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Seskupení „Tranzistor“ – chvalčovské hody
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Milí čtenáři,
naše pověst je velice důležitá věc. Každému záleží na tom, co si o nás ostatní
myslí a co se o nás povídá. Cením si pověsti, ovšem nad pověst si cením prožívání.
V čase, který s přibývajícími léty prchá jako splašený kůň, stává se právě prožitek
jediným důkazem, že skutečně žijeme. Kromě prožitku nemáme nic. Kolikrát slýchávám: „Já bych tak ráda… (doplňme si sami, co bychom rádi), ale co by si o mě řekli
lidi.“ Nebo: „Jé, to jsou nádherný šaty, ale copak si je můžu vzít na sebe? Všichni by
mě pomlouvali.“ „To se nehodí… to je blbý… to je trapný…“
Neznamená to, že nám má být všechno jedno. Neznamená to, že máme být
sobci, kteří nehledí napravo nalevo a jdou vždy za svým. To, že kašleme na lidi, nám
samo o sobě nezaručí, že se z nás nestane unuděný suchar. Naopak. Musíme umět
sami rozlišit, kdy máme názor ostatních přijmout a kdy ne. Mám na mysli všechna
ta nesmyslná omezení, soudy a předsudky, které nemají žádné skutečné opodstatnění, nikomu a ničemu nepomáhají. Často jen proto, že se snažíme komusi zalíbit,
nějak působit, nedostat se do řečí atd… si necháváme život protékat mezi prsty. To
je příliš velký luxus. Kolik máme času? Kolik toho života máme na rozhazování?
Jsme opravdu tak vnitřně bohatí, že si to můžeme dovolit? Je mnoho věcí, které si
můžeme koupit, a je jich ještě víc, které si koupit nemůžeme. Jednou z nich je vnitřní
volnost, svoboda. To je drahá věc. A my ji vyhazujeme jen proto, abychom nebyli
trapní, nebo aby nás druzí nepomlouvali. Existuje takové tajemství – vždycky nás
budou pomlouvat! Je úplně jedno, co děláme nebo neděláme. Pomluvy nesouvisí
s chováním, pomlouvání je lidská vlastnost. Pomlouvání lidi baví. Můžeme se snažit
sebevíc, pomluvám neunikneme. Nikdo nám nebrání chytit život za pačesy a žít
naplno. Nikdo. Zkusme to, dokud to jde. Dokud máme životní jiskru, dokud nejsme
příliš otrávení, nemocní a ubití… Lepší je dělat chyby a hlouposti, než donekonečna
přešlapovat na místě a svazovat se obavami a předsudky.
Přeji všem krásný zbytek prázdnin a plnou nůši odvahy.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 18. 6. 2012
Zastupitelstvo obce projednalo
program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• aa schvaluje
schvaluje
o činnosti rady obce za období od 3. 2. 2012 do 27. 3. 2012.
• a schvaluje zprávu
jednání.
• a schvaluje program
ověřovatele
zápisu a sčitatele hlasů.
• a schvaluje zprávu o činnosti
rady obce za období od 27. 3. 2012 do 18. 6. 2012.
• a schvaluje na základě „Zprávy
o přezkoumání hospodaření obce č. 326/2011/
• KŘ“ Krajského úřadu Zlínského kraje,
která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. „Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011“ a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2011 bez výhrad. Zároveň
schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2011 ve výši
4.575.754,40 Kč.
neodprodat část obecního pozemku parc.č. 112/1 v k.ú. Chvalčov
• oa rozhodlo
výměře 150 m2, který je jedinou přístupovou cestou k rekreačním chatám.
Pronájem bude řešit rada obce na svém příštím zasedání.
a schvaluje zřízení věcného břemene pro E-ON Distribuce, a.s. České
• a)
Budějovice na části pozemku parc.č. 1163/6 v k.ú. Chvalčov pro uložení technického zařízení distribuční soustavy pod názvem „Chvalčov, Na Chaloupkách, příp.
50 m, Müller“. Jednorázová úhrada úplaty ve výši 3 000,--Kč.
b) a schvaluje zřízení věcného břemene pro E-ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na pozemcích parc.č. 479/16,484 a 674, všechny v k.ú. Chvalčova
Lhota, pro uložení technického zařízení distribuční soustavy pod názvem
„Chvalčov, p. Cvrk, přípojka NN“. Jednorázová úhrada úplaty je ve výši
3 000,--Kč.
a) a rozhodlo o prodeji obecního plynovodu v ul. Sborné o délce 128 m včet• ně
7 přípojek, který je vybudován na pozemcích parc.č. 618/1, 619/1 a 645/5
v k.ú. Chvalčova Lhota, firmě Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská
499/1,602 00 Brno Zábrdovice za cenu 200 tis. Kč.
b) a rozhodlo o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 1000,00 Kč ve prospěch firmy Jihomoravská plynárenská a. s.,
Plynárenská 499/1, Brno Zábrdovice pro uložení plynovodního potrubí včetně
7 přípojek na obecních pozemcích parc.č. 619/1 a 645/5 v k.ú. Chvalčova Lhota,
ul. Sborná.
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 v projednaném znění.
• arozhodlo
vyplácení odměny neuvolněné člence zastupitelstva obce, paní Mileně
• Kynclové,o ve
výši dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb. s platností od 1. 1. 2011,
výplata bude prováděna od 11. 4. 2012.
u dosavadního ředitele ZŠ a MŠ Chvalčov Mgr. Zdeňka Hnily od
• a1. schvaluje
8. 2012 změnu pracovního poměru na dobu určitou, na dobu 6 let, tj. do
31. 7. 2018. ZO tak postupuje podle ustanovení § 166,odst. 3, zákona č. 561/2004
Sb., ve znění zákona č.472/2011Sb. O této skutečnosti bude řediteli vydáno potvrzení s náležitostmi jmenovacího dekretu.

•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
slib nového člena ZO, paní Mileny Kynclové, která přebírá funkci předsedkyně
komise SPOZ.
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•
•
•
•
•
•

kontrolu usnesení č.11/2012 ze zasedání ZO Chvalčov dne 27.03.2012.
zprávu o přezkoumání hospodaření PMR, která obsahuje vyjádření, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a návrh závěrečného účtu PMR za rok 2011.
zprávu o přezkoumání hospodaření, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky a návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření
s odpady se sídlem v Bystřici pod Hostýnem
rekapitulaci prací a financování stavby „Vodojem Koryto“ s celkovou částkou
488 066,- Kč.
kulturní program chvalčovských hodů
Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce podepsat smlouvu na odprodej obecního plynovodu v ul. Sborné
o délce 128 m včetně 7 přípojek, který je vybudován na pozemcích parc.č. 618/1,
619/1 a 645/5 v k.ú. Chvalčova Lhota, firmě Jihomoravská plynárenská a.s. Brno,
Plynárenská 499/1,602 00 Brno, Zábrdovice za cenu 200 tis. Kč.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 6. 2012
RO projednala a rozhodla:
zveřejnění záměru na směny pozemků mezi obcí Chvalčov a fou.Washina
• oengineering
před stavbou v bývalém areálu ZD.
o zadání projektu na posílení vodovodního řadu pro pitnou vodu v obci Chvalčov
• provedením
podzemního vrtu v blízkosti zdroje na Bystřičkách.
příspěvku pro TJ na pronájem skákacího hradu ve výši 6 500,--Kč.
• oo finančním
zveřejnění záměru nové smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště a budov posta• vených
na přilehlých parcelách.
o výši příspěvku na dopravu a montáž velkého stanu, který je v majetku MAS
• Podhostýnska.
Částka bude ve výši 2 000,--Kč.
s uložením vodovodní přípojky do obecních pozemků pro nemovitosti
• ač.p.souhlasí
320 a č.p. 189 v Dědině.
o termínu jednání a programu zastupitelstva obce, který byl stanoven na 18. 6.
• 2012
se začátkem v 17.00 hodin.
21/18 a) a souhlasí s přejezdem závodu horských kol přes území obce dne
07.07.2012, kdy bude probíhat „Bikemaraton Drásal České apořitelny – závod
horských kol Zlínského kraje“.
b) a souhlasí s uzavírkou státní komunikace směr Vsetín v sobotu dne 1. 9. 2012
v době od 15.14 hod. do 20.40 hodin při automobilových závodech Barum Czech
Rally Zlín.
• o zveřejnění žádosti na odprodej pozemku parc.č. 364/23 v k.ú. Chvalčov.

