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Milí čtenáři,
před Vánocemi, poslední adventní neděli loňského roku, zemřel bývalý prezident
České republiky Václav Havel. Cítím jako svou povinnost se k této události vrátit. Smrt
pana Havla zasáhla nějakým způsobem každého z nás. Někteří mladí se alespoň
dozvěděli, že nějaký Havel existoval a oč mu vlastně šlo, jiní si neodpustili kritiku na
Havlovu politiku nebo na jeho milostné avantýry, nicméně věřím, že pro většinu z nás
odešel jednoznačně nejvýraznější symbol revoluce, lidskosti a svobody. Nepřísluší
mi soudit a hodnotit Havlova politická rozhodnutí, myslím, že k něčemu takovému
nejsem oprávněná, neboť mi schází dostatečný vhled do souvislostí. Odmítám
soudit také jeho morální klopýtání v podobě nevěr a donchuánství. Samozřejmě, že
o nejednoznačnosti některých Havlových projevů vím. Nicméně na platformě historických událostí jako jednoho valícího se celku, stávají se pro mě tyto jednotlivosti
víceméně vedlejší. Existence pana Havla měla naprosto neoddiskutovatelný vliv na
chod dějin a stavění nové reality. Vždycky je moc důležité, když dochází k historickému zlomu, aby v tu chvíli společnost našla sloup, na který může celý proces zavěsit.
A právě tuto roli dle mého názoru pan Václav Havel sehrál a té se zhostil na jedničku.
Celé porevoluční období by pro nás všechny bylo mnohem obtížnější, kdyby tu tento
sloup nebyl a my se chaoticky vrhali do prázdného prostoru. Pan Havel svou osobností dokázal to, že jsme měli ke komu upnout svou pozornost, naději a víru… toto
samo o sobě je neuvěřitelný čin, vyžadující obrovskou víru a odvahu. Nakolik se mu
podařilo stát pevně nebo nakolik se zapotácel, není z historického hlediska zdaleka
tak důležité, jako fakt, že vůbec byl.
Nechci dělat z osobnosti Havla kult… byla mi z duše protivná celá ta ceremonie ohledně jeho pohřbu. Pan Havel, který stavěl celý svůj život na obyčejnosti a
neokázalosti, Havel, který nesnášel oficiality, se stal po své smrti zcela absurdně
(jako hrdina vystřižený z vlastního dramatu) obětí necitlivosti a hlouposti novinářů
a televizních programátorů. Jejich medvědí služba panu Havlovi zcela jistě velmi
uškodila. Mnoho lidí obrátilo svůj kritický hlas vůči jeho osobě, protože na anonymní
lidi, kteří rozhodovali o skladbě programů, ukázat nelze. Je to veliká a obávám se,
že i nedozírná škoda. Lidé už jsou takoví, že si budou Havla spojovat raději s tímto
nesmyslným televizním týdnem, než s jeho nezaměnitelnou osobností. Někdy i málo
bývá víc. Jak je vidět, platí to i v otázce piety.
Přese všechno bych ráda na závěr vyslovila Havlovo tisíckrát omílané a zesměšňované heslo: „Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí.“ Moc bych si přála, aby
právě ono zůstalo v našich myslích jako jeho odkaz… A za sebe bych chtěla říct jen
toto: „Pane Havle, upřímně věřím, že zvítězí… ale samosebou se to nestane.“
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 7. 12. 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
14/3 o stavbě garáže na soukromém pozemku parc.č. st. 63/4 v k.ú. Chvalčov
u rodinného domu.
14/4 a jmenuje výběrovou komisi na akce – Varovný systém a stavba technické
části sběrného dvora. Členy komise jmenuje a doporučuje ZO jejich schválení –
Jana Kurfürsta, Michala Sedláře a Zdeňka Mikešku, náhradník je Vojtěch Zapletal.
14/5 o opravě vyvěrající vody na místní komunikaci v Dědině u č.p. 189. Hlavně
v zimě je vysoké nebezpečí, protože vyvěrající voda namrzá na vysokou vrstvu.
RO souhlasí s opravou do částky 35 000,--Kč.
14/6 o osazení sifonu u kanalizace v ul. Na Kamenci č.p. 499 za cenu
10 000,--Kč.
14/8 o Směrnici č.2/2011, která řeší odpisování dlouhodobého majetku obce.
14/11 o pronájmu obecního pozemku parc.č. 842/5 v k.ú. Chvalčov na dobu 12 let
za cenu 1,--Kč za m2 a kal. rok, novému majiteli rekreační nemovitosti č.ev. 263.
14/12 a doporučuje zastupitelstvu schválit obložení stěn tělocvičny kobercem,
akreditovanou firmou se souhlasem fa Pozimos Zlín. Předpokládaná cena
125 892,--Kč. Nebude tak docházet k tříštění zvuku.
14/13 o zakoupení vánočních pohlednic za cenu 500,--Kč od Stonožky Ostrava.
14/14 a zamítla poskytnout příspěvek na provoz Domovu sv. Josefa v Žírci.

RO bere na vědomí:
14/12 informaci o zvýšení ceny vodného od firmy SKD Lipník n.B. která provozuje
obecní vodovod na 31.90 Kč za m3 pitné vody.
14/9 informaci o úspěšné“Čertovské jízdě“, kterou uspořádalo SDH.
14/10 informaci o nové knize naší občanky Kláry Janečkové s názvem Temnota.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 1. 2012

•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
15/4 o uzavření smlouvy s ing. Ivanou Symerskou ze Zlína na zhotovení monitorovací zprávy na využití tělocvičny v r. 2011 za cenu 15 000,--Kč, kterou musíme
provádět po dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu 5 let od kolaudace.
15/5 o prodloužení smlouvy na provozování kanalizace v obci Chvalčov fa VaK
Kroměříž na dobu 3 let, za předcházejících podmínek.
15/7 o podpisu smlouvy na využívání aktuální ortofotomapy, kterou obci poskytl
Český zeměměřičský ústav Praha, zdarma.
15/8 o příspěvku na činnost Rescue team Hostýnské vrchy ve výši 20 000,--Kč na
r. 2012 za podmínek, které mají ostatní organizace.
15/10 o zadání výběrového řízení na stavbu „Stezka pro pěší“ Na Kamenci
v předpokládané ceně 7 mil. Kč fa. MCI servis Mgr. Černá, Zlín.
15/11 o pronájmu společenské místnosti KD v I. poschodí KCR Dominu Zlín na
Dětský karneval dne 05.02.2012 za cenu 300,--Kč.
15/13 o podpisu smlouvy na projekt Zlínského kraje „Otevřené brány“ na dobu
3 let, tak jak rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání 16.12.2011.
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•
•
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•
•
•
•
•

15/14 o příspěvku na činnost pro r. 2012 ve výši 500,--Kč pro Svaz postižených
civilizačními chorobami se sídlem v Bystřici p.Host.
15/15 o zvýšení ceny za pronájem KD-horních místností pro rodinné oslavy na
1000,--Kč za jednu akci s platností od 1.února 2012.
15/17 a souhlasí s rezervací KD na masopustní zábavu na 25.02.2012 a velikonoční výstavu, které budou ve velkém sále o víkendu 30.- 31.03 a 01.04.2012.
15/21 o rozpočtovém opatření Obce Chvalčov č. 7/2011, kterým byla dle zastupitelstva obce pověřena rada obce.
RO bere na vědomí:
15/2 kontrolu usnesení z minulého jednání ze dne 07.12.2011.
15/3 informaci starosty o plánované schůzce se slovenskou společností, která má
zájem postavit v naší obci elektrárnu na biopalivo.
15/6 informaci starosty o plánovaném výběrovém řízení na technickou část
Sběrného místa, které se bude konat ve Zlíně 09.01.2012 ve 13.00 hodin ve fa.
MCI servis. Výběrová komise bude ve složení: Michal Sedlář, Vojtěch Zapletal,
Jiřina Hurtová.
15/9 informaci starosty, že ve výběrovém řízení na Varovný systém v obci
Chvalčov, obsadila první místo fa.Elza Instal s.r.o., Kouty 34, Valašské Meziříčí.
15/12 poděkování Diakonie Broumov za pravidelně prováděné sbírky ošacení a
domácích potřeb, které podporují jejich činnost.
15/16 podnět správcové kulturního domu k drobným opravám v tomto zařízení.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 11. 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo
8.2 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
8.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 26.09.2011 do
28.11.2011.
8.6 a schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového
výhledu na rok 2014.
8.7 a schvaluje bezúplatný převod věci z majetku Zlínského kraje do majetku
obce Chvalčovv částce 2 918 982,00 Kč. Jedná se o stavební objekt dešťové
kanalizace v rámci stavby „Silnice II/437, most evidenč. číslo 437-027 Chvalčov“.
Celková délka kanalizace je 564 m.
8.8 a schvaluje zadání projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken ZŠ a
MŠ Chvalčov včetně energetického auditu vše za cenu 159 600,00 + zpracování
dotační žádosti firmě INEX projekt s.r.o., Kroměříž
8.9 a schvaluje úhradu prací mimo rámec rozpočtu na stavbě Rekonstrukce VO
Chvalčov ve výši 273 610,00 Kč firmě P-elektro s.r.o., Bystřice pod Hostýnem.
8.10 a pověřuje radu obce k organizaci výběrových řízení na projekt Sběrné místo
Chvalčov.
8.11a) a rozhodlo o směně části pozemku parc.č. 213/2 vlastníků Františka a
Antonie Menšíkových za část pozemku parc.č. 1126 ve vlastnictví obce Chvalčov,
vše v k.ú. Chvalčov.
8.11b) a rozhodlo o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy Jihomoravská
plynárenská Brno pro plynovodní přípojku k dvěma RD v délce 26 m na obecním
pozemku parc.č. 1163/5 v k.ú. Chvalčov.
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.12 a schvaluje souhlasné stanovisko k projektu „Rekonstrukce lesní cesty Horní
Císařská“ včetně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro odprodej části obec.
pozemku za cenu úřední pod stavbou po geometrickém zaměření díla.
8.13 a schvaluje změnu výše příspěvku pro MASP na 1000,00 Kč + 10,00 Kč na
osobu trvale přihlášenou v obci.
8.14 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 v projednaném znění.
8.15 a schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány“ na
dobu tří let.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
8.3 kontrolu usnesení č.7/2011 ze zasedání ZO Chvalčov dne 26.09.2011.
8.5 odměnu čestnému dárci krve panu Pavlu Schönwälderovi za 70 odběrů.
Zastupitelstvo obce ukládá
8.7 starostovi obce podpis smlouvy na bezúplatný převod věci z majetku
Zlínského kraje do majetku Obce Chvalčov v částce 2 918 982,00 Kč.
8.8 starostovi obce podepsat smlouvu s firmou INEX projekt s.r.o. Kroměříž na
vypracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken ZŠ a MŠ
Chvalčov včetně energetického auditu + zpracování dotační žádosti.
8.9 starostovi obce podpis smlouvy s firmou P-elektro s.r.o., Bystřice pod
Hostýnem, na práce mimo rámec rozpočtu na stavbě Rekonstrukce VO Chvalčov

