. Ideální je sterilovaná ve
sladkokyselém nálevu. Ve firmě SEMO Smržice to byla novinka v sortimentu v roce
2007. Spon 60 x 40 cm.
Burčákové odpoledne 7. října 2011 na chalupě bylo též kladně hodnoceno,
i když opět se nedostalo na všechny příznivce. Velmi nás to mrzí a omlouváme se,
ale vždy navršujeme požadované množství o desítky litrů.
Oblastní výstava 8.-10. října 2011, která se konala v Míškovicích byla dle
návštěvníků na špičkové. I naši členové a příznivci zde měli své zastoupení. Zde
byly vybrány výpěstky na celostátní výstavu FLORA – Hortikomplex Olomouc.
Tato výstava se konala 13. – 16. října 2011 v pavilonu G, který měli zahrádkáři celý
pro sebe a naši expozici jsme měli pod označením ÚS Kroměříž. Chvalčovští zahrádkáři a příznivci se prezentovali ovocem, zeleninou, a to jablky Rubín, Ing. A. Kyncl,
Šampion, B. Ovčačík, Idared, M. Symerský, Melodie, E. Sedlář + brambory Rosára,
hrušky Charneuvská, Ing. L. Adámková, papriky Kozí rohy, M. Kolajová, cibule,
A. Charvátová, indické okurky, J.Machač.
11. října 2011 F. Matyáš, Anna Večeřová a Jana Skotková, obě ze ZO Míškovice
a J.Pecháček aranžovali expozici na FLOŘE Olomouc.
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13. října 2011 jedeme na slavnostní vyhlášení cen předávané předsedou ČZS Ing.
J. Hinterholzingerem: F. Matyáš, B. Ovčačík, J.Pavelec, J. Pecháček. Bylo řečeno,
že pavilon G nebude hodnocen. Nakonec ředitel výstaviště udělil 1.cenu za nejlepší
expozici pavilonu G – zahrádkářům. Měli jsme cca 30 ks vstupenek, které jsme dali
zájemcům a ti děkovali za velmi příjemné zážitky z výstavy.
Zajistili jsme bramborovou sadbu v odrůdách VR-Colette, Monika, Rosara červená, R-Adéla, Belana, Marabel, Terka, PR červené Laura, Red Anna, které jsme
25.října 2011 dovezli a ještě týž den prodali za 11,-Kč/kg. Zájem o sadbu poklesl
o cca 30%.
V Rožnově pod Radhoštěm se konala 29.října 2011 přednáška M. Přesličáka
„Sloupovité jabloně“ a zároveň jsme navštívili výstavu ovoce, zeleniny a květin ve
skanzenu.
Zúčastnili jsme se republikového zasedání ČZS v Sezimově Ústí 4.-5. 11. 2011.
Zároveň jsme ukončili provoz v moštárně a povidlárně. Zde jsme za provozu opravovali, instalovali světlo nad velký kotel, na malém kotli jsme prodlužovali komín, opravili kopist, kde již nemusí zákazníci odpeckovávat švestky. Pracovali zde J. Pavelec,
J. Vitovják, E. Sedlář a jiní.
Již nám začíná forma školení a přednášek, např. v Ostravě na Zahradnické škole
11.-12. 11. 2011, kterého se účastníme. Další přednášky v Brně již také probíhají od
12. 11. 2011 v sobotu na Křenové 67. V Olomouci začnou 7. 1. 2012 v sobotu v sále
Centaurus u hlavního nádraží ČD.
Dne 22. 11. 2011 se dožívá krásných 105 let poslední zakládající člen zahrádkářské organizace, dlouholetý předseda a nejstarší občan obce Tršice, čestný předseda
přítel Jan Nitka, také šlechtitel lísky obecné.
Dostali jsme pozvánku do kroměřížského hotelu Hvězda na 2. 12. 2011, kde firma
BASF ing. D. Musilová a její kolegové a ÚKZÚZ Zkušební stanice Želešice, Ing. D.
Nesrsta, Bc. T. Ján budou přednášet o novinkách v ošetřování a odrůdách ovoce.
Zároveň proběhne degustace jablek a slivovice.
16. 12. 2011 v 16.oohod. Klub důchodců Val. Meziříčí: degustace jablek, hrušek,
vede Zd. Šimurda.
27. 12. 2011 V chalupě zahrádkářů proběhne degustace jablek a slivovice.
31. 12. 2011 Sejdeme se ve 13.oohod. na chalupě. Čeká nás společná procházka
na rozloučenou se starým rokem.
Vážení, jak vidíte a sledujete činnost zahrádkářů, je velmi pestrá a každý, kdo
má zájem, si najde své, kde ho to nejvíce táhne. Budovy, zpracovny jsme dokončili
v dobré kvalitě a nemáme se za co stydět. Stále něco vylepšujeme, zdokonalujeme.
Můžete u nás pořádat
osobní setkání, oslavy, naše
prostory jsou vám k dispozici.   Také bychom velmi rádi
mezi nás přivítali nové členy.
Nebojte se přijít za námi.
Jsme vcelku dobrá parta,
za kterou je vidět práce.
Potřebovali bychom odborné
instruktory, které zaškolíme
na seminářích. V současnosti v roce 2012 cca v květnu
bude celorepubliková výstava
vín zahrádkářů, která se koná
Výrobky z brambor
33