•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, včetně předloženého čerpání rozpočtu za
5 měsíců r. 2012.
informaci o započetí plánované těžby dřeva v obecním lese.
informaci o úhradách faktur za provedené práce na vodojemu „Koryto“.
informaci Ministerstva financí k novému způsobu přerozdělování financí pro obce
– RUD /rozpočtové určení daní/.
informaci o jednání se zástupcem Farního úřadu v Bystřici p. Host. o plánované
opravě střechy na kapli Cyrila a Metoděje v Dědině.
program letošních hodů, včetně výstavy pana Karla Bubílka.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chvalčovské hody byly úspěšné, jako obvykle díky zahrádkářské výstavě, sportovcům s jejich fotbalovým turnajem a hasičům, na kterých tradičně leželo největší
břemeno pořadatelské. Zahajovací vernisáž výstavy obrazů chvalčovského malíře,
grafika a čestného občana pana Karla Bubílka předznamenala celkový příznivý průběh hodového veselí.
Výstava se uskutečnila na počest malířových osmdesátin. Jeho tvorbu všichni
známe, Karel Bubílek je malíř pilný, vystavuje často doma i v širém okolí. Letos měl
výstavu ve zvonici na Soláni, kde vystavují pouze nejvýznamnější valašští umělci.
Pan Karel Bubílek je původem lesák a myslivec, miluje přírodu, stromy a výhledy
na hory, syté barvy podzimu i svěžest jara. Krásy přírody viděné jeho neotřelým
pohledem poskytují mocný zážitek. Inspiraci čerpá ponejvíce v okolí naší obce.
Samostatnou kapitolou jeho tvorby jsou chvalčovské motivy, obrázky, které již 20
let dávají tvář chvalčovskému zpravodaji a další na pohlednicích, novoročenkách,
propagačních materiálech i příležitostných přáních. Zkušeným okem dokumentuje
obec v průběhu několika desetiletí. Jeho obrázky mají mimo hodnoty umělecké
hodnotu dokumentární a emoční. Jak se obec v průběhu doby mění, mnohá zákoutí
zanikla a existují jen na Karlových obrázcích. Bez nadsázky lze říci, že Karel Bubílek
je malířem ztraceného času. Sám kdysi prohlásil, že má na Chvalčově strach něco
namalovat, aby to zase někdo nezboural.
Chtěl bych panu Karlovi Bubílkovi jménem obce i svým jménem popřát k čerstvým
osmdesátinám hodně zdraví, životní pohody, radosti z tvorby i ze života a ať mu neutuchající elán vydrží ještě mnoho dalších let.
Mše svatá v kapli Cyrila a Metoděje a obvyklý jarmark otevřely následující hodový
den, taneční hodová zábava pak hody uzavřela.
Kulturní komise skloubila program a organizačně hody zajistila. Mezi jinými úspěšnými vystoupeními zvláštní zmínku zaslouží nebývalá hudební produkce v podání
členů a členek kulturní komise i jiných přátel umění. S mírnou nadsázkou za pomoci
decentní parodie a divadelní zkratky provedli sondu do populární hudby napříč žánry.
Po vystoupení skupiny Kiss hrozilo dokonce nebezpečí, že malé děti mezi diváky
začnou mít třeba problémy s koktáním. Na úspěchu měly významný podíl kostýmy
z dílny paní Věry Trefílkové.
K poslechu a tanci vyhrávala dechovka a spolu s pěkným počasím byl úspěch
hodů 2012 zaručen.
Poděkování patří všem nadšencům a nositelům dobré vůle, kteří se na organizaci
a programu této nejdůležitější chvalčovské kulturní události roku podíleli.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Adéla VESELÁ
Milan BURŠA
Anežka ŠÍPOVÁ

narozena
narozen
narozena

14.05.2012
12.06.2012
01.07.2012

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!

Uzavřená manželství:
Michal KULHAVÝ
Kamila HRAZDILOVÁ

manželství uzavřeno

07.07.2012

Michal TRONÍČEK
Veronika CABÁKOVÁ

manželství uzavřeno

14.07.2012

Boris KAMENICKÝ
Lucie HÖFEROVÁ

manželství uzavřeno

14.07.2012

Michal RYBKA
Bronislava MALČÍKOVÁ

manželství uzavřeno

21.07.2012

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Milena HAŠKOVÁ
Julius FILIP
Stanislav KOUTNÝ

79 let
87 let
71 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Paní učitelka Milena Hašková pracovala dlouhá léta jako korektorka chvalčovského zpravodaje. Její precizní a pilná práce byla
naprosto ojedinělá. Jménem Obce Chvalčov a jménem redakce
zpravodaje vyjadřujeme lítost nad jejím odchodem a děkujeme
za trpělivou a oddanou spolupráci.
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Odpadové centrum

Z naší obce

Do konce prázdnin bude dokončena stavba Odpadového centra. Zřizovatelem
je obec Chvalčov, účelem je zkvalitnění nakládání s odpady a podstatné navýšení
vytříděných složek komunálního odpadu, což povede ke snížení množství odpadu
ukládaného na skládku a tím ke zlevnění poplatků za svoz a uložení. Odpadové
centrum Chvalčov je umístěno u loukovské cesty při výjezdu z obce vlevo za areálem
zemědělského družstva. Sloužit bude občanům obce Chvalčova a na základě dohody rovněž občanům obce Loukova k ukládání odpadu, který nelze uložit do sběrné
nádoby. Uložit bude možno objemný odpad z domácností, nebezpečný odpad jako
oleje, akumulátory, zamaštěné hadry, zbytky barev, ředidla, postřiky a podobně. Dále
využitelný odpad – železo a ostatní kovy, papír, sklo, plasty. Rovněž výrobky určené
ke zpětnému odběru – televize, rádia, počítače, monitory, tiskárny, faxy, vysavače,
ledničky, fény a další elektrospotřebiče. Významnou komoditou bude biologicky rozložitelný komunální odpad – tráva ze zahrádek, spadané ovoce, dřevo ke štěpkování.
Tento odpad bude pak dále ukládán v kompostárně umístěné v areálu Odpadového
centra, kde projde uceleným komponovacím procesem. Příjem odpadu bude probíhat v rámci provozní doby, případně po dohodě s pracovníkem odpadového centra.
Pracoviště bude vybaveno mobilním skladem olejů, kontejnery různého určení a
velikosti, štěpkovacím strojem, čerpadlem, elektrocentrálou, mechanickým sítem.
Obsluze bude sloužit mobilní buňka vybavená jako sociální zařízení a úřadovna.
Pohonnou jednotkou pro štěpkovačku bude obecní traktor.
O zahájení provozu, provozní době a organizačních opatřeních budou občané
informováni na chvalčovském webu, ve zpravodaji, na vývěskách a veřejným rozhlasem.
S plným provozem se počítá počátkem příštího roku. Celkové náklady projektu po
ukončeném výběrovém řízení na stavební i technickou část centra činí 2 615 892,00
Kč, z toho vlastní zdroje 261 590,00 Kč, zbývajících 90 % půjde z fondů soudržnosti
Evropské unie – 2 223 508,00 Kč a z prostředků Státního fondu životního prostředí
České republiky – 130 794,00 Kč.
Zastupitelstvo obce považuje tuto investici za vklad do budoucnosti obce a jejich
občanů.
Ing. Antonín Stodůlka