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 11. 2011

•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo
9.2 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
9.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 28.11.2011 do
16.12.2011.
9.5 a schvaluje návrh rozpočtu obce Chvalčov na rok 2012 jako vyrovnaný, se
závazným ukazatelem: objem příjmů a výdajů ve výši 14 465 000,00 Kč. Zároveň
schvaluje , dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí
dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu.
9.6 projednalo a schvaluje návrh rozpočtového výhledu finančního hospodaření
na rok 2014 s příjmovou částkou 16 100 tis. Kč a výdajovou částkou rovněž
16 100 tis.Kč.
9.10 schvaluje TZ budovy obložením stěn tělocvičny do výšky cca 2,5 m firmou
DOR – SPORT s.r.o., Bruzovice za cenu 125 892,07 Kč, investorem bude obec
Chvalčov, financování krácením příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Chvalčov.
9.11 a) a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 v projednaném znění.
9.11 b) pověřuje radu obce k provedení možného rozpočtového opatření za měsíc
prosinec 2011 v tomto rozsahu:
zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o přijatou dotaci od úřadu práce na
VPP
přesun prostředků v rámci jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu v objemu
do 500 tis. Kč z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění
rozpočtu
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí
9.3 kontrolu usnesení č.7/2011 ze zasedání ZO Chvalčov dne 28.11.2011.
9.7 schválený rozpočet Podhostýnského mikroregionu na rok 2012.
9.8 schválený rozpočet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod
Hostýnem na rok 2012.
9.9 stav výběrového řízení na projekt “Varovný systém obce Chvalčov“ a technologickou i stavební část projektu „Sběrné místo".
Jiřina Hurtová
místostarostka obce

Uzavřené manželství:
Martin VYLÍČIL
Kristýna KOBLIHOVÁ

manželství uzavřeno

29. 10. 2011

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustily:
Marie ODVRŠOVÁ
Ludmila KOTASOVÁ

79 let
79 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
hospodaření obce v uplynulém roce skončilo příznivě, na účtu zůstaly 4 miliony
Kč. Pro letošní rok obec plánuje zahájení stavby nového chodníku v úseku od školy
po ulici U Vesničky. Obec opakovaně a neúspěšně žádala o dotaci k různým poskytovatelům dotačních prostředků. Zamítnutí bylo jednak kvůli smíšenému charakteru
stavby, kdy některé úseky je nutno přizpůsobit dopravnímu zatížení pro autodopravu
– například v místě od uličky U Hřiště po kapličku by se občané jinak nedostali do
svých domovů. Druhým problémem je nejednotný výklad práva obce k parcele předního potoka. Nehledě k tomu, že každá žádost znamená úpravy projektové dokumentace a další náklady, což stojí značné peníze. Zastupitelstvo schválilo zahájení
stavby v letošním roce z vlastních prostředků obce. Proto byla vytvořena rezerva na
obecním účtu. Předpokládaná cena je cca 7 milionů Kč. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpoklad zahájení prací počátkem července, ukončení v říjnu 2012. V případě nedostatku financí bude projekt dokončen
v 1. pololetí 2013.
Druhou větší stavbou bude Odpadové centrum Chvalčov. Předpokládaná hodnota
díla bude 4,2 milionu Kč. Na tento projekt obec získala dotaci z operačního programu
7

životního prostředí (prostředky z EU) ve výši 85% způsobilých výdajů a od Státního
fondu životního prostředí ve výši 5%. Obec tedy bude potřebovat pouze 10% způsobilých výdajů, asi 400 tis. Kč. Po dokončení stavby vznikne zařízení, které bude sloužit jako sběrný dvůr, bude se zde třídit elektroodpad, velkoobjemové a nebezpečné
odpady a zejména bioodpady. Bude zde vlastní kompostárna, mobilní štěpkovač na
dřevité zbytky a podobně, vše tak, aby to odpovídalo přísným hygienickým normám a
předpisům. Rovněž vznikne pracovní místo pro obsluhu. Obec tak uspoří za ukládání
komunálního odpadu na skládku v Bystřici pod Hostýnem a zvýší komfort chvalčovských občanů při likvidaci jiných druhů odpadů. Celková cena díla bude známa až po
ukončení probíhajícího výběrového řízení.
Třetí plánovaná akce má název „Varovný systém obce Chvalčov“. Podstatou je
zhotovení digitálního protipovodňového plánu, pořízení, instalace a propojení zařízení na sledování průtoku vody v Bystřičce, srážkoměru v povodí a nového bezdrátového rozhlasu, součástí bude i informační tabule pro neslyšící občany. Vše bude
propojeno s ostatními prvky centrálního varovného systému. Na projekt je podaná dotační žádost o které ještě není rozhodnuto. Předpokládaná cena bude cca
2,1 milionu Kč.
Brzy zjara budou dokončeny práce na vodojemu Koryto, které přerušilo počasí.
Pokud budou zjištěni nepřihlášení odběratelé vody, budou přepojeni na existující
distribuční systém. Opravena by měla být i prohnilá věžička na budově OÚ.
V závěrečné fázi je příprava projektu a dotační žádosti na zateplení budovy školy.
V případě úspěchu bude provedeno v roce 2013.
Uvedený plán na rok 2012 může být ohrožen naléhavou potřebou vyvolanou
například havárií, živelnou pohromou nebo výkyvem v toku předpokládaných příjmů
do obecního rozpočtu, případně ziskem výhodné dotace na jiný potřebnější projekt.
Na menší neplánované údržby a opravy obecního majetku je v rozpočtu pamatováno.
Kvůli hospodářskému útlumu může být nadcházející rok v mnoha směrech obtížný. Občané obce již vícekrát prokázali, že umí s nadhledem zvládnout i mnohem
horší situace a nevidím žádný důvod, proč bychom se společně nedokázali vypořádat i s nástrahami roku letošního. Přeji všem pevné zdraví a optimismus.
Ing. Antonín Stodůlka

Okénko nejen do školy

Konec i začátek roku (kalendářního – to jen pro pořádek) bývá vždy velmi bohatý
na nejrůznější školní akce. Pokud i Vás zajímá, co vše se událo – dejte se směle do
dalšího čtení…

Mikulášské odpoledne

Pondělí 5. prosince nepatřilo jen Mikuláši, čertům a andělům, nýbrž i dětem naší
školy, které svůj (bezesporu velký) um představily na Mikulášském odpoledni v KD
ve Chvalčově. Celý program, který byl laděn do mikulášsko-čertovsko-andělských
barev, měl zajisté velký úspěch nejen u samotného Mikuláše a jeho družiny, ale i rodičů a přátel, kteří nešetřili pochvalami. Po skutečně neopakovatelných výkonech se
všichni zúčastnění přesunuli před budovu naší školy, kde se za doprovodu koled rozsvítil krásný vánoční strom, který nás těšil po dobu celého adventu i daleko po něm.
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Mikulášská besídka
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Vánoce v Domovince

I v loňském předvánočním čase náš sboreček pod vedením paní učitelky Konečné
zavítal do Domovinky s pásmem koled a vánočních písní. Věříme, že sboreček opět
nezklamal a udělal svým vystoupením radost všem přítomným.

Koncert Pepy Nose

Nejen s písničkou Vařila myšička kašičku, ale i s dalšími originálními songy nás
přijel 21. prosince potěšit známý zpěvák Pepa Nos. Koncert, který se konal v KD ve
Chvalčově, ocenily jistě všechny věkové kategorie.

Tříkrálový turnaj ve vybíjené

Třikrát hurá a dvakrát sláva…Naše družstvo, poskládané z žáků druhého až pátého ročníku pod vedením výborné trenérky paní vychovatelky Loupancové ukořistilo
na Tříkrálovém turnaji ve vybíjené, co mohlo. Děti nezastrašil ani pátek třináctého a s
velkou vervou celý turnaj vyhrály. Hoši a holky, děkujem! A v okrskovém kole přejeme
hodně štěstí a dobrou trefu.

Discoples aneb Retro nás baví

V pátek 20. ledna se
opět Chvalčov vrátil do
dob minulých a celý jej
ovládla horečka páteční
noci. Klub rodičů zorganizoval již osmý ročník
této velkolepé akce a
musíme uznat, že opět
to byl večírek se vším
všudy. Tématem letošního dicoplesu byl slogan –
Retro nás baví - a jak bylo
vidno, bavilo, a doufáme,
že i příští roky bavit bude.
Perfektní organizace,
stylová výzdoba, originální tombola, osvěžující
míchané nápoje a velká
návštěvnost by ovšem

Discoples
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sama o sobě nestačila….Proto velmi děkujeme všem organizátorům a sponzorům,
kteří se opět podíleli.
Celý večer se odehrál pod taktovkou DJ Čapsona, který roztančil svými dobře
laděnými retrosongy téměř každého. Velkým překvapením večera byla také dvě
vystoupení. V prvním tanečním vystoupení nás navštívili zombí ze záhrobí v podobě
holek z kroužku moderních tanců, které vede paní Renata Pecháčková a předvedli,
že i tam může být pěkně veselo. O další megashow se postaralo bezkonkurenční
retro seskupení Tranzistor, které na Chvalčov dovedlo takové star, které by tam jistě
nikdo nehledal. Vynikající práce s mikrofonem, skvělé kostýmy, dokonalé make-upy,
vyrýsované figury, perfektní choreografie…To vše a mnohem víc tento spolek předvedl. Věřím, že je nás víc, kterým bude ještě dlouho v uších znít – Barcelooooona.
A abychom se ani v následujících dnech a měsících nenudili, tak….
3. února – Pololetní prázdniny
20. – 24. února – Jarní prázdniny
29. února – Divadelní představení pro žáky ZŠ a MŠ v KD ve Chvalčově
3. března – Dětský karneval
V době vydání tohoto čísla proběhl zápis do ZŠ a MŠ, bližší informace naleznete
na webu naší školy, popřípadě v dalším čísle tohoto zpravodaje.
Všechny srdečně zveme na výše uvedené akce a ještě jednou děkujeme všem,
kteří nás podporují v jejich realizaci. Dále bychom rádi vyjádřili poděkování paní
Kadalové za dar do školní knihovny. Krásné chvíle a dobrou náladu v celém roce
2012 přeje za všechny žáky i zaměstnance Kristýna Pavlíčková.

BERUŠKY A SLUNÍČKA – TO JE NAŠE ŠKOLIČKA
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Tak jsme se konečně dočkali a radost dětí nezná mezí. Ptáte se, o čem je řeč?
No přece o sněhu. Využíváme prostranství před školou k jízdě na saních, ke hrám
s lopatami, ke stavění sněhuláčků... Zda se podaří uspořádat „Sportovní den“ na
Matůšku, není díky vývoji počasí jisté, za to vám nabízíme přehled toho, co se již
stalo nebo stane skutečností.
• Maňásková scénka „Opička má rýmu“
• Dramatizace pohádky „O Budulínkovi“ – pohádku zahrály děti ze třídy Berušek
svým kamarádům ve třídě Sluníček
Návštěva
předškoláků v 1. třídě ZŠ
•
Návštěva
předškoláků ve školní družině
•
• Zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ
• Zápis dětí do MŠ
• Loutková pohádka „O Šípkové Růžence“
• Návštěva krmelce pod Kozincem
Provoz mateřské školy bude v pololetní prázdniny (3.2.) a pro přihlášené děti bude
i v době jarních prázdnin (20. 2. – 24. 2.).
No a po prázdninách nás čeká nejen ve školičce, ale i v kulturním domě karneval,
takže se stále máme na co těšit.
Kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky

1) Dokážeš přečíst následující větu?