jednou za 4 roky. Zde bychom potřebovali vyškolit degustátory vín, aby již fungovali
na této výstavě.
Nastávající zima je doba k rozjímání, přemýšlení, přehodnocení věcí. Tak si
všechno ještě jednou projděte, přečtěte a přijďte mezi nás. My se na vás budeme
určitě těšit.
Pár pranostik:
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
Na sv. Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
V únoru mnoho sněhu, mnoho sena, ale málo žita a ovsa.
Vážení členové, příznivci, spolupracovníci, občané. Přijměte poděkování za
spolupráci, vykonanou práci a podporu zahrádkářů. Moc si toho vážíme.
Zahrádkáři přejí vám do nového roku, ať štěstěna provází vás na každém
kroku. Ať radosti plné rance máte a kapku tolerance také. Hlavně pevné zdravíčko a v dušičce sluníčko.
Výbor ZO ČZS

Než zavřete zpravodaj

Doba vánočních svátků přináší mnoho krásných chvil u mnoha nenapodobitelných českých pohádek. Těšíme se na ně všichni, všechny věkové kategorie
zasedají u televizních obrazovek, aby se potěšili s Libuškou Šafránkovou coby
Popelkou, Alenou Vránovou jako pyšnou princeznou, těšíme se na čertíka Ivetu
Blanarovičovou, držíme palce princi z pohádky Princ a Večernice. Je zajímavé, že
česká mentalita, kterou symbolizuje věčné hudrání, stěžování a nadávání, že tatáž
mentalita dokáže vytvořit tak dojemné a úžasné české pohádky, jejichž specifičnost
je obdivována po celém světě.
Nedávno jsem přemýšlela o pohádce „Tři oříšky pro Popelku“ od pana Vorlíčka.
Znám mnoho lidí, kteří právě tuto pohádku hodnotí jako tu nej…moc by mě zajímalo,
v čem je její kouzlo. Všimla jsem si jedné věci, u této pohádky skvěle spolupracují
všechny filmové složky, není tu ani vteřina hluchého místa a každá jednotlivá složka
je dokonalá… přes naprosto bravurně napsaný scénář, přes hudbu pana Svobody,
přes dokonalé záběry krajiny v zimním hávu, až po herecké výkony. Libušku
Šafránkovou v této roli milují úplně všichni. Kde se v této postavě bere ta schopnost
propojit všechny diváky a probudit lásku a obdiv? Popelka nehudruje, ona si nestěžuje ani nenadává… není v ní žádný pocit křivdy, ani nenávisti nebo zášti, a přes to
všechno je neskutečně hrdá. Popelka nepůsobí ani na vteřinu jako služka. Ona nečeká v koutku jako puťka, až se něco stane a někdo ji vysvobodí. Bere osud do svých
rukou a svému štěstí jde naproti. Je dynamická a akční, a přece pokorná. V Popelce
se vzácně snoubí rebel a ženská křehkost a krása. Hrdost a zároveň andělsky čistý
výraz Libušky Šafránkové dělá z Popelky symbol nadčasového ženství, symbol
princezny, která ač v obyčejných šatech, je princeznou uvnitř. Popelka je nadějí pro
všechny, že i obyčejný člověk může mít královské vlastnosti.
Přeji všem krásné Vánoce a příjemný vstup do nového roku 2012.
Jitka Dostálová
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Slovo na konec:
„Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu,
objal ho a políbil.“
Lukáš 15:20 (Podobenství o marnotratném synu)
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