Různé

v Podzimní humanitární sbírka se uskuteční v naší obci ve čtvrtek 13. září 2012
v době od 14.00 do 18.00 hodin v kulturním domě.
Sbírat budeme opět veškeré ošacení letní i zimní – pánské, dámské a dětské.
Dále sbíráme – deky všech druhů, přikrývky, polštáře, peřiny, povlečení, ručníky,
utěrky, záclony a látky větší jak 1 m2.
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše prosím zajistěte proti poškození přepravou).
Obuv – i nošenou, plně funkční, ale nepoškozenou a ne značně opotřebovanou.
Hračky – nepoškozené a kompletní.
Přispět do sbírky mohou všichni, nemusí být jen naši občané.
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Parkování na místní komunikaci v Kroužkách

Na základě opakovaných podnětů občanů z ul. Kroužky, Pod Matůškem a Pod
Hostýnem žádáme všechny trvale žijící občany i jejich návštěvy v této lokalitě, aby
neparkovali dlouhodobě na uvedené místní komunikaci. Komunikace slouží hlavně
k příjezdu k nemovitostem. Vzhledem k tomu, že je zde zástavba rodinnými domy,
má každý z jejich majitelů i prostor na parkování vedle své nemovitosti.
V letním období je zde zvýšený počet chodců, dětí na šlapadlech a kolech, příjezd
zemědělské techniky na louky. V zimě není možné provádět kvalitní zimní údržbu,
špatně se zde projíždí i popelářskému vozu. Hrozí poškození vozidel a s tím související vymáhání náhrady škody.
Myslím, že stačí jen trocha pochopení a ohleduplnosti jednoho k druhému a dlouhotrvající problém bude vyřešen.
v OZ N A M U J E M E všem občanům bydlících v ul. Na Kamenci, že nově zbudovaná stání pro osobní automobily v zeleném pásu kolem místní komunikace nebudou sloužit pro parkování trvale žijících občanů.
Odstavná plocha v žádném případě nepatří k popisnému číslu a není možné,
aby si kdokoliv nárokoval právo na parkování. Tyto plochy jsou určené jen pro
návštěvy.
Tato stání byla zbudována pro plynulejší dopravu a bezpečnost při svozu odpadu
a zimní údržbě, včetně plánovaného zvýšení pohybu cyklistů.
Pokud někdo z trvale žijících obyvatel chce na těchto stáních trvale parkovat, musí mít smlouvu s obcí na celoroční parkování za úplatu, dle platné
vyhlášky.

Akce pořádané v souvislosti oslav korunovace panny Marie
na Sv. Hostýně
1. 8. středa – Zahájení výstavy v Jurkovičově sále: Dušan Jurkovič, Architekt a
jeho dům, připraveno ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně
Mariánská výstava se bude konat od 4. do 26. srpna na zámku v Bystřici pod
Hostýnem. Vernisáž 4. srpna 2012 v 16 hodin. Otevřeno vždy od úterý do
neděle 9.00–16.00. Městské muzeum vystaví v prostorách zámku Bystřice pod
Hostýnem svaté obrázky, sošky, předměty z keramiky, porcelánu i skla, upomínkové
předměty, medaile, knihy, příležitostné tisky, umělecká díla i lidovou tvořivost – nejrůznější doklady o tom, že Panna Maria Svatohostýnská ovlivnila širokou oblast
tvůrců v celém regionu.
Návštěvnííci výstavy budou mít při prohlídce unikátní příležitost vidět speciální, dnes již historické pouzdro, v němž se koruny Panny Marie a Ježíška dopravovaly v roce 1912 do Říma k papežskému posvěcení a v němž doputovaly na
Hostýn. Pouzdro nebylo nikdy vystavováno a veřejnost jej naposled mohla
spatřit právě v korunovačním roce 1912.
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11.–19. 8. 2012
Hlavní týden korunovačních oslav kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie
11. 8.

So

V bazilice bude Večerní koncert absolventů na závěr Letní
školy barokní hudby

15. 8.

St

Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním
pořadem bohoslužeb, pontifikální mše sv. v 10:15

17.–21. 8. Pá až Út

Druhá moravská Compostela – pěší pouť z Velehradu
přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček po vytýčených trasách poutních cest

18. 8.

So

Hlavní den korunovačních oslav za účasti středoevropských biskupů, koncelebrovanou mši sv. v 10:15 doprovodí
pětisetčlenný sbor složený ze schol a hudebníků moravských farností

18. 8.

So

19. 8.

Ne

19. 8.

Ne

25. 8.

So

26. 8.

Ne

Odpolední koncert Dechového orchestru Haná na venkovním podiu od 13:30 do 15:00
Vystoupení Teátru Víti Marčíka v Jurkovičově sále ve
14:00

Večerní koncert Václava Hudečka za doprovodu
Janáčkova komorního orchestru Ostrava, zahájení v 18:30
Pouť rodin a pedagogů, hlavní mši sv. v 10:15 celebruje
P. Michael Altrichter SJ

Orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním
oltáři, hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, sídelní biskup
královéhradecký

V sobotu 25. srpna 2012 se uskuteční na nádvoří bystřického zámku hudební přehlídka Letní Alternativa.
Třetí ročník festivalu různých hudebních stylů nabídne fanouškům například Tonyho
Ducháčka a Garage, skupinu Dirty Blondes, Criminal Colection nebo Los Perdidos.
Chybět nebude tradiční ohňová show. Začátek je v 19 hodin.
17. 8. hřiště Chvalčov - taneční zábava se skupinou EXPO PENSION
25. 8. okolí hřiště Chvalčov - POHÁDKOVÝ LES

Sobota 8. září

za obecním úřadem

PAŘme FEST

Chvalčov

Začátek v 15 hodin

Hrají kapely: NEBO CO, HS RADOSTROCK, SOLD MY SOUL, VSPH
A na závěr od 20.00 bude zábava s kapelou ATLANTA
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s panem Karlem Bubílkem