V suoivsoltsi s vzýukemm cmabridge uinervtisy vlšyo njaveo, že
nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniá dleůitžá věc je, aby
blya pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíe. Zybetk mžůe být
ttoánlí sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš.
je to porto, že ldiksý mezok netče kdažé pensím ale svolo jkao cleek.
2) Máš devět stejně vypadajících kovových koulí a rovnoramenné váhy. Osm koulí
má přesně stejnou hmotnost a poslední je o něco málo lehčí. Rukou se hmotnostní rozdíl nedá poznat. Pomocí dvou vážení na rovnoramenných vahách máš
zjistit, která je lehčí koule.
Jak to uděláte?

3) Podaří se Ti zjistit, které číslo bude následovat?

1, 4, 9, 16, 27, ?
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4 Tajenka Ti odkryje jméno významné české osobnosti, která se narodila  7. března
1850 v Hodoníně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Slovenské hory
Dokáže přitahovat železné předměty
Kolejové vozidlo, které táhne soupravy složené z vagonů
Křestní jméno malíře Muchy
Nejprestižnější cena udělovaná za film
Nejdelší řeka na světě
Pohoří v Rumunsku
Jihoamerické pohoří
České hory

Řešení z minulého vydání

1) Vrcholem pyramidy je číslo 195.

2) Hledané číslo je 75. Není to násobek 2 a zároveň není mezi 50-59. Je to násobek
3 a zároveň nepatří mezi 60-69. Není to násobek 4 a zároveň je mezi 70-79.

3)

4) Tři. Alespoň dvě ponožky mají stejnou barvu.
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Zprávičky z KCR Domino

Stále se u nás něco děje. V pondělí a ve čtvrtek dopoledne přicházejí rodiče
s dětmi od 12 měsíců do 2 let do KLUBÍČKA. Jedná se o motorická cvičení pro
správný rozvoj dětí za pomoci říkadel, básniček, pohybových her s využitím různých
cvičebních a terapeutických pomůcek.
Úterý a středa je určena dětem bez rodičů. Ve VŠEZNÁLKOVĚ MINIŠKOLCE prožívají děti dopoledne plné pohybových, výtvarných, hudebních a motorických aktivit.
Miniškolka je vhodná pro děti od 18 měsíců jako příprava na vstup do mateřské školy.
ŠIKULKA je tvořivý kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let a je v pátek dopoledne.
Pro děti od 3 let je v úterý a ve čtvrtek odpoledne TVOŘÍNEK. Tvoření rozvíjí nejen
jemnou motoriku, ale podporuje fantazii, sebevědomí a samostatnost dětí. V kroužku malujeme, lepíme, stříháme, tvoříme spoustu krásných věcí a zkoušíme různé
výtvarné techniky vhodné pro malé děti.
A co nás čeká v nejbližší době:
Ve středu 1. a 15. 2. nás čekají ještě dvě přednášky na téma UMĚNÍ KOMUNIKACE.
V pondělí 13. 2. bude KARNEVAL pro malé děti.
V březnu připravujeme pro maminky další relaxační večer DÁMSKOU JÍZDU.
I když je zima v plném proudu, přicházíme již s nabídkou PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ.
Tábory jsou určeny dětem od 5 do 12 let.
MALOVANÉ PRÁZDNINY 16.–20. 7. 2012 a 13.–17. 8. 2012
Týden plný tvořivého nadšení a fantazie. Každý den bude pro děti připraveno
malování, vyrábění, různé výtvarné a kreativní techniky. Děti si domů odnesou nejen
spoustu nápadů, ale i své výrobky. Čekají nás i hry,soutěže, sportovní a pohybové
aktivity a výlety do okolí.
ČIPERKY 23.–27. 7. 2012 a 20.–24. 8. 2012
Tábor pro děti, které chtějí aktivním a zábavným způsobem prožít týden prázdnin.
Budeme hrát různé sportovní a pohybové hry, netradiční soutěže, chodit na výlety do
okolí a věnovat se mnoha dalším aktivitám.
Bližší informace na tel. 604 305 055
Krásný čas plný zimních radostí přeje
Elen Egerová

Zprávy z SOS vesničky

SOS vesničky fotí s Mazdou

V pražském klubu Jet Set proběhlo v pátek 9.12. v 18 hodin slavnostní vyhlášení
dětských vítězů soutěže SOS vesničky fotí s Mazdou. Soutěž začala v květnu rozdáním fotoaparátu Nikon. Děti měly za čtyři měsíce nafotit fotky v pěti kategoriích: moje
rodina, výlet do přírody, zvířata, nejlepší Mazda, Kodo (duše v pohybu). Při předávání fotoaparátů přijely do vesničky 3 Mazdy MX5, které si děti mohly hned vyfotit.
Kdo měl odvahu, mohl se nechat svézt od zkušených závodních řidičů. Od září do
listopadu probíhalo veřejné hlasování k vybraným fotkám, které byly zveřejněny na
webových stránkách Mazdy. Zároveň proběhlo i hlasování odborné poroty. Z  16 oceněných fotek jich 10 bylo z Chvalčova a to od 8 dětí (Alenka, Matouš, Bára, Erik,
Láďa, Kristián, Petr a Iva). Nejvíce ocenění získal Petr Pacák a to za 3 fotky. Ceny
dětem předala známá herečka Zlata Adamovská, která zároveň byla i členkou odbor14

né poroty. Během slavnostního
večera mohly děti vidět kouzelnické vystoupení, ochutnat netradiční druhy čokolád, sednout si
za volant   Mazdy MX5 a to vše
v doprovodu živé hudby, které
neodolaly naše malé tanečnice.
Ráda bych poděkovala organizátorce Markétě Kuklové za pěkné
uspořádání celé soutěže pro děti
z SOS dětských vesniček.
Mgr. Alena Malá

Městské divadlo Zlín: „Jagababa a tři loupežníci“

Příběh zakleté princezny Krasněnky, ale také zlé čarodějnice Jagybaby nás čekal
v předvánočním týdnu na scéně Městského divadla Zlín.  Opět dvě plná auta zamířila z chvalčovské dětské vesničky do města obuvi, aby naše děti mohly zhlédnout
představení, které tentokráte připravili umělci divadla Na rozhraní z Prahy. Kromě
zmíněných, princezny a čarodějnice, byly k vidění i další pohádkové postavy, mezi
kterými se objevil Bonifác, Grumpál a Hrombajs, tedy trio loupežnických bratrů. A jak
to v každé pohádce bývá, podařilo se zlé čáry Jagybaby zlomit a dobro tak zvítězilo
nad zlem.
Mgr. Radim Kejík

Vánoční besídka

Jako každý rok se v SOS dětské vesničce Chvalčov uskutečnila vánoční besídka.  
Program začal hudebním vystoupením dětí, které nám zazpívaly a zahrály vánoční
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koledy. Poté následovala zábavná soutěž, ve které si rodiny ověřily, jak se vzájemně znají. Čtyři naše děvčata si připravila vystoupení břišních tanců. V půlce večera
předali vzácní hosté, ředitelé Kauflandu, všem rodinám dárky. Následovalo divadelní
představení skupiny Řád červených nosů O pejskovi a kočičce. Na závěr besídky
proběhla prezentace fotek z akcí a života na vesničce za uplynulý rok. V průběhu
celého večera si všichni zúčastnění  mohli prohlédnou výstavu výrobků z keramiky,
linorytu, z rukodělného a výtvarného kroužku. K dobré náladě přispělo bohaté občerstvení, které přichystaly maminky s dětmi.
Mgr. Alena Malá

Navštívili jsme utkání přerovských Zubrů

Přesně na den se po roce vydáváme na zimní stadion do Přerova, kde domácí
Zubři přivítali hokejisty HC AZ Havířov. V ochozech moderní hokejové haly bylo
bezmála 1900 skvělých diváků, kteří vytvořili v posledním utkání roku 2011 parádní
atmosféru. Samotná hra měla velké tempo a ten, kdo se rozhodl adventní středeční
večer strávit na hokeji, jistě nelitoval. Vyrovnané střetnutí rozhodl vítězným gólem
bývalý český reprezentant a mistr světa z roku 2000 Zdeněk Sedlák a přece jen dnes
lepší Přerov tak po zásluze porazil hostující mužstvo těsným rozdílem v poměru 4:3.
Doufáme, že letošní zima bude na Moravě vydařená a že také sami budeme moci
třeba na zamrzlém rybníku nazout brusle a nějaký malý hokejový zápas si vyzkoušet.
Mgr. Radim Kejík

Tematické besedy na vesničce

Od května 2011 začaly v chvalčovské vesničce probíhat tematické besedy s dětmi.
Besedy jsou naplánovány na celý rok a jsou vedeny dvěma externími lektory a také
pedagogy vesničky. Robert Sutory vede besedy na téma romská identita a Martin
Stavjaník se věnuje problémům dospívajících dětí. Zatím proběhlo devět zajímavých
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besed. První beseda na téma „rodina a kamarádství“ se uskutečnila na víkendovce
na Rusavě. Děti hrály divadelní scénky, kdy každé dítě mělo zadanou konkrétní roli.
Například si zkusily zahrát, jak navázat kamarádství nebo ho odmítnout. Zahráli jsme
si také hru Síť přátelství. Další besedy byly zaměřeny na asertivní chování, šikanu a
romskou identitu. V nejbližší době plánujeme besedu na téma partnerské vztahy a
návštěvu Romského muzea v Brně.
Mgr. Alena Malá