Rozhovor

Narodil se v roce 1932 v Holešově. Rozhodl se stát lesníkem, ale na školu se
z kádrových důvodů nedostal, a proto po přestěhování do Blanska nastoupil jako
praktikant a později lesní dělník ke Státním lesům v Rájci nad Svitavou. V letech
1950-1954 absolvoval Střední umělecko průmyslovou školu v Brně. Po skončení
vojenské služby pracoval jako výtvarník ve Zlíně a později v Bystřici pod Hostýnem.
Od roku 1983 bydlí ve Chvalčově.
Pane Bubílku, zavzpomínejme trochu a povězte nám něco o práci výtvarníka
v TONU?
V TONU jsme pracoval v propagaci od roku 1961. To byla moc fajn práce.
Navrhoval jsem design výstav nábytku a díky této práci taky mnoho cestoval.
Veletrhy, výstavy… moc fajn.
Kde všude jste se podíval? V té době asi tuto možnost mnoho občanů naší
socialistické republiky nemělo.
Francie, Kolín nad Rýnem, Frankfurt… v těchto městech byly obrovské pavilony,
kde se vystavoval nábytek. Ale od roku 1973 byl zakázán výjezd na západ, tak jsme
jezdili především do tehdejšího Sovětského svazu. V Moskvě jsem byl nejméně 25x,
tam výstavy navštěvovaly i tisíce lidí, stáli fronty 150 až 200 metrů, aby se podívali.
A taky v Leningradu, tam jsem zažil nádherné bílé noci.
V čem spočívala Vaše práce designéra?
Já navrhoval půdorys výstavy, plán, kde co bude stát… a ten se pak na místě
realizoval. Pro účel výstavy byly vyrobeny koberce, tapety, položeny květiny, každý
pavilon byl věnován něčemu jinému. Jeden třeba představoval jen
matrace, druhý ložnice, jiný křesla, atd. Kdysi jsem navrhoval taky
medaile, jednu pro TON, druhou pro
Bystřici pod Hostýnem, také loga,
třeba na folklorní festival. Dělal jsem
i linoryty, dřevoryty, dřevěné plastiky, navrhoval jsem hračky a dekorační předměty.
Pane Bubílku, chvalčovští občané
Vás znají především jako autora
originálních akvarelových obrázků na titulní straně zpravodaje.
Prozraďte nám, jak dlouho trvá
nakreslit jeden takový obrázek?
Tak to bych vám ani správně
neměl říkat (smích). Za ty roky to
mám už v ruce a trvá mi to chvilku.
Když začínáte, musíte vše odměřovat, já se podívám a vidím.
A ty nádherné velké obrazy plné
barev?
Asi jeden den, než na to přijdu. Oleje maluju přímo na místě.
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Kresby či akvarely dávám doma do temper. Je v tom vysoká stylizace, výrazné
barvy, které zdůrazňují to podstatné. Ale nemyslete, čistý akvarel je na zpracování
nejnáročnější. Malujete tuší a brkem. Tam se nedá nic opravovat. U akvarelu má velkou zásluhu na tom, jak bude obrázek vypadat, také papír, je ručně dělaný a drahý.
Akvarelistů dneska moc není.
Máte své obrazy spočítané?
Spočítané? Nemám, ale určitě jich jsou tisíce…
Tak to je neuvěřitelné! Při takovém množství nemáte obavy, že své motivy
vyčerpáte?
Nemám, on je ten les pokaždé jiný. Záleží, jak, kdy a odkud se podíváte. Ale úplně
všude ty motivy nevidím. Třeba interiér lesa se dělá těžce.
A co postavy? Neláká Vás malovat lidi nebo zvířata?
Jo, na průmyslovce nás profesor Langer učil kreslit co nejrychleji, tehdy to byly
hlavně figury. Umět vytáhnout podstatu. Já tehdy jezdil dlouhé hodiny do školy a ze
školy vlakem. A tak jsem kreslil, co jsem viděl z vlaku a ve vlaku. Nejvíc nádražáky
a cestující. To mě bavilo, ale dnes už postavy nekreslím. Jen pro myslivce občas
maluju zvířata.
Máte nějakého oblíbeného malíře?
Každé období má spoustu umělců a čas proseje kvalitu. Mám moc rád Jožku
Úprku ze Slovácka. To je sedlák, který maloval senzační věci. Barevnou přírodu, nejvíc koně, náročné jízdy králů, studie krojů, celé obrazové triptychy. Se svým bratrem
Frantou byli vrstevnící s Hanušem Schvaigrem.

Akvarel
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Dá se malováním uživit?
Dnes je tolik umělců, ale živit se uměním dokáže málokterý. Jen zarámování
obrazu je finančně velmi nákladné. Cena je pak o to vyšší, protože rám stojí třeba
1500 Kč. A drahý obraz si lidi jen tak nekoupí.
Sledujete současné trendy ve výtvarném umění?
Dnešní počítačové techniky už mi nic neříkají. Moderní umění, které spočívá třeba
v tom, že zmuchlaný, roztrhaný balicí papír počmáráte uhlem a ten pak vystavujete,
co je to za umění? Kresbu, tu dnes umí málokdo.
Máte nějaké přání do budoucna?
V mém věku? (smích) Nepřeju si nic, jen to, aby mě to ještě nějakou dobu vydrželo.
Pane Bubílku, také já Vám přeji, aby Vám to hodně hodně dlouho vydrželo,
abychom se mohli těšit z Vašich obrázků, a to nejen ve zpravodaji. Přeji Vám
hodně zdraví k Vašim narozeninám a neutuchající úsměv na Vaší tváři.
Děkuji za rozhovor.
Jitka Dostálová

Kulturní rubrika

Mariánská poštovní známka

Sté výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně připomíná také
speciální poštovní známka. Její podobu navrhl Oldřich Kulhánek, který je mimo jiné
autorem současných českých bankovek, dílo pak dokončil rytec Miloš Ondráček.
Známka hodnoty 21 korun byla slavnostně uvedena do oběhu v sobotu
23. června na provizorním pracovišti České pošty před Kruhovým sálem zámku
v Bystřici p. Hostýnem.
„Je to významná událost. První známka s motivem Svatého Hostýna byla vydaná
před osmi lety, ale jen pro tuzemsko. Nominální hodnota nové známky ji však předurčuje i k cestám do zahraničí,“ řekl předseda Matice svatohostýnské Lubomír Vývoda.
Iniciátorem vydání známky k výročí korunovace sochy Panny Marie byl celoživotní
nadšený filatelista a člen Matice svatohostýnské Antonín Mužný. Známka podle něj
bude pro filatelisty lahůdkou. „Je to spíše umění na známce, vždyť ji dělali známí
a uznávaní tvůrci. Řadím ji proto na jedno z čelních míst, je to hodnotná známka,“
přiblížil Mužný s tím, že známka vyšla v nákladu 200 tisíc kusů. Druhá známka se
svatohostýnským motivem bude k dostání na všech poštách.

CO DOCHOVALA PAMĚŤ A VESELÉ POVÍDKY A POHÁDKY

V knize pan Tomáš O. Machač píše historky, jak si je pamatuje ze svého dětství.
Jeho pradědeček, stařenka i maminka pocházeli z Chvalčova, a na Chvalčově se
také děj několika povídek odehrává. Nejedná se o žádné prokazatelné dějiny, ale
o záznam vyprávění stařenek a stařečků, které dříve bývalo v každé chalupě běžné.
Děj v knížce je především z devatenáctého a začátku dvacátého století, ovšem
nejstarší vyprávění je ještě z dob poddanství, za vlády Františka II. Co dochovala
paměť tvoří první část knihy, druhá je psána místním nářečím a jsou to Veselé
povídky a pohádky. Druhá část knihy je zaměřena na původní, autorem vymyšlené
příběhy. Způsob vyprávění pana Machače je bezesporu originální. Knihu skvěle
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ilustroval bystřický ilustrátor a malíř
Karel Žákovský, který vystupuje pod
uměleckým jménem Karel Krabat.
Pojďme prostřednictvím krátké
ukázky společně nahlédnout…
…JAK TO DOMA DŘÍVE BYLO
„Dověděli jsme se také, jak to
vypadalo tenkrát v devatenáctém
století v některých chalupách, většinou u starších lidí. Náspa (zápraží)
bývala obyčejně vydlážděná pískovcovými šledami, síň, to je veranda,
také mívala kamennou dlažbu, ale
jizba (světnice), nebo také kuchyně,
někdy mívala hliněnou podlahu, to
proto, aby nebyla tak studená. Když
se přišlo do takové chalupy, měli
doma pěkně útulno, čisto a uklizené,
také tepich tam měli, ale ze síně
se šlo do jizby do velikého dolu.
Podlaha měla tvar mísy a nábytek
stál na vyvýšeném okraji, pod nábytkem to bylo rovné. Důl pozvolna se
svažující ke středu místnosti vznikl
tím, že pečlivě zametali a udusaná
jílová zemina se stále po letech
vymetala, až vznikl takový důl.“
Kniha pana Tomáše Machače potěší všechny „staromilce“, všechny, co rádi vzpomínají na staré dobré časy, kdy ještě měli lidi k sobě blíže. Případní zájemci si mohou
knihu zakoupit jednak v bystřické knize paní Pospíšilové, jednak u samotného autora
na adrese Pod Dubíčkem č.741. Cena za výtisk je 70 Kč.
Jitka Dostálová

Holešovská regata

Měla jsem to štěstí zúčastnit
se II. ročníku rodinného festivalu
Holešovská regata. Loni převažoval kvalitní bigbít, kapely jako např.
Chinaski, No Name, Divokej Bill
nebo zpěvačka Anna K., kteří se
řadí u nás k těm nejlepším. Letos
na mě seskupení kapel působilo
blahodárně v úplně jiném smyslu – jejich pojítkem byl humor.
Improvizační schopnosti a úsměvy Tomáše Kluse působily nadpozemsky. A když vystoupil Petr
Fiala, frontmen skupiny Mňága a
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Žďorp z Valašského Meziříčí, bylo
jasné, že muzika s přibývajícími
lety nestárne, nadhled, že je nadčasová věc a to tělo byť „lehce
opotřebované“ dokáže předvést
neuvěřitelné taneční kreace. Smáli
se všichni. Jiří Macháček a MIG
21, to je především o šoumenství
a komediantství. Lehkou výjimkou
byl nezařaditelný Čechomor, kde
se o humoru nedá vždy mluvit.
Lidovky v jejich podání mnohdy
připomínají spíše Erbenovy balady, ale jsou naprosto famózní. Na
vlastní kůži jsme zažili, co je to
dobíjení baterií. Energie z pódia
přetékala na diváky a zase zpátky.
Bylo to opravdu povedené odpoledne. K tomu nádherné počasí... co si přát víc. Ještě dva dny
po akci jsem se smála ničemu a
v ničem neviděla problém.
Organizátorům
holešovské
Regaty patří upřímný obdiv. Spousta zábavy pro děti, výstavy, prohlídky prostor zámku, divadelní
představení, přehlídka plavidel
na vodní ploše a mnoho dalších
atrakcí. Samozřejmě na pivo se čekalo dlouho. Na WC taky. To je pravda. Ono taky
8 000 návštěvníků je 8 000 návštěvníků. Už se těším na příští ročník.
Jitka Dostálová

HODY HODY a byly zase tady

Rok utekl jako voda a znovu jsme se sešli na oslavách Cyrila a Metoděje, na
chvalčovských hodech. Letos se vydařilo počasí, (sprchlo až navečír, ale to nikomu
nevadilo, protože velkoobjemový stan nad parketem byl skvělý tah, který tancující
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ocenili), dobrá nálada provázela celý program, někteří jsme hodovali až do rána.
Hasiči pro nás napekli tradiční frgály a postarali se, abychom nehladověli a nežíznili.
V zasedací síni obecního úřadu probíhala výstava obrazů pana Karla Bubílka, měli
jsme možnost na vlastní oči zhlédnout a obdivovat jeho tvorbu. Také zahrádkáři se
postarali o hodový program na chalupě zahrádkářů, sportovci zorganizovali turnaj.
Vystoupení chvalčovských děvčátek s břišními tanci bylo velmi roztomilé, své taneční
umění předvedla talentovaná Edita Sedlářová. Kulturní komise a ochotní přizvaní
aktivisté pro zábavu nacvičili scénky a předvedli show, kterou Chvalčov ještě nezažil.
Tak tuto akci komentovali sympatizující diváci. Všem, kteří věnovali hodům čas a
úsilí, všem, kteří přiložili ruku ke společnému dílu, patří dík.
JD

Výstava obrazů Zdeňka Hajného

Matice Svatohostýnská uspořádala v rámci oslav korunovace sochy Panny Marie
v Jurkovičově sále na Sv. Hostýně výstavu obrazů pana Ing. Phdr. Zdeňka Hajného.
Tento celosvětově uznávaný malíř, rodák z nedalekého Vsetína, je průkopníkem
arteterapie s využitím umění v psychologii a psychoterapii. Své imaginární obrazy
začal malovat již od roku 1966 .
Výstava na Hostýně byla nazvána „Cesty ke světlu“. Přítomnost světla je ústřední myšlenkou Hajného tvorby. Se světlem se setkáváme na každém jeho obraze.
Divák má možnost ve světle spatřit symbol Boha, ke kterému všechno směřuje, a
ze kterého všechno pochází. Zažité vize snových či vesmírných krajin a tajemných
postav. Některé se zdají být zahaleny do temného pláště nevědomí, někdy otočeny
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ke světlu zády, jiné bytosti jsou utkané ze světelných paprsků, a ke světlu přitahovány. Mystické abstrakce pana Hajného se dotýkají srdce, ovšem pouze pokud je srdce
tomuto doteku otevřeno. Všimla jsem si, že Hajného tvorba výrazně působí na děti,
které ještě nejsou zatíženy racionálními spekulacemi a reagují především emotivně.
Výstava potrvá až do konce srpna. Každý, koho duchovní svět zajímá, by si neměl
nechat tuto jedinečnou příležitost uniknout.
Jitka Dostálová

Hradišťan na Hostýně

V sobotu 21. července mohli
všichni milovníci hudby zasednout
do chládku hostýnské baziliky a
zaposlouchat se do libých tónů
hudebního souboru Hradišťan.
Myslím si, že na své si přišli nejen
starší, ale také mladí lidé. Já sama
jsem na koncertu Jiřího Pavlici
a Hradišťanu nebyla prvně, ale i
přesto jsem byla překvapena, jak
si tito hudebníci dokážou pohrát
s každým tónem, vycházejícím
z jejich nástrojů. Ačkoli ne všichni
mají rádi folklorní hudbu, troufám
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si říci, že mnozí z nich po koncertu změnili názor. Nejen, že je každá ze skladeb velmi
melodickou, ale i samotná slova těchto písní dávají člověku možnost zamyslet se.
Sám Jiří Pavlica, který je uměleckým vedoucím tohoto souboru, nás provázel
celým koncertem. Společně jsme se usmáli nad vtipnými historkami, ale také jsme
měli možnost popřemýšlet nad všemi myšlenkami, které nám Jiří vnukl. Zazněly
písně o Panně Marii, také spousta melodií s lidovými motivy a skladby ze sborníku
Františka Sušila. Vrátili jsme se dokonce do dob Cyrila a Metoděje, kdy jsme měli
možnost zaposlouchat se do cyrilometodějských textů, při nichž nám naskakovala
„husí kůže“ tím, jak byly krásné.
Nebylo zapomenuto na význam poutního místa Svatého Hostýna a jeho propojení
s Velehradem, který je blízký celému souboru.
Sama za sebe nemohu říci, která z písní se mi líbila nejvíce, všechny byly úžasné. Ale myslím si, že nejpoutavější byla skladba Mys dobré naděje, kdy se nám
Jiří Pavlica ukázal nejen jako výborný houslista, ale také výborný varhaník. Při této
skladbě nás také klávesista a bubeník souboru během několika minut provedl tradiční africkou hudbou. A právě jak zaznělo v této skladbě: „Přichází čas společných
kroků, společné mysli, společného tepu srdce…“, tehdy jsem opravdu cítila, že všichni v bazilice jsme si opravdu blízcí! Snad to nebyl jen můj pocit!
M.D.
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Potěšení z přítomnosti