Různé
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v Jen pro pořádek připomínáme, že úhrada za svoz komunálního odpadu
v r. 2012 probíhá tak jako v předcházejících letech, první polovina kalendářního roku nebo částka za celý rok musí být uhrazena do 31. května. Druhá
polovina včetně rekreačních nemovitostí má splatnost do 31. 10. Nezměnila
se ani výše poplatku, zůstává 380,--Kč na trvale přihlášenou osobu nebo
rekreační nemovitost. Úhrada může být přímo do pokladny na OÚ nebo přes
účet o variabilním symbolu se informujte u sl. Zábranské.
v Sběr velkoobjemového odpadu proběhne v letošním roce poprvé v týdnu od
16. dubna 2012 do 19.dubna 2012. Proběhne standardním způsobem, tak jako
v předcházejících letech. Včas budete informování na vývěsních tabulích, veřejným rozhlasem a na internetových stránkách Obce Chvalčov.
v Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov - sběr oděvů, dámských, pánských,
dětských, povlečení, dek, ručníků, utěrek, domácích potřeb a bot, mohou být
i obnošené, ale funkční bude v kulturním domě v úterý dne 10. dubna 2012
v době od 14.00 hodin do 18.00 hodin.
Sbírky se mohou zúčastnit i mimochvalčovští občané.
v Jistě jste již zjistili, že je po celé obci instalován nový bezdrátový veřejný rozhlas.
Pokud není rozhlas slyšet nebo máte s jeho poslechem jiný problém, nahlaste jej
na obecní úřad tel. 573 379 770, 573 379 771. Sami zaměstnanci nemají možnost
tuto skutečnost zjistit. Předem děkujeme za spolupráci.
v Rovněž tak je to i s veřejným osvětlením, zavolejte nám, pokud někde nesvítí,
jinak nejsme informováni. Neslibujeme, že ihned po zavolání bude vše opraveno,
ale víme co se kde děje a dle toho můžeme opravy plánovat.
v Po dlouhé době se v naší obci objevil vandalismus na veřejných prostranstvích
i budovách. Škody zatím nejsou vysoké, ale je s nimi trápení. Vzhledem k tomu,
že jde o majetek nás všech, musí být událost ohlášena policii, šetřena a následně
provedena oprava. Doufám, že to byly jen malé výjimky a nadále budeme v naší
obci žít v pohodě a klidu, bez nočních výtržností, které musíme platit většinou my
všichni.
v Pro mnoho občanů se třídění odpadků stalo součástí životního stylu a patří jim
za to poděkování. Podstatně ubylo "černých skládek", ale tento styl ukládání
odpadků nevymizel. Pokud čte tyto věty občan, kterému se nelenilo vynést do
kopce do lesa vedle Matúšku plastový červený kbelík s odpadem, který se nakupil kolem kbelíku, místo aby byl hozen do popelnice a do plastů, ať se aspoň na
chvíli zastydí. Velká černá skládka plastových lahví a dalších odpadků je v lese
pod Vinohrádkem na svahu potůčku. Své životní prostředí bychom si měli hlídat
a nevychované občany zjišťovat a pokutovat. Určitě na ně dojde, vždyť les není
jejich a majiteli se sklad odpadků těžko bude líbit.
v Apelujeme na všechny, kteří pálí plasty, aby to kvůli sobě a nám nedělali. Určitě by
přestali, kdyby oni, nebo jejich rodinný příslušník onemocněl a měl astma, alergii,
nebo nádorové onemocnění a lékař by upozornil, že nemocnému škodí špatný
vzduch. V posledních dnech svítí sluníčko, a přesto je špatná viditelnost, protože
nás obklopil smog plný prachu a jedů. Nepřidávejme do smogu další jedy, které
musíme všichni vdechovat. Nad naší obcí je stále "silnější jedovatá deka". Měli
bychom s tím začít něco dělat. Vždyť o své zdraví a zdraví svých blízkých se
každý aspoň trochu bojí.
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v Ve dnech 3. 3.–12. 4. 2012 bude mít na Soláni v IC Zvonice výstavu svých prací
náš výtvarník Karel Bubílek u příležitosti svých 80. narozenin. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí ve všední dny od 9 do16 hodin a v sobotu a v neděli
od 9 do17 hodin. Vernisáž proběhne v sobotu 3. března 2012 v 15 hodin.

MASOPUST

V sobotu 25. února projde naší vesnicí masopustní průvod. Zveme všechny
odvážlivce a lidi se smyslem pro humor, aby se k průvodu přidali. V loňském roce
byla tato akce zdařilá, a věřte, že my všichni, co jsme se jí zúčastnili, jsme si užili
spoustu legrace. Průvod půjde podle stanovené trasy (ta bude upřesněna na plakátech a obecních webových stránkách). Sraz je v 10 hodin dopoledne před obecním
úřadem. Znovu musím zdůraznit, že není v lidských silách projít celou vesnici. Trasa
je tudíž určena podle zájmu občanů. Tam, kde je největší zájem zapojit se do průvodu a zároveň největší vstřícnost přivítat masopustní průvod na prahu svých dveří,
tudy průvod půjde. Zúročíme loňské zkušenosti. Prosíme proto občany, kteří mají
pro taškařici smysl, aby průvod vyhlíželi (věříme, že rachot bude slyšet už z dálky).
Dále pak zveme všechny občany, aby přišli do kulturního domu na pochovávání
basy, které proběhne v 17hodin ve velkém sále. Masopust v lidovém pojetí je záležitostí celé vesnice, má lidi spojovat ve společné radosti. A proto si zatancujem a
zazpíváme. Zváni jsou všichni, včetně dětí i starších občanů. Občerstvení je zajištěno a vstup je volný.
Dopis věnovaný dennímu stacionáři ve Chvalčově
Dobrý den, sestřičky,
teď už vás pozoruji z „druhého břehu“ a chci vám všem poděkovat za péči, kterou
jste mi po celou dobu, kdy jsem navštěvovala denní stacionář, věnovaly. Nejdříve
jsem se trochu bála nových lidí a nového prostředí, ale chovaly jste se nejen ke
mně, ale ke všem tak hezky, že mé obavy brzy vzaly za své. Pak už jsem se za vámi
každé ráno těšila.
Do další vaší záslužné a nedoceněné práce vám přeji hodně sil a spokojenost
i v osobním životě.
Ještě jednou děkuji a Bůh s vámi.
Eva Školařová

Kulturní rubrika

Plán kulturní a školské komise na rok 2012

Leden
Hned dvě promítání.
Rozběhnul se cyklus Toulky s filmem. I v letošním roce se budeme scházet s panem
Tichým na Říce a promítat si film, na kterém se shodneme.
Pan Jaroslav Jaroš promítnul autorský dokument ze svých cest po Africe. Dva díly
najednou. Akce se konala v klubovně kulturního domu. Také toto setkávání bude mít
přinejmenším ještě dvě pokračování.
20. ledna DISCOPLES – pořádá ZŠ a MŠ Chvalčov, ve spolupráci s klubem rodičů.
Pro zpestření letošního plesu si chvalčovská kulturní komise a její přátelé nacvičila
retro vystoupení travesty show.
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Únor
1. únor – Cesty světem, promítání s panem Jarošem, téma je Kanada
25. února – druhý chvalčovský MASOPUST. Zakončení a pochování basy proběhne
v sále kulturního domu, kde bude zajištěno jak občerstvení, tak hudební produkce.
Konec února – Cesty světem, promítání s panem Jarošem, téma je Norsko
Březen
3. březen – dětský karneval MŠ a ZŠ
11. březen – hostování ochotnického divadla STODOLA v našem kulturním domě
25. březen – tradiční otevírání studánek , sejdeme se u Sklenářky a na Říce
31.3.–1. 4. – Tradiční CHVALČOVSKÝ ŠMIGRUST v sále kulturního domu. Kromě
prodejní výstavy s velikonoční tematikou pozveme žáky hudební školy v Bystřici pod
Hostýnem jako kulturní vystoupení. Pro zpestření bychom rádi instalovali výstavu,
nejlépe dětí z výtvarného oboru umělecké školy Bystřici pod Hostýnem na téma
Velikonoce a jaro. V rámci inspirací uspořádáme také besedu s duchovními představiteli různých církví z našeho okolí. Podrobnosti se dozvíte z plakátů. Závazné
přihlášky odevzdávejte paní Evě Bubílkové.
Duben
Kolem půlky dubna by bylo možné uspořádat taneční soutěž v zumbě. Spolupráce
s chvalčovskou cvičitelkou zumby Kristýnou Janečkovou. Podle zájmu buď klubovna
nebo sál KD.
31.4. FILIPOJAKUBSKÁ NOC pod Kozincem. Osvědčila se kapela Hogo-fogo.
Oslovíme ji znovu.
Červenec
5.7.-6.7. se uskuteční za obecním úřadem tradiční CYRILOMETODĚJSKÉ HODY.
Téma, kterému budou letošní hody věnovány, je v jednání. Předpokládat lze vystoupení dětí, Valášků, apod. Očekávat lze předhodovou i hodovou zábavu. Kulturní
komise a její přátelé opět rádi nastudují krátkou vtipnou scénku ke zvolenému tématu.
Září
8. září bychom rádi uspořádali první ročník CHVALČOVSKÉHO MINIFESTIVÁLKU.
Zúročíme zkušenosti z loňského roku a snad budeme úspěšnější, co se návštěvnosti
týče.
Listopad
Světluškový rej pro rodiče s dětmi (ve spolupráci s KCR Domino)
ADVENTNÍ INSPIRACE v budově kulturního domu. Termín bude upřesněn.
Prosinec
Mikulášská besídka
Předsilvestrovské posezení aneb čaj o páté pro všechny generace.

Předsilvestrovské posezení

Po roční přestávce jsme se v kulturním domě na Chvalčově opět sešli na již tradičním předsilvestrovském posezení. Osvědčená sestava účinkujících i návštěvníků se
příliš nezměnila. Program zaměřený na ukázky společenských tanců z dílny taneční
školy manželů Šrámkových z Přerova byl rozšířen o velice milé vystoupení nejmladší
kategorie 10-12 letých talentů. Ani chvalčovské taneční mládí nezůstalo pozadu a
Janečkova děvčata nám předvedla, jak zůstat pružná a štíhlá. Všechny generace
bez ohledu na pokročilé stupně artrózy pak dokázalo na tanečním parketu rozpohybovat oblíbené duo - čerstvý důchodce Jindra s kolegou Mirkem. K celkové pohodě
přispělo i občerstvení, které s láskou zhotovila naše děvčata z Pasek a příjem20

né prostředí, které nám pomohly
připravit stále stejné dobrovolnice
z Chvalčova - Jana, Jitka, Vlasta.
Jim všem i účinkujícím bych tímto
ještě dodatečně rád poděkoval.
Neobyčejně bohatá a pestrá
byla tentokrát vzájemná tombola.
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Z klobouku si mnozí vytáhli krásné a užitečné ceny. Mne nejvíc zaujal pytel posypové
soli – určitě si ho výherce letošní zimu užije. Ne všichni v tombole měli štěstí a vyhráli, ale na dobré náladě a pohodě jim to neubralo. Při té příležitosti jsem si vzpomněl
na slova dalajlámy při jeho poslední návštěvě v Česku koncem loňského roku. Byl
dotázán, zda je tak šťastným a pohodovým člověkem, jak vypadá. Odpověděl v podstatě toto: „Abych byl zcela šťastný, jsou třeba čtyři předpoklady: zdraví, peníze,
dobré vztahy s okolím – s partnerem, dětmi, v rodině i jinde, a víru s nadějí. Ale dá
se vystačit i se dvěma podmínkami – vyberte si, které chcete, a myslete si, že jsou
nepostradatelné.“ Takže kdo nevyhrál v tombole, nemusí být vůbec nešťastný.
V roce 2012 bych proto všem čtenářům rád za PASEKY popřál, aby si vybrali,
hledali a budovali ty správné podmínky a předpoklady ke štěstí. Nadále se budeme
na našich akcích na Chvalčově rádi setkávat se skupinou pozitivně naladěných lidí,
se kterými se dobře spolupracuje. Příležitosti v tomto roce jistě budou. Máme takový
nápad – na příštím silvestrovském posezení uspořádat něco jako soutěž „zpívá a
hraje celá rodina“. Pamětníci vědí, o čem je řeč. Zajímavou podmínkou účasti je
zapojení třech generací. Těšíme se na zájem Chvalčovanů, další informace k soutěži
v příštích zpravodajích.
Bavte se a zpívejte si s námi .
Za PASEKY Ing. Alois Kyncl

Toulky s filmem???¨

Toulky s filmem se mi zdá docela prapodivný název pro akci, která se koná v sále
hotelu Říka, kde většinou prosedíte celý večer.
Přesto je tento název zcela výstižný,protože vás tato akce provede končinami filmového nebe. Otevírají se před vámi neprobádané končiny, do kterých byste nejspíš
jinak nevkročili. Jedná se o nebe českého a československého filmu, a to od současnosti až do hluboké minulosti, navíc bez hranic politických nebo náboženských.
Díky filmovému archivu pana Vítězslava Tichého jsem se už dostal za totalitním
hrdinou z ministerského úřadu ve filmu Hrdina má strach z roku 1965. I přes jeho
stáří se zabýval nadčasovým tématem, které je bohužel pořád aktuální. Dále jsem
zjistil, že je Lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný, a to ve stejnojmenném
filmu Juraje Jakubiska.
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Takže mě nezbývá nic jiného, než vám toto zcela pohodlné toulání jen doporučit.
Další toulky už jsou naplánované, ale přesný termín bude teprve stanoven. A budeme
se toulat se třemi krátkými filmy.
Blažej Stella