Vaše příspěvky

Jistě jste si všimli, že malé děti se nemohou dočkat toho, až z nich budou konečně
dospělí a naopak senioři zase nejraději vzpomínají na své mládí, a vše, co prožili
v minulosti, jim připadá mnohem barevnější. Čistě teoreticky by se dalo usuzovat, že
lidé tzv. produktivního věku jsou tím pádem nejspokojenější. Ale je tomu skutečně
tak?
Po pravdě musím přiznat, že se mi příliš často nestává, aby si moji vrstevníci
pochvalovali svůj věk a období, v jakém se právě nacházejí. Ale víme proč? Kdy
budeme konečně opravdu spokojení a začneme mít potěšení z přítomnosti? Přišla
jsem na to zcela nedávno, a to díky menší nehodě, jež se mi přihodila.
Před pár dny mi zalehlo jedno ucho a přestala jsem na něj tak z poloviny slyšet.
Veškeré zvuky ke mně přicházely jen omezeně a jakoby pod vodou. Dá se to přežít,
samozřejmě, ale když mi pak lékař obě uši důkladně vypláchl, byla to úleva. A navíc
jsem slyšela ještě lépe než dřív! Tak nějak citlivěji. A začala jsem se z toho radovat.
Všechny ty každodenní, obyčejné zvuky se mi najednou jevily daleko veselejší.
Třeba jsem si uvědomila, jak krásně ostře hrká lego, šustí sáček a dokonce i toaletní
papír! A víte, že voda, která teče do umyvadla, vlastně zvoní?
Proto věřím, že budeme-li vnímavější, určitě nám ty ohleděné věci a situace
začnou připadat neobyčejné. Přece se nechceme neustále na něco těšit, nebo jen
vzpomínat na staré dobré zlaté časy. A bude skvělé, pokud si veškeré přítomné okamžiky dokážeme vychutnat i bez jakékoliv předchozí nehody a lékařského zásahu.
Mějme radost z maličkostí! A kdy s tím začneme? No samozřejmě okamžitě!
Radka Trňáková

Historie

100. výročí korunovačních slavností na Hostýně (pokračování)

Vlastní obsáhlý korunovační obřad zahájil průvod od kláštera přes schodiště ke
chrámu. V jeho čele šel hlavní pořadatel, dr. A.C. Stojan, pak fanfáristé, jednotlivé
spolky a prapory, družičky, Orli, duchovenstvo, za nímž pod baldachýnem (nebesa)
byly na nosítkách neseny korunky. Za baldachýnem kráčela hlavní osoba celé korunovace, metropolita moravský a kardinál dr. František Saleský Bauer, arcibiskup
olomoucký, za ním pak řada významných světských osobností.
V prostoru před chrámem pak zástupové jednotlivých stavů a spolků předstupovali
před dr. Bauera s prosbou o provedení korunovace sochy Panny Marie s Dítětem.
Následovalo dlouhé kázání F. Bauera z kazatelny, připravené nad schodištěm.
Po kázání vešel průvod do chrámu a kardinál dr. Bauer se svými třemi asistenty
vystoupil po připraveném a bohatě vyzdobeném schodišti za hlavním oltářem k soše
P. Marie a jejího syna a vložil zlaté korunky na jejich hlavy. Po sestoupení ze schodiště ještě třikrát kadidlem korunovanou sochu okouřil. Hlaholem zvonů, hudbou,
zpěvem a modlitbami byl korunovační ceremoniál ukončen.
Korunovace se nemohla obejít bez hudby, které připadla důležitá role, a která
přispěla svým dílem ke zvelebení slavnosti. Hostýnské temeno oživovaly Thonetova
hudba ze Vsetína, krojovaná slovácká kapela z Vlčnova, valašská kapela z Loučky,
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hudba ze Štítné nad Vlárou, hanácká kapela z Beňova, slovácká kapela z Vnorov a
fanfáristé ze Žerotína u Litovle.
Rušno na hostýnském temeni bylo ještě dalších deset dní. Hned druhý den,
v pátek 16. srpna, byla uspořádána pouť a valná hromada Matice svatohostýnské,
která měla lví podíl na zdárném průběhu korunovace. V dalších dnech proběhly
poutě matek a dětí, mužů, duchovenstva, mariánských družin, terciářů, omladiny,
studentstva, akademiků, učitelů, profesorů a konečně pouť Apoštolátů sv. Cyrila a
Metoděje. Také tyto dny měly pestrý a nabitý program, který tvořily průvody, mše,
kázání, proslovy, pozdravy, přijímání, hudba, zpěvy a schůze.
Korunovace byla také příležitostí k setkání nejvyšších církevních hodnostářů.
Mezi nejvzácnější hosty patřili oba kardinálové arcibiskupové, vedle korunovatele
dr. Bauera to byl kardinál Lev Skrbenský, arcibiskup pražský. Přítomno bylo i pět
biskupů: dr. Karel Wisnar z Olomouce, starosta Matice svatohostýnské, hrabě Pavel
Huyn z Brna, dr. Josef Doubrava z Hradce Králové, Josef Antonín Hůlka z Českých
Budějovic a Josef Koudelka, český biskup z Milwaukee v USA, předtím generální
vikář a biskup v Clevelandu. V čele nejvýznamnějších světských osobností byl
moravský zemský hejtman hrabě Otto Serényi.
Svobodný pán Lev Skrbenský se narodil 12. června 1863 na zámku v Hukovicích,
okres Nový Jičín. Své dětství ovšem prožil u své babičky v blízkých Dřevohosticích
na zámku, který vlastnili jeho rodiče baron Filip Skrbenský a Leonie Skrbenská. Dne
15. září 1899 byl jmenován arcibiskupem pražským. V roce 1901 byl jmenován kardinálem. V roce 1916 se stal arcibiskupem olomouckým. V roce 1920 ze zdravotních
důvodů odstoupil a 24. prosince 1938 zemřel v Dlouhé Loučce u Olomouce.
Nelze opomenout ani další akce, které oživovaly a zpestřovaly korunovační dny.
Kromě zvonů, hudby a krásných melodických zpěvů to byly úchvatné večerní světelné průvody, lampiony, ohňostroje, rakety, prskavky, hřmění hmoždířů, rachot děla,
fotografování atd. To všechno dotvářelo nádhernou kulisu slavnostních dnů.
Korunovační slavnosti na Sv. Hostýně jsou vlastně připomínány celých sto let.
Zásluhu na tom mají dvě pamětní desky z bílého mramoru, které jsou umístěny
v chrámu po obou stranách hlavního oltáře. Byly zhotoveny v dílně akademického
sochaře Ferdinanda Neumanna v Kroměříži. Text vyrytý do desky zasazené po levé
severní straně připomíná vlastní korunovaci.
Co ještě dodat? Korunovační slavnosti v roce 1912 byly nesporně největší událostí na Hostýně ve dvacátém století. Zařadily se také k nejvýznamnějším událostem
v dějinách Hostýna vůbec. V duchu těchto historických hodnot by měly také proběhnout letošní jubilejní oslavy 100. výročí této památné a nezapomenutelné slavnosti.
Vlastimil Doležel