Rozhovor

„Temnota“ je název již osmé knihy, kterou vydala chvalčovská spisovatelka
Klára Janečková. Paní Klára Janečková svými tvůrčími úspěchy reprezentuje
naši obec již po mnoho let a široko daleko není jiná obec, která by se mohla
pyšnit podobně úspěšnou autorkou. Jsem ráda, že si na nás Klárka udělala
chvíli čas a zodpověděla několik otázek.
Nedávno vyšla tvá poslední kniha
s názvem Temnota. Můžeš nám, prosím,
ve zkratce prozradit, o čem tato kniha
pojednává?
Je to můj první detektivní román.
Pojednává o ženě, která je brutálně
napadena a ztratí paměť. Děj začíná
v Amsterdamu. Ale žena je Češkou.
Temnota je zajímavý název. Jak jsi
k němu přišla?
Původně se rukopis jmenoval „Tma“,
ale po dohodě s redaktorkou se přejmenoval na „Temnotu“, jelikož lépe vystihuje děj.
Takže název „Temnota“ vznikl po konzultacích a práci na rukopisu. Vystihuje temnotu v minulosti napadené ženy. A vystihuje
také temnotu v minulosti jejích dvou manželů. Oba měli dobrý motiv svou ženu zabít.
V prosinci minulého roku jsi měla křest knihy v knihovně v Bystřici pod
Hostýnem. Jak se ti setkání s lidmi z okolí líbilo? A která města v rámci křtů
navštěvuješ nejraději?
Ze křtu v Bystřici jsem měla velkou trému. Mám vždy trému, ale zde to bylo jiné.
Má první beseda v našem kraji. Byla moc pěkná. A knihovna v Bystřici, tedy paní
Rolincová z knihovny, mi splnila sen. Nechala mé postavy ožít. Jako překvapení
nacvičila scénku z mé knihy.
Nejraději mám asi Hulín. Tam je vždy velká spousta lidí a příjemná atmosféra. To
samé v Ostravě. Poté Brno a Zlín. Zde mám hudební doprovod a je to moc krásné.
Každé setkání se čtenáři je jedinečné. Jsou zde jiní lidé, jiné prostředí.
Do opravdu zajímavé kategorie patří Slovensko. Za pár týdnů mne čeká křest
v Bratislavě. Zde je to opravdu jiné. Lidé jsou více emotivní. Více se jeden druhého
dotýkají. Více komunikují apod. Křest trvá i několik hodin.
Mnoho místních občanů žije v přesvědčení, že si necháváš své knihy psát.
Prozradíš nám, kdo ti celé ty roky knihy píše? Spisovatele, který přenechá
někomu jinému slávu a uznání a sám zůstane skromně v anonymitě, tak takového spisovatele bych ráda poznala.
To já také. Kdyby někdo mohl prodávat tisíce výtisků, proč by svá díla dával mně?
Výdělky za knihy jsou docela nízké, takže o zisk bychom se nemohli dělit. To bychom
zemřeli hlady (smích).
Ale nyní vážně. Opravdu mne udivuje, že lidé vytvářejí takové lži a drby. A že jim
i věří. Tato pomluva mne hodně trápí. Již jsem ji konzultovala s vedením nakladatelství v Praze. V Ikaru mne uznávají a mé jméno je pro ně zárukou prodeje a kvality.
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Vedení se proto vyslovilo tak, že kdo
uráží jejich autora, uráží a pomlouvá
zároveň i nakladatelství. Takové záležitosti se řeší přes právníky. V nakladatelství vědí, že knihy píši já. Pracují
se mnou roky. Má redaktorka zná
přesně můj styl psaní. Zná slova,
která používám a která ona třeba
nemá ráda, vytýká mi je apod. Proto
mohou kdykoliv podat trestní oznámení za pomluvu na člověka, který
tyto řeči šíří. Mohou žádat omluvu
v tisku a finanční satisfakci.
Já bych situaci neřešila takto přísně. Dávám lžím čas. Možná tito lidé
pochopí, jak to je, až napíši třeba
dvacátou knihu. A možná to nepochopí nikdy.
Pomluvy většinou plynou ze závisti. Co si o tom myslíš?
Kdysi mi kdosi řekl, že úspěch se
v našem kraji neodpouští. Ale proč
ne? Když dokáží lidé strávit špatné
politiky, nevěry a násilí, proč nedokáží akceptovat něčí úspěch, který je
navíc velmi tvrdě vydřený?
Mnoho lidí se také domnívá, že stavíš svůj úspěch a svou image na únosu,
který jsi před lety zažila… dokonce se špitá, že sis to celé vymyslela, popřípadě, že tvůj únos byl předem domluvený.
To je další stránka místní společnosti. Senzace, kterým chtějí věřit. Co je lepší?
Věřit, že nějaká studentka byla uvězněná a poté musela k psychiatrovi, jelikož se
psychicky po únosu zhroutila? Nebo že si studentka vymyslela únos? Je to jako
bulvár! Lidé věří senzacím. Proto se u nás také bulvární tisk tolik prodává. Lidi nezajímá pravda. Nezajímá je, že mi trvalo roky, než jsem se přestala bát chodit do lesa,
protože jsem v něm měla být pohřbená a zabitá!!!
Únos je mé prokletí. Odmítám v tisku hovořit o únosu a pak stejně vyjde článek
na toto téma, ač jsem jej třeba neautorizovala. Hodiny hovořím o svých knihách
a práci psychologa s dětmi a pak koukám, že je zde jedna věta o knize a zbytek
o únosu. Média mají své zdroje a mohou si fakta o únosu stáhnout. A také to tak
dělají. Je jasné, že kdybych si únos vymyslela, dávno by to někdo odněkud vyhrabal.
Ale to není možné, jelikož je to pomluva. Únos se opravdu stal. A já bych byla prvním
člověkem, který by byl rád, kdyby se únos nestal a já nic takového nemusela zažít!
Jak ses cítila, když jsi zjistila, že ti tvé okolí nevěří, nebo se tvůj prožitek bagatelizuje?
Jak jsem se cítila? No, první jsem lidi nenáviděla. Přála jsem si, aby jim také
unesli dítě a poté je někdo pomlouval a ubližoval jim. Ale tuto zášť jsem zpracovala.
Důležité je, že jsem přežila, a moc si vážím toho, že zde mohu být. Pracovat, psát a
milovat své rodiče a dcerku. A vím také, že jsou lidé dobří a zlí. A pro ty dobré stojí
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za to žít. Byli dobří lidé, kteří mi přinesli květiny. Kteří věděli, že jsem prožila hodiny
v pekle. A pro ty jsem šla studovat psychologii. Abych těmto lidem mohla pomáhat.
Naštěstí mezi námi žije také mnoho soudných lidí, kteří si tvé práce váží a tvůj
úspěch obdivují. To je pro tebe jistě velkou motivací.
Mou největší motivací jsou mí čtenáři.
Zřejmě každý trochu více známý člověk se časem stane terčem virtuální reality. Kromě skutečné Kláry tady evidentně existuje ještě ta virtuální, stvořená
domněnkami a pomluvami lidí. Prozradíš nám, jaká je ta skutečná Klára?
To jsi krásně vystihla! Ano, zde existují dvě Kláry Janečkové. Jedna virtuální,
vymyšlená postava (jako třeba v seriálu). A pak ta skutečná Klára. Obyčejná holka
z Moravy, která má ráda kočky, rockovou hudbu, čokoládu (tu opravdu miluji), která
pláče, když je jí smutno, která se směje, když jí dcerka povídá své zážitky ze školky,
která zbožňuje místní přírodu, která se nedávno naučila péci cukroví a která si váží
každého dne, který je na světě. A která miluje historii a dějiny.
Vrátíme se zpět ke knihám. Kterou svou knihu máš nejraději?
Stále tu zcela první knihu. Jelikož jsem ji věnovala své babičce, jelikož se ona
vydání dožila.
Jak dlouho trvá napsání takové knihy? Co všechno obnáší její vydání?
Kniha se píše dlouho. Rok i déle. Poté následuje práce s redaktorkou. Ta vezme
rukopis a dělá korektury. Po korekturách se dělá lámání knihy, opět se hledají nedostatky. No a poté již obal a název. Člověk opravdu dře. Píše denně, přepisuje. Dává
do knihy svou duši. Knihu pak čtenář přečte za pár dnů… a píše mi o další. Netuší,
že budu pracovat dlouhé měsíce, než se k němu dostane další dílo.

Křest knihy v Bystřici pod Hostýnem
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Nakolik může nakladatel mluvit do rukopisu, na jaké podmínky musíš přistoupit, aby kniha byla vydána?
Nakladatel má velké slovo. Rozhoduje o délce rukopisu, názvu knihy, obalu.
Obsah je mou záležitostí.
Je známo, že obecně se přestává číst. Nakladatelství krachují. Jak tuto skutečnost vnímáš ty?
Nemyslím si, že by se přestávalo číst. Lidé čtou, chodí na besedy. A i ve škole si
všímám, že děti také čtou. Čtenáři snad nikdy nevymřou, doufám.
A co elektronická podoba knih? Vidíš v ní budoucnost?
Mám na trhu již knihy v této podobě. Ale jakou mají budoucnost, si neodvažuji
hádat. Jsem zastáncem klasické knihy, kterou mohu držet, obracet stránky.
Pracuješ jako psycholožka na ZŠ Bratrství. Musí to být časově velmi náročné
povolání, stále jezdíš na různé semináře a výcviky. Kde ještě bereš čas a energii na psaní?
Psaní šlo docela na vedlejší kolej. Psychologie mi bere skoro veškerý čas. A ve
volném čase studuji a procházím dalším vzděláváním. Píši v noci. Píši o víkendech
nebo v prázdniny. Spím velmi málo. Vůbec neodpočívám. Není prostě kdy. Energii
mi dodává příroda. Procházka někam mezi stromy, k přehradě.
Vidíš v práci psycholožky potenciální zdroj námětů a nápadů na rukopis?
Ač se setkávám se spoustou příběhů, zatím neuvažuji o tom, že bych napsala
rukopis ze školního prostředí.
Právě jsi jednu knihu vydala, máš jistě právo odpočívat. Nicméně se na závěr
zeptám: o čem bude další kniha?
Zatím nevím. Čas mi nedopřává začít psát něco nového. Ale nosím v hlavě spoustu námětů. Jen sednout a začít psát. Už se moc těším, až začnu psát. Jsou to ty
nejkrásnější chvíle v mém životě.
Děkuji Kláře Janečkové za rozhovor a přeji jí jménem celé naší obce jak mnoho
tvůrčích úspěchů, tak štěstí a vyrovnanost v osobním životě.
Jitka Dostálová

Vaše příspěvky

Pracovní kvalifikace: Nezaměstnaná

Mám pocit, že obdobně jako jiné osoby ženského pohlaví, které žijí v našem okolí,
tak i já se ocitám v opakující se situaci. Hledám práci. Ačkoliv aktivně, nenacházím.
Tak se ptám sama sebe, zda je skutečně důvodem to, že vlastně pracovat ani nechci
a schválně se vyhýbám zaměstnaneckému poměru, a tudíž poklepu s pochvalným
úsměvem panu Drábkovi na rameno. Anebo nemám dostatek znalostí a dovedností,
aby se nějaký ten zaměstnavatel nade mnou „slitoval“ a vzal mne pod svá „ochranná
křídla“?
Když jsem byla absolventkou studií, neměli o mne na trhu práce valný zájem
z důvodu, že „nemám dostatečnou praxi“. Teď, po rodičovské, se mne při pracovních
pohovorech (pokud mne na osobní pohovor vůbec pozvou) ptají, jak mám vyřešené
hlídání dítěte, popřípadě, zda s manželem neplánujeme náhodou další, jak to chci
provést s dojížděním (v případech dojíždění za prací do Kroměříže, Zlína apod.).
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Překvapivou zkušeností pro mne bylo, když jsem na pozvání k pracovnímu pohovoru přes tzv. personální agenturu www.spechato.cz/prace dojela načas do Zlína,
kde jsem stejně jako dvě jiné uchazečky a uchazeč půl hodiny čekala na domluvenou
schůzku, aniž by kdo přišel či zavolal, natož se omluvil. Pouze kolegovi – uchazeči
přišla smska (!): „Pohovor zrušen.“
Možná důvodem mé neschopnosti nalézt pracovní uplatnění bude fakt, že
v našem okolí je zrušena spousta dříve fungujících podniků či neochota přistoupit na
„hru“ některých soukromých podnikatelů, kteří vám velmi ochotně nabídnou práci za
deset i více hodin denně (oficiálně samozřejmě na osm hodin) za minimální mzdu
z důvodu, že „přece je ta ekonomická krize...“. Takže řešením by mohlo být sbalit se
s celou rodinou a odjet „za prací“ tak, jak to někteří naši političtí představitelé vidí ve
značně růžovém podbarvení svých brýlí. Ale ptám se, pokud by to tak udělal každý
bez zaměstnání a odstěhoval se ku Praze, Brnu apod., skutečně by se vyřešil problém nezaměstnanosti?
Možná bych měla zažádat o rekvalifikaci na CNC stroje, ve slévárenství či IT
technologiích... Musím však přiznat, že nejsem Superwoman a před lidmi pracujícími v těchto oborech upřímně smekám, poněvadž pro mne jsou zmíněné obory
zapeklitou záhadou. A tak mi asi nezbude než přijmout svou roli s etiketou na čele:
Nezaměstnaná matka a manželka, která má právo jít zametat ulice. Škoda jen,
že případné zametání ulic nebudu moci provádět jako jiné plnohodnotné placené
zaměstnání. Ba právě naopak budu tuto činnost vykonávat stejnou formou, jako je
tomu u pachatelů trestně odpovědných za méně závažnou trestnou činnost.
Alžběta Luhan Fürstová
/erzabeth@centrum.cz/

Slova na uklidněnou

Ráda bych tímto alespoň nepatrně povzbudila nás všechny. Nás, kteří máme
strach z budoucnosti, strach z tzv. hospodářské či ekonomické krize, která dle mínění různých „odborníků“ má být v tomto roce ještě strašlivější než doposud. Strach
ze sebe sama a obavy, jestli to všechno vůbec zvládneme. Budeme mít ještě sílu
„bojovat“?
Mohu vás ubezpečit, nemusíme bojovat! Stačí jen věřit, že všechno, co se nám
stane, je pro nás jedině přínosem a není žádný důvod k panice. Následující příběh
je toho důkazem:
„Jednoho dne se stalo, že farmářův osel spadl na dno studny. Zvířata celé hodiny
zoufale naříkala a farmář se pokoušel vymyslet, jak by ho vytáhl ven. Nakonec se
rozhodl, že osel je už starý a že by tu studnu stejně brzy přestal používat. Takže
nemělo ani cenu tahat osla ven. Farmář pozval sousedy, aby mu pomohli studnu
zaházet. Všichni popadli lopaty a začali na dno studny házet hlínu. Když si osel
uvědomil, co se děje, začal nešťastně naříkat. Ale po chvíli se k překvapení všech
najednou zklidnil. Farmář hodil dovnitř pár lopat hlíny a pak se rozhodl, že se podívá
dovnitř. A doslova užasl nad tím, co tam spatřil. Pokaždé, když oslovi dopadla na
hřbet hlína, udělal úžasnou věc. Setřásl ji a postavil se na ni. Farmářovi sousedé dál
házeli do studny hlínu a osel se na ni postavil a pomalu stoupal nahoru. Brzy se tak
dostal až k okraji studny a vyskočil ven.“
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Život na nás neustále hází hlínu a všelijakou špínu. Jde jen o to, zda ji dokážeme
setřást, postavit se na ni a dostat se ven ze studny.
Pokud se nevzdáme, jsme schopni dostat se i z těch nejhlubších studní! Oklepejte
se a vyskočte ven! A nezapomeňte: „Kdo se směje, vydrží!“
Radka Trňáková
Úryvek je z knihy Tajemství jednoduché cesty – Mabel Katz

Zamyšlení

Na téma „Dluhy dělají zase jenom dluhy“

Naše vláda schválila půjčku v hodnotě 38 miliard eurozóně. Co k tomu dodat.
Za prvé jsem tedy mile překvapena, že naše republika ještě vůbec tolik peněz má.
To v každém případě. Pořád jsem měla tak nějak pocit, že nemáme už vůbec nic a
že naše státní pokladna je úplně prázdná. Vzhledem k tomu, že neustále narůstají
ceny všude a všeho a zvyšují se daně obyčejným lidem, by mě nenapadlo, že máme
poměrně dost vysoké finanční rezervy. V nadčasových pohádkách se na toto téma
píše poměrně jasně a poměrně přesně. Když královská pokladna zeje prázdnotou,
zvýší král daně, nažene výběrčí daní, aby poddané pěkně skrouhli. Moudrý král
ovšem většinou řeší situaci jinak. Jde mezi lid a ptá se… Komunikuje s davem a šetřit
začíná sám u sebe. Možná by si mohli politici ve sněmovně povinně pouštět pohádky
a od moudrých králů leccos okoukat.
Nicméně vraťme se k oné půjčce. Principielně nemohu říct, že jsem proti. Vím, co
to je být ve srabu a vím, co to znamená, když mi někdo pomůže. Principielně jsem
pro konání dobrých skutků a půjčka někomu, kdo to potřebuje, jistě dobrý skutek
je. Tak proč mě na tom pořád něco štve? Nevím, nejspíš nevěřím, že půjčování
peněz zadluženým státům vyřeší problém, ve kterém dotyčný stát je. A co si budeme
povídat, už vůbec nevěřím, že bychom někdy z této konkrétní půjčky viděli nějaké
peníze zpět. Je chvályhodné, že nechceme stát mimo hru, že se chceme zapojit, že
se přidáme k těm silným kusům stáda, jak řekl pan premiér Nečas. Ale jsme opravdu těmito silnými kusy? Nehrajem si jen na něco, čím bychom rádi byli? Vždyť jen
ta šílená nezaměstnanost, snižování sociálních dávek, horor matek na mateřských
dovolených a po nich, horor samoživitelek či důchodců, horor invalidů, jejichž příjmy
jsou spíše výsměchem… Je toto opravdu obraz silného státu? Je atmosféra v naší
zemi zrcadlem spokojenosti a klidu? Když král (stát) vyjde mezi lid, co uvidí? Nevím,
nevím. Jednou jsem četla takový příběh: „Na břehu u vody seděl žebrák a neměl co
do úst. Přišel rybář, a protože to byl tělem i duší dobrák, vylovil rybu a dal ji žebrákovi. Ten se zaradoval, poděkoval a rybu snědl. Na druhý den seděl na břehu zase
hladový. Přišel rybář, a protože to byl opravdu dobrák, vylovenou rybu žebrákovi opět
věnoval. Šel okolo moudrý muž. Když celou situaci uviděl, dal rybáři pár pohlavků.
Ten se rozplakal v sebelítosti. Ale muž byl neoblomný a tvrdý jako kámen. Rozhodl,
že žebrák nedostane už žádnou další rybu. „Proč jsi tak krutý?“ nechápal rybář.
„Protože ho naučím ryby lovit,“ odpověděl moudrý muž a od té doby už žebrák více
nehladověl.“
Každý stát se musí naučit především hospodařit. Musí být schopen stvořit a dodržet takové zákony, které nedovolí, aby ze státu odtékaly miliardové částky naprosto
nekontrolovatelným způsobem. Tyto odtoky daně lidí, kteří pobírají 8.000 měsíčně,
opravdu nespasí… stejně jako je neřeší půjčky a finanční záplaty od sousedů. Vše
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je opravdu relativní. Je pravda, že v naší zemi žijeme v naprostém luxusu a všichni
jsme neuvěřitelní boháči ve srovnání s životem průměrného Afričana. Je pravda, že
plýtvání jídlem je u nás normální. Je pravda, že se stačí otočit o 70 let zpátky, kdy se
zamykal chléb a koláč dítě vidělo jen v neděli. 70 let není tak dlouhá doba. Z hlediska
věčnosti to není ani mrknutí oka. Mžik. A jaký kus cesty jsme ušli. Co se konzumního
blahobytu a technické revoluce týče, je to nepředstavitelný kus cesty. Mé děti mají
koláče každý den a nad chlebem ohrnují nosy, počítače a mp3 jsou pro ně nutností
stejně jako mobily, a to jsme jen šedý průměr, spíše chudí než bohatí… Z pohledu
dnešních babiček a dědečků mají tyto děti všechno. Tak jak je možné, že pořád tu
cosi není v pořádku? Všichni bychom přece měli být šťastni, ne? Tak proč pořád cosi
visí ve vzduchu, proč šťastni nejsme? Bohatství, jak se ukazuje, jakoby nebylo vším,
jakoby neřešilo základní PROBLÉM člověka… Plyne mi z toho asi tolik, že záleží,
s kým se porovnáváme. Ve srovnání s africkými domorodci jsme boháči. Ovšem
pokud mám strach dát dítě na školu, protože ho během studia neuživím, něco v naší
společnosti není v pořádku. Je potřeba se dívat na obě strany mince. Samozřejmě,
že jsou na tom lidé mnohem, mnohem hůře, ale to ještě není pro politiky a lidi, co
mají peníze a hýbou přes ně ostatními, vůbec žádná omluva pro nesolidní jednání.
Půjčili jsme peníze. Hodně peněz. Sami na tom nejsme nejlépe. Ale dobrá, budiž.
Uvidíme, co to přinese. V každém případě se můžeme modlit, abychom náš stát
před bankrotem uchránili, a pokud se dostaneme do ještě větších úzkých než už
jsme, můžeme alespoň věřit, že bude půjčeno i nám. Pokud tedy bude ještě koho
o půjčku žádat.
Mgr. Jitka Dostálová