Chvalčovští zahrádkáři

„Ovoce dozrává díky slunci a lidé díky lásce“
Jakub, Jakub, česnek nakup, na tvůj svátek, Evžene, těžko se už sežene!
Na zahradách je léto ještě krásnější, a je-li na zahradách krásnější léto, musí být
krásnější i každý, kdo zahradu miluje, kdo na ní žije. Dovolená, víkendy, poetické
večery, ale i řinoucí se pot z čela nad motykou, to vše náleží k větě „ L é t o b u d i ž
pozdraveno“.
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Zahrádkáři jsou pěstitelé květin, zeleniny, ovoce, jsou pěstitelé krásy i zdravé
potravy, měli by být i pěstitelé zdravého ducha, pěstitelé dobrých mezilidských vztahů
a lásky k lidem i k celé přírodě.
Máme konec července, během kterého jsme si užili hodně tepla. Sedm nocí bylo
tropických, tj. nad 20°C měřeno v 6.00 hod., a 1.7. 2012 jsme měli ráno dokonce
27°C, což je prozatím chvalčovský rekord. Vodních srážek spadlo průměrně v květnu
a v červenci 2,7 l/m2/den, v červnu 5,3 l/m2/den. Denní srážky byly vyšší, 1. června
2012 napršelo 38 l/m2/den a 4. 5. 2012 napršelo 40 l/m2/den, 6. 7. 2010 napršelo
dokonce 52 l/m2/den, 7. 7. 2012 v 17.05 hod. přišly i slabé kroupy.
Výsledky Floristické soutěže – Zemské kolo Kroměříž 25. 5. 2012
V kategorii mladších žáků (12-15 let) zvítězila Daniela Mlčúchová z Karviné.
V kategorii starších žáků (15-18 let) zvítězila Dagmar Váňová z Prostějova.
Celostátní kolo Floristické soutěže v Lysé nad Labem na výstavě Květy
proběhlo 13. července 2012. Soutěžit přijelo 11 finalistů zemských kol. Úkolem pro
soutěžící bylo během dvou hodin zhotovit dvě aranžérská díla. Celá soutěž byla na
téma „Bohyně starých Egypťanů královna Isis“.
Mladší žáci měli vytvořit vypichovanou misku ve stylu Egypta a královny Isis a vítací květinový věneček pro královnu Isis. V této kategorii zvítězila Valentýna Votápková
z Klatov. Starší žáci (kategorie 15-18 let) měli vytvořit vítací vázanou kytici k poctě
královny Isis a květinový šperk pro královnu Isis. Vítězkou se stala Nikola Šťastná
z Chrudimi.

Posezení na Chalupě zahrádkářů 6. 7. 2012.
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Aranžérská díla hodnotili: Petr
Grzywa, profesionální florista,
Jana Loudová, floristka odborného oddělení ČZS, Bc. Blanka
Plicková, členka předsednictva
Svazu květinářů a floristů ČR.
Národní kolo soutěže Mladý
zahrádkář 2012.
Dějištěm jubilejního 30. ročníku
celostátní soutěže Mladý zahrádkář 2012 se stalo v sobotu 23. 6.
královské město Klatovy. Za mladší žáky vítězství přebrala Barbora
Slunská z Prostějova. Za starší
žáky Roman Šnajdr z Prostějova.
Vyhodnocena byla také fotografická soutěž 2012 na téma „Krásy
našich zahrad“.
Do soutěže se sešlo celkem
190 fotografií, z toho 121 v kategorii mladších a 69 v kategorii
starších účastníků.

Nosnice Brahmanky

Před hodovou výstavou jsme
akcelerovali
s
doděláváním
prací jako voda, dlažba, malování, omítání a podobně. Až na
jednu místnost jsme to všechno
zvládli, a proto děkujeme všem
členům, kamarádům, kteří nám
velmi pomohli: J. Machačovi,
J. Pavelcovi, J. Pecháčkovi, A.
Odnesu si holoubky.
Bělíkovi. Dík patří také manželům
Pavelcovým za vzorně udržovanou zeleň před ovocnou zahradou.
Hodovou výstavu jsme zvládli zásluhou F. Matyáše, A. Hlavíka, M. Symerského,
M. Zapletala, ale návštěvnost byla menší než loni. U vstupu návštěvníkům nabídli
J. Slavík s manželkou Libou medovinu, kterou dodal J. Pavelec. Dále byla k dispozici slivovice, med, propolisové kapky a mast, povidla a také frgály, které napekli
L. Dostálová, M. Janková, M. Kolajová a M. Symerský. Zároveň provedli úklid po
řemeslech, při kterém jim pomohly ještě L. Adámková a Z. Indráková, za což jim
děkujeme.
Při projížďce na koni s Míšou bylo vidět, jak aktivní jsou hovada a jiný bodavý
hmyz, který kousal o sto šest. Bylo lepší posedět v chládku. Výborný guláš, který nám
uvařili Laďa s Edou, podával J. Zemánek, za což jim patří vřelý dík.
Fungovalo nám promítání, takže jsme zhlédli i obrázky z FLORIÁDY 2012
v Holandsku.
Chovatelé nám představili svá zvířátka: 30 králíků, 16 voliér drůbeže, 32 holubů,
perličky, křepelky, orebice, nejtěžší slepice Brahmanky, dvoje kuřátka, která obdivo22

vali hlavně ti nejmenší. Byly zde také milované ovečky a kozičky. Všem patří dík za
expozici.
Zahrádkáři zde měli květiny, plody ze zahrad a zeleninových záhonů, fotografie
z naší práce na chalupě a časopis Zahrádkář volně k odebrání.
Za měsíc již budeme moštovat či vařit povidla.
Pro podzimní sklizeň vysazujte sadbu raných kedluben, salátu a štěrbáku. Ještě
je také možnost vysévat ředkvičky, kozlíček, špenát, listový salát, tuřín, čínské zelí,
jarní cibuli a černý kořen, které budou ke sklizni až v příštím roce. Zaštípněte vrcholy
rostlin rajčat, neboť plody, které by se zde vytvořily, by se dostatečně nevyvinuly a
zbytečně by oslabovaly vývoj níže nasazených plodů. Vegetační vrchol odstraňte
také u růžičkové kapusty pro podporu růstu a vývoje růžiček.
Staré přehoustlé keře angreštu a rybízu je možné po sklizni prořezat. U keřů olistěných navíc snáze odhadneme, který je přehoustlý a co je dobré odstranit.
Hnijící padané ovoce pod stromy je vhodné pravidelně sbírat - nebezpečí moniliózy. Nedávejte je do kompostu, vhodnější je vykopat na vhodném místě v zahradě
asanační jámu, kam ovoce vysypeme, mírně zasypeme prachovým páleným vápnem
a ihned zahrneme zemí.
U zanedbaných stromů broskví , které nebyly několik let řezány a došlo k vyholení
spodního obrostu, zmlazujeme hlubokým řezem do starého dřeva ihned po sklizni.
Všechny větší rány po řezu je nutné ošetřit.
Zpěvní ptáci – sýkory, pěnkavy, strnadi, rehci, červenky atd., poskytují tím, že se

Porada

23

Výstava 5. 7. 2012

živí škodlivým hmyzem, více užitku než škody. Navíc ptáci nerozlišují mezi škodlivým
a užitečným hmyzem.
Nové odrůdy jabloní v prodeji od letošního roku: Judita, Juno letní, Frosta podzimní, Dark Rubín, Fragrance raně zimní, Admirál, Merkur zimní. Odrůdy jsou zajímavé
barevností, chuťovými vlastnostmi. Sladkost převažuje. Vhodné téměř do všech
oblastí.
Koncem měsíce září upevněte
na kmeny stromů a kůly lepové
pásy proti samičkám píďalky podzimní a zimní.
Pamatujme si, že ovoce
z našich zahrad a sadů chutná
nejlépe.
Časopis Zahrádkář s přílohou Zahrádkářka je od roku 1969
stále nejčtenějším zahrádkářským časopisem u nás. Čtenáře
pravidelně seznamuje se všemi
novinkami v zahrádkářském
světě, radí při práci na zahradě. Tradičně se věnuje pěstování
ovoce, zeleniny, květin i okrasVýstava 5. 7. 2012
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ných dřevin, značnou část věnuje ochraně rostlin, zve na výstavy. Volnou chvíli
vám zkrátí křížovka o ceny a další zajímavosti. Vzhledem k širokému záběru
má od roku 2005 pravidelnou přílohu Zahrádkářka, ta je určena především
ženám, pomůže s aranžováním květin, napoví při použití bylinek k léčení i v
kosmetice, poradí v kuchyni při vaření i zpracování zahradních plodin, inspiruje
k výrobě drobných dekorativních doplňků.
AKCE na příští období:
Letní Floria 36. ročník 4.-12. 8. 2012 je poslední výstavou ve Věžkách, proto dlouholetý organizátor připravuje tuto výstavu s velkým nasazením. Chce zajistit, aby rozloučení s oblíbeným, ale dnes již zastaralým areálem bylo víc než důstojné. Plynulé
navázání výstav na novém výstavišti v Kroměříži proběhne již na podzim v termínu
4.-7. 10. 2012, kdy díky kvalitnímu zázemí nového výstaviště bude Floria PODZIM
rozšířená o 1. ročník Evropské výstavy Floria BONSAI.
16.-19. 8.