Z historie Chvalčova a okolí

Vzpomínky na minulé století

Loni byl krásný listopad. Na svátek Památky zesnulých byl hřbitov pěkně vyzdoben spoustou květů a světel. Prošel jsem i uličkami, kde normálně nechodím.
Sledoval jsem na náhrobcích jména, připomněla mi hodně známých a přátel, jejich
osudy i období, která se k nim vážou. Hlavou mi prolétly děje a události, na které ani
po mnoha letech nezapomenu. Jedno takové období bude zajímavé i pro čtenáře.
Byla to doba válečná. Měl jsem sedmnáct roků, pracoval jsem v Impregně, tehdy
největším podniku v Bystřici p. Hostýnem. Vyráběly se tam dřevěné impregnované
telegrafní sloupy a železniční pražce. To byl hlavní výrobní program. Vedle toho bylo
dřevo zpracovávané na parketové přířezy, dřevěné dlažby, obalové bedny a podobně. Podnikem prošly ročně tisíce kubíků kvalitního dřeva. Byla tu pracovní příležitost
pro mnoho lidí z Bystřice a okolí. Práce se dřevem byla všude těžká, ať to bylo
u obráběcích strojů, nebo ve skladech hotových pražců i sloupů. Práce s hotovými
impregnovanými výrobky byla navíc i zdraví škodlivá.
Já jsem v Impregně pracoval tři roky na pile, a to od svých patnácti roků. Vykonával
jsem různé práce, které mi byly přiděleny. Událost, kterou připomenu, se stala v zimě
roku 1941. Na pile jsme právě řezali buky na pražce. Buky se musely pořezat vždy
v zimě, v létě se bukové nepořezané kmeny kazily. Vedle pražců vycházely z katrů
také fošny a prkna. Pražce byly upravované na dalších strojích a zbylé řezivo jsme
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odnášeli na rampu a kladli na vagóny. Podnikové vagóny byly lehké, používané
jenom pro dopravu řeziva z pily do skladů.
Když jsme přišli na ranní směnu, první úkol byl vyvézt po noční směně plný
vagón a přistavit prázdný. Tentokrát byla fůra zmrzlých bukových fošen velmi škaredě a nedbale naložená až do výšky tří metrů. Vagón byl značně přetížený. K jeho
vytlačení z pily nás bylo asi deset nebo dvanáct pracovníků. Parťák od posunu,
který práci řídil, nám přikázal, ať všichni jdeme tlačit zezadu, protože předek fůry je
špatně naložený, aby na nás něco nespadlo. Vagon jsme rozjeli. Jedna fošna trčela
do strany, takže zavadila o rampu a zastavila nás. Co teď? Byly návrhy vagon přeložit, nebo fošnu zarazit. Parťák rozhodl, abychom vagon pořádně rozjeli, že hladké
a namrzlé fošny samy uhnou. Vagon jsme znovu rozjeli, fošna neuhnula, ale zadní
klanice se ulomily. Fůra se sypala dozadu. Řezivo padalo a jelo po kolejích ještě
kus dále. Nastal zmatek a děs. Dva pracovníci byli zasypáni do půl těla, tak jsme
je vytahovali. Někdo křičel, že je tam ještě pod hromadou chlap. S hrůzou jsme se
vrhli na velkou hromadu a odhazovali fošny na všechny strany. A byl tam jeden pracovník. Byl mezi kolejemi, rozmáčknutý na výšku kolejnic. První se k němu sehnul
náš spolupracovník, lékař. Ten jen pokrčil rameny a řekl: „Marná pomoc.“ O život
přišel sedmadvacetiletý pracovník Červinka. Byl z Břestu. Další částečně zasypaný
pracovník , jehož jméno už jsem zapomněl, měl zlomenou nohu a ten druhý, Hugoš
Klein, náš pozdější spoluobčan, byl jenom potlučený. To byli pracovníci, kteří do
vagonu tlačili zezadu. Představte si můj pocit. Při prvním pokusu rozjet vagon jsem
byl uprostřed mezi nárazníky na místě toho zabitého. Při druhém pokusu jsem do
vagonu tlačil z boku. Velká část nákladu mi letěla kolem hlavy. Z neštěstí byl rozruch
nejen v závodě, ale v celém městě. Čekali jsme vyšetřování úrazu a postih viníka,
ale nevyšetřovalo se nic.
Asi za tři neděle byl v podniku druhý smrtelný úraz. Do závodu byly zakoupeny
dva nové moderní německé traktory MAN. Tahaly se jimi velké fůry klád a jezdily
rychle jako auto. Při vezení dlouhých klád musel závozník v zatáčkách natáčet ručně
rejd zadních kol, aby zatáčkou projel. Hydrauliky na vlečkách tehdy nebyly. Při tomto
zásahu závozník uklouzl a skončil pod kolem té velké fůry klád. Byl to šestadvacetiletý Staňa Burbil od nás z Chvalčova.
Ještě k tomu našemu spolupracovníku – lékaři. Byl to asi čtyřicetiletý a velmi
sympatický člověk. Měl na prsou žlutou hvězdu s nápisem Jude. Byl nasazen k nám
na manuelní práci. Věděli jsme, že je to primář Jedlička a tak jsme ho také oslovovali. Byl s námi jen krátce a byl zase přemístěn. Dozvěděli jsme se, že byl vypraven
s transportem židovských občanů do koncentračního tábora. Později po osvobození byla na boční stěně kostela v Bystřici umístěna pamětní deska se jmény obětí
německé nacistické zvůle. Tam je také mezi prvními uvedeno jméno MUDr. Gustav
Jedlička – umučen v koncentračním táboře v Osvětimi. Další náš spoluzaměstnanec
Hugoš Klein, rovněž nositel žluté hvězdy, se také tehdy ocitl v Osvětimi. Byl mladý a
měl štěstí, že všechny útrapy koncentračního tábora přežil a vrátil se.
Od doby, kterou jsem vzpomínal, uběhlo sedm desítek let. Byla to zlá, válečná
doba, a lidský život jako by ani neměl cenu.
Také na některé bystřické podniky zůstaly jenom vzpomínky. Ani velký podnik
Impregna už není.
Josef Skýpala
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Chvalčovští zahrádkáři

„S úsměvem a nadějemi do nového roku 2012“
Již nám uplynul další rok a na dveře zaklepal dvanáctý rok třetího tisíciletí.
A opět bilancujeme, co ten minulý přinesl. Některé oblasti Čech a Moravy měly ovoce
dostatek, jinde jsme vlivem květnových mrazů plody na stromech spočítali na prstech
jedné ruky. Škůdců se „urodilo“ dostatek a tak jsme sváděli nerovný boj se slimáky,
vosami, sršněmi a dalšími. A v tom je to kouzlo přírody. Žádný rok není stejný a
správný zahrádkář či zahrádkářka se i přes neúspěch těší, že ten další rok to bude
určitě lepší. Zapomeneme na bolavá záda, klouby a jdem do toho znovu. Také proto,
že letos máme 55. výročí založení svazu zahrádkářů. Chvalčovští zahrádkáři slaví
45. výročí založení.
Český zahrádkářský svaz (ČZS) vznikl v roce 1957 na základech předchozí
organizace „Jednota zahrádkářů“ nejprve pod názvem „Československý svaz
zahrádkářů a ovocnářů“ a nyní „Český zahrádkářský svaz“, který sdružuje
téměř 170 tisíc členů se společným zájmem o pěstování rostlin v 2 700 základních a 17 specializovaných organizacích. K jubileu byla vydána knížka a CD:
„Zahrádkáři v Čechách a na Moravě, historie, současnost, budoucnost.“
Při degustaci jablek 2. 12. 2011 na hotelu Hvězda v Kroměříži bylo pořadí následující: Rubín, Rozela, Karneval, Lipno, Mikra. Zde nás Ing. D. Nesrsta, pracovník
Referátu jádrovin a drobného ovoce, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského, Zkušební stanice Želešice, seznámil s novějšími odrůdami jablek
pro klasické rozvětvené tvary, a to: uznané v r. 2010: Vltava, Dark Rubín, Top
Bohemia, Fragrance, Karneval, Tábor, Schalimar, v r. 2011: Judita, Juno, Frosta,
Slivkošt

31

Slivkošt

Admirál, Merkur a ze sloupcovitých tvarů: Cactus, Alan, Tiran, Dagmar. Pozor,
sloupcovité tvary mají pouze jabloně. Ostatní ovocné druhy nejsou sloupcovité, je
to pouze reklamní trik.
Zástupce firmy BASF Ing. D. Musilová nás seznámila se změnami v sortimentu
přípravků v ochraně ovoce. Sdělila také, že i oni snižují výzkum pro nedostatek
peněz. Mají mít nový přípravek Signum na houbové choroby pro peckoviny, také na
jahody má mít preventivní i kurativní účinek.
Košt Machová
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27. 12. 2011 se konala na
Košt Machová
CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ degustace jablek. Pořadí bylo následující: Rozela, Topaz, Sirius, Mikra,
Opál a pořadí v degustaci slivovice
bylo: L. Raab, J. Janečka, M.
Martínek, J. Gree, M. Janková.
Vítěz obdržel „Putovní pohár“
a menší pohár. Všichni účastníci
byli odměněni a nadmíru spokojeni
odcházeli domů s tím, že se těší na
rok 2012.
V Třebíči 14. 1. 2012 jsme se zúčastnili 15. ročníku degustace 50 rezistentních
odrůd jablek a 30 odrůd brambor. Pořadí jablek bylo: Orion, Rubín, Rubinola,
Sirius, Gold Star, pořadí brambor : Elfe, Belana, Princess, Venezia, Milva.
Do Machové jsme byli pozváni na ochutnávku vín dne 21. 1. 2012. Ochutnali
jsme: Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Neuburské bílé, Rulandské šedé, bílé,
Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Hibernal, Aurelius, Sauvignon, Chardonnay,
Muškát moravský, Tramín červený, Sylvánské zelené, Machovska Charvatša,
Růžová Frankovka, Frankovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Moravia, Dornfelder. Celkem 36 vzorků vína, která byla
velmi kvalitní a pocházela z různých oblastí, např: Polešovice, Ratíškovice, Starý,
Nový Podvorov, Petrov-Plže, Machová, Tlumačov. Od ledna začínají košty vína i
slivovice.
Do Tlumačova jsme pozváni na jubilejní 10. ročník „Tlumačovského koštu
pálenek a bramboráků“ v sobotu 28.1.2012.
Vyséváme květák, salát, kedlubny, ředkvičku pro rychlení. Můžeme sklízet černý
kořen. Zakládáme teplá pařeniště pro předpěstování sazenic, vyséváme brokolici,
kadeřávek, majoránku, pažitku, tyčková rajčata, salát. Vyséváme letničky s dlouhou
dobou počátečního růstu: hledík, šalvěj, lobelku, netýkavku, vilec.
Každý člen po zaplacení známky obdrží „Rukověť zahrádkáře“, kde jsou články
se zahrádkářskou tematikou ve formátu A5 s cca 95 stranami.
Hledali jste zajímavý dárek k Vánocům? Muži, potěšte své milované manželky
a kupte jim předplatné. Nabízíme vám nejoblíbenější hobby časopis – časopis
ZAHRÁDKÁŘ.
Předplatitelé v lednovém čísle obdrželi kalendář „Zahrádkářův rok 2012.“ V únorovém čísle jsme obdrželi papriku AMYKA F1, v březnovém čísle dostaneme osivo
ledového salátu MEDIMO, v dubnovém vydání hybridní odrůdu mrkve AFALON F1
a ještě v jednom jarním čísle „Knihovničku Zahrádkáře Orchideje“. Všechna čísla
dostanete zpětně od 1. Jsou zde osvědčené rubriky Ing. J. Roda, dr. V. Větvičky,
kalendárium, články k ochraně okrasných rostlin Ing. I. Šafránkové, řez okrasných
rostlin Ing. V. Jabůrka, „babičkovské“ pokojové rostliny, uvnitř časopisu je místo pro
ženy Zahrádkářka, která je věnována perníkům. Jsou zde také zajímavé recepty
kuchaře P. Stupky, malá škola aranžování mistra P. Kopáče a podobně. Několik
kuchařek napsala J. F. Zatloukalová. Časopis můžete rovněž koupit v elektronické
podobě na internetu (www.publero.com – sekce dům a byt).
Zároveň nabízíme ZDARMA ke stažení novou verzi programu SADOVNICKÁ
PROJEKCE MINI, kterou můžete stáhnout z našich webových stránek www.zahradkar.org Aktivní klíč, který se mění každý měsíc, najdete v časopise ZAHRÁDKÁŘ.
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Degustace v Třebíči

Výstavy:
21.-25.3.
30.3-1.4.
4.-8.4.
11.-14. 4.
12.-15. 4.
19.-24. 4.
28.-29. 4.
19.-20. 5.

Zemědělec 2012, Jaro s koňmi 2012, Výstaviště Lysá n. Labem
Velikonoce – svátky jara, sokolská zahrada, městys Častolovice
Tržnice Zahrady Čech, Litoměřice, pavilon časopisu Zahrádkář
Záhradkár, Trenčín (Slovensko)
Narcis 2012, Výstaviště Lysá n. Labem
Flora Olomouc – jarní etapa, Hortifarm
„Slivkošt“- 15. ročník, Pavlovice u Přerova, celostátní soutěž „Košt pálenek“ pro členy a pálenice v majetku ČZS (Zahrádkářů)
Celostátní výstava vín ČZS s mezinárodní účastí, Vracov (okres
Hodonín), sportovní hala.

Pár pranostik:
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna
Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
V březnu prach - jistý hrách.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Na Zelený čtvrtek hrách zasévej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu štěpy
zasazuj.
V nadcházející sezoně sluníčka i vláhy tak akorát vám přejí zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS
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Chvalčovští hasiči

Zpráva za rok 2011 velitele JSDH obce Chvalčov

Obec Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chvalčov (dále je JSDH) je určena
k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, jako
např. evakuace, varování, nouzové přežití. Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a zabezpečení její akceschopnosti dle § 29 zákona o PO je z organizačního,
materiálního i finančního hlediska v samostatné působnosti obce.
V součastné době disponujeme třemi zásahovými vozidly typu cisternový automobil CAS24 Š706 (pro časté dotazy našich občanů uvádím, že obsah nádrže na
vodu činí 3500 litrů), dále technickým automobilem TA-L1 Opel Frontera a dopravním
automobilem DA 8 L1Z Avia 31.
Jednotka v roce byla zařazena do kategorie JPO V. Jednotka s místní územní
působností na území svého zřizovatele obce Chvalčov. Přes tuto skutečnost jednotka
zasahovala v loňském roce i mimo katastr naší obce . JSDH v roce 2011 čítá celkem
17 členů (4 velitele družstev, 8 strojníků a 5 hasičů).
Naše jednotka je k zásahům povolávána Krajským operačním a informačním střediskem HZS Zlínského kraje, který zasílá SMS zprávu o události na mobilní telefony
našich členů. Souběžně je vyhlašován poplach pomocí bezdrátového rozhlasu a
sirény na budově obecního úřadu Oba systémy jsou na sobě nezávislé, a proto by
nemělo dojít k tomu, že se jednotce nevyhlásí poplach.
Naše činnost nespočívá jen u ostrých zásahů, nutností je pravidelné školení
první pomoci každého člena, školení řidičů- strojníků, velitelů, dýchací techniky atd.,
bezmála 50 hodin ročně. Školení probíhá nejen v naší hasičské zbrojnici, ale i na
požárních stanicích Hasičské záchranného sboru Zlínského kraje, a to v Holešově
a Kroměříži.
V roce 2011 jednotka zasahovala celkem u 24 mimořádných událostí:
12 požárů
10 technických zásahů (čerpání vody, protipovodňová opatření, likvidace včelstev
    a jiné)
1 dopravní nehoda
1 planý poplach
- Jednotka k zásahům vyjela v počtu celkem 57 hodin a 8 minut
- Odpracováno u zásahů bylo celkem 482 hodin
Mimo katastr naší obce jsme zasahovali celkem u 8 mimořádných událostí. Do
tohoto článku uvádím pár větších mimořádných zásahů, o kterých bych se rád zmínil.
2.1. požár rekreační chaty chaty na Tesáku
7.3. požár trávy lesní hrabanky u DZP Javorník
8.4. velký požár průmyslového objektu firmy REMIVA v Chropyni
30.6. lokální záplava, povodeň v Bystřici pod Hostýnem
17.8. únik plynu v Bystřici pod Hostýnem
17.8. požár lánu vzrostlého obilí v Bystřici p. Host.
28.8. požár velkokapacitního seníku ve Skašticích
6.9. požár strniště u trati nad Zábřehem
5.11. požár lesní hrabanky nad Klapinovem
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Další informaci o činnosti SDH a JSDH najdete na našich webových stránkách
www.hasicichvalcov.jex.cz.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat obecní radě a zastupitelstvu za finanční
podporu JSDH a také panu starostovi obce, Ing. Antonínovi Stodůlkovi, za podporu
při řešení mimořádných událostí i při chodu celé zásahové jednotky během roku.
Rád bych poděkoval občanům Chvalčova jménem Sboru doprovolných hasičů
za zakoupení vstupenek na hasičský ples v předprodeji a rozloučil se větou, kterou
často slyšíme při osobním pozváním na ples: „Jé, hasiči, kluci, my vás tak rádi
v baráku vidíme, ale jen když nás jdete pozvat na váš ples.“
Tak vám všem přeji, abychom se setkávali jen při příjemnějších a kulturních akcích
a abyste žádné hasiče v montérkách doma nepotkávali. A aby se nám všem vyhýbaly
jak všechny živelné pohromy, tak nepříjemné události v osobním životě.
Velitel JSDH Zdeněk Sedlář

Mikulášská jízda

Po předloňské první návštěvě Mikuláše s jeho družinou si ani loni nenechal
svatý Mikuláš ujít návštěvu Chvalčova. Mikuláše doprovázeli jak andělé - pomáhali
s rozdáváním malých odměn vzorným dětem, tak početná tlupa čertů pod vedením
samotného vládce pekel Lucifera.
Početnost ďábelské hordy byla nutná vzhledem k množství dětí, které se po celý
rok ne vždy chovaly podle nebeských pravidel a Mikuláš si proto sjednal více jak
desetičlennou partu, ze které čpěla síra na všechny strany. Ale abych nekřivdil všem
dětem, je třeba dodat, že andělé měli křídla následkem poletování od jednoho dítka
k druhému pěkně zmožená.
Celý vůz byl tažen dvěma statnými čerty s funkcí vraníka a těm pomáhali ostatní
pekelníci. Vůz vyjel z horní části obce pod dohledem Lucifera za zvuků pekelných
tónů propůjčených z pohádky „S čerty nejsou žerty“, doplněnými řinkotem zvonců
a řetězů. Před hasičárnou, v níž opět přebývali všichni svatí, uvolnili čerti místa
na voze dvěma andělům a svatému Mikuláši. Za vozem nebyla ale cítit jen síra a
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čmoud, vzduch provoněl i pekelný svařák uvařený na pekelném ohni pro dospělé
diváky, které ale jistě zahřál více zpěv školáků před čerstvě rozsvíceným vánočním
stromečkem u naší školy.
Po odměnění všech dětí, hodných i zlobivějších, se žebřiňák vydal od školy směrem k ÚSP Javorník, kde se již do rozdělování dárků museli zapojit i čerti, protože
zde už se andělů nedostávalo.
Všechny děti byly vyplaceny - dárky, které nařídil podle svaté knihy Mikuláš rozdat,
i nějakou tou ránu metlou, kterou si nějaké to dítko podle pekelné knihy zasloužilo.
Celé skupině tedy nezbývalo nic jiného než se vydat do svých příbytků do nebe či
do pekla a těšit se na letošní pátý prosinec, kdy se Mikuláš snad opět vrátí do naší
vesnice a záleží jen na našich ratolestech, jestli s nimi bude větší skupina andělů
nebo opět jen skoro samí čerchmanti.
Svatý Mikuláš SDH

Než zavřete zpravodaj

Že je u nás Kocourkov, víme všichni. Nemyslím si, že by to bylo něco nového.
Vždycky jsme měli daleko blíže ke Kocourkovu než k „Ček Repablik“, vždycky jsme
rozuměli více švejkovině než hrdinství. A teď, když začal nový rok a mění se různé
novely a pravidla, to je už úplný galimatyáš. Myslím, že si ani neumíme představit,
jaké by to bylo, kdybychom přišli na úřad, řekli svou žádost, oni pokývali hlavou,
řekli dobře a bylo hotovo. Tato skutečnost by nás rozhodila svým způsobem daleko
více než obíhání, vyplňování, telefonování… Představte si, že jdete například na
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stavební úřad žádat o povolení k zahájení stavby a oni vám dají razítko - povoleno.
Bez řečí. No, to byste měli šok. Ale nebojte se, to se vám nestane. Buďte si jistí, že
budete běhat, řešit, rozčilovat se a hádat. Možná to už skoro vzdáte a smíříte se
s tím, že budete bydlet se dvěma dětmi a tchýní v dvoupokojovém bytě nadosmrti.
A pak se najednou stavební povolení vyřeší. Máte se radovat? No, to by bylo předčasné, protož to je teprve začátek urputné cesty. Kanalizace, plyn, výkopové práce,
příjezdová cesta, střecha, děravá střecha, reklamace. Zamítnutá reklamace. Dveře,
které nesedí, komín a kotelna, garáž… na tu už nemáte… no, vlastně ani na to
auto, tak k čemu garáž. Jo, jsou to starosti. No a samozřejmě nesmíte onemocnět.
Kdo by platil hypotéku, kterou máte na 35 let? 35 let nesmím onemocnět, vryjete si
do podvědomí a snažíte se toho držet. Díváte se na svou ženu, kterou už pomalu
ani neznáte, díváte se na své děti, pro které to všechno děláte, a nic… necítíte nic.
Žádnou satisfakci, žádnou radost, jen únavu a touhu spát.
Nesmyslnost všemožných nařízení a usnesení je naším novodobým morem.
Složitost, na kterém náš ekonomický, politický a sociální systém funguje, z nás
vysává energii jako upíři. A to nemluvím o soudech a kocourkovské spravedlnosti…
Na druhou stranu ale, nedávno jsem viděla film, ve kterém se mluvilo o případu
v Pákistánu. Mladou dívku tam znásilnili čtyři vojáci. Aby to soud kvalifikoval jako znásilnění, musela by mít svědky. Ovšem kromě těch čtyř pachatelů při činu nikdo nebyl.
Milá dívka měla smůlu. Milá dívka dostala 20 let vězení za smilstvo. Toto se nestalo
ve středověku. Toto je realita dnešních dní… A tak si říkám: „Zlatý dobrý Kocourkov!
Zaplať pán Bůh za ty roztomile nesmyslné zákony v naší zemi.“
Jitka Dostálová
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Slovo na konec:
Bůh dal lidem Zemi k bydlení a nic za to nechtěl,
to je zvláštní podnikatel.

Pepa Nos
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