Olomouc – FLORA – Letní etapa

27. 8.

18 hod. Chvalčov CH.Z. Beseda „Staré odrůdy“, dataprojekce

18. 8.

8. 9.

24. 9.
28. 9.

5.-7. 10.
6.-7. 10.

13.-15. 10.

11.-14. 10.

9-12 hod. Krnov – Chomýž – zájezd osobními auty k ovocnáři Mir.
Přasličákovi
13 hod. Chvalčov CH.Z. – zahájení sezóny zpracoven – setkání povidlářů
18 hod. Beseda „Sadba brambor“, objednávky

17 hod. Chvalčov CH.Z. – „Burčákové odpoledne“ 5.ročník
Ostrava – Černá Louka „Oblastní výstava ovoce“

9-18 hod. ZBOROVICE ZŠ – Oblastní výstava ovoce, zeleniny, květin

8-18 hod. Chvalčov CH.Z. – místní výstava – ovoce, zeleniny, květin,
techniky
Olomouc Podzimní FLORA (Hortikomplex)

16. 10.-2. 11. Rožnov p.R. Janíkova stodola – Valašský HORTIKOMPLEX
28.10.

10.30-13 hod. Rožnov p. R. SUŠÁK – přednáška „BRAMBORY“
šlechtitel z Velhartic

Pár pranostik:
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Zveme všechny zájemce o zahrádkářskou tematiku do našich řad a na akce, které
konáme hlavně pro vás, vážení přátelé, kamarádi, občané – využijte náš areál ke
svým akcím.

Těší se na Vás a zároveň Vás zve Výbor ZO ČZS
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DOLOMITY

Ve dnech 9. 7.-13. 7. jsme se zúčastnili zájezdu do italských Dolomit. Tento zájezd
pořádal Klub přátel skalek a bonsají Protěž Olomouc za spoluúčasti členů Českého
zahrádkářského svazu. Odborným botanickým průvodcem byl RNDr. František
Slunský, profesor botaniky.
Italské Dolomity jsou tradičním rájem skalničkářů a také my jsme se těšili jak
na překrásné hory, tak na skalničkářské kuriozity v jejich přirozeném prostředí.
Ubytovaní jsme byli v horském městečku Cortině d´Ampezzo, v hotelu Regina. Odtud
jsme podnikali výlety do hor.
První naší vysokohorskou túrou byl vrchol Lagazuoi ve výšce 2 752 m n.m. Nahoru
jsme se vypravili lanovkou a pak nás čekal náročný sestup štolami, které ve skalách
prorazili italští vojáci v období 1. světové války. Vybaveni helmami, rukavicemi a
baterkami jsme sestoupali temným tunelem polovinu hory a objevila se před námi
nádherná scenérie hor a údolí, kterou nabízí místní příroda. Okolní skály porostlé drobnými rostlinami a posléze klečemi poskytovaly potěchu
pro srdce každého skalničkáře.
Fotoaparáty cvakaly, deníčky se
plnily informacemi, které nám
poskytoval pan profesor Slunský.
Jeho výklady byly detailní a vyčerpávající.
Druhý náš celodenní výstup
byl okolo nejznámější dominanty
Dolomit – Tre Cime di Lavaredo
( Tři vrcholy Lavareda) se zastávkou na horské chatě Rifugio
Locatelli. I když počasí nám při
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všech výstupech celkem přálo, bylo polojasno, s příjemnými teplotami kolem 20°C,
na zpáteční cestě z chaty Locatelli nás zastihla bouřka, a to pod vrcholy skal nebyla příjemná záležitost. Déšť, blesky a hromy s mohutnými ozvěnami byly děsivé.
Nicméně po půl hodině bylo opět krásně a ostré horské sluníčko nás stihlo vysušit,
než jsme se vrátili k autobusu.
Třetí horský výstup byl méně fyzicky náročný, o to více zaměřený na botaniku.
Vyjeli jsme autobusem k jezeru Misurina a odtud jsme jeli lanovkou na chatu Rifugio
Col de Varda. V jejím okolí byly možnosti k individuálním vycházkám a samostatnému zkoumání místní flóry, k odpočinku, a taky jen tak, k „pokochání se“, což byl
výraz, který se vžil mezi účastníky zájezdu nejvíce. Zpátky do města jsme tento den
dorazili brzy, tak abychom mohli
ještě pokoupit něco na památku a
drobné dárky.
Všichni jsme byli majestátnými rozkvetlými Dolomity nadšeni.
Jak překrásnými túrami, tak příjemným zázemím města Cortiny
i našeho hotelu. Organizace
zájezdu proběhla na jedničku,
počasí vyšlo na mínus jedna a
tak bychom si přáli více takových
krásných dovolených a zážitků,
jako byl tento.
Věra Raabová
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Naši sportovci
„Na pivo si už zajít můžu,“
říká čerstvý vicemistr světa v naturální kulturistice Jaromír JANEČKA

Životní úspěch chvalčovského sportovce

Celý rok trvala příprava 39tiletému
Jaromíru Janečkovi na nejdůležitější závody jeho sportovní kariéry. Poslední červnový víkend si z Karlových Varů přivezl
titul světového vicemistra světa v naturální
kulturistice v kat.do 174 cm. Porazit se mu
podařilo nejen své evropské konkurenty,
ale třeba i závodníky ze zámoří. Už týden
po ovacích v karlovarském sálu a bujarých
oslavách ale pracuje se zednickou lžící
ve své domovské posilovně Zekon klubu
v Bystřici pod Hostýnem, kde nám v krátké
pauze poskytl rozhovor.
Jardo, předně gratuluji k obrovskému
úspěchu. Jak to, že ale teď pár dnů po
tvém životním úspěchu sedíš v montérkách ve zpustošené posilovně a raději
někde zaslouženě nerelaxuješ a neužíváš si třeba na dovolené?
Rád bych relaxoval, ale musíme zateplit
posilovnu kvůli vlhkosti. Objevila se tady plíseň. Získali jsme na opravy dotace a práce
měly být hotové už na jaře. Dostali jsme
naštěstí odklad kvůli závodům, ale teď jsme
se všichni zavázali, že všechno stihneme
přes prázdniny a budeme chodit pravidelně
na brigády. A to se týká všech. Myslím, že
vicemistr světa je člověk jako každý jiný a
když je potřeba, bude dělat jako všichni.
Před několika dny jsi v Karlových Varech
získal medaili a pohár vicemistra světa.
Jak na ty chvíle vzpomínáš? Jak si toho
titulu ceníš?
Cením si ho úplně nejvíce ze všech
mých sportovních úspěchů. Vůbec jsem to
nečekal, nevěděl, do čeho jdu. Letos se mi
podařilo na mistrovství republiky umístit na
2. místě za Davidem Pospíchalem, a to už
byl úspěch. Ve Varech jsem navíc dopředu
vůbec neznal soupeře. Do finále jsem
se pak probojoval spolu se dvěma Řeky,
Čechem, Američanem a Francouzem. Bylo
to obrovské překvapení.
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Znamená pro tebe titul vicemistra světa ještě
další motivaci nebo si myslíš, že už jsi dosáhl
svého sportovního maxima?
Je to další motivace jít dál. Lepší už asi nikdy
nebudu, ale určitě to povzbudí. Samozřejmě se cvičením chci pokračovat. Na podzim se koná mistrovství Evropy v Maďarsku a hodně přemýšlím, jestli se
ho zúčastním. Rozhodnu se asi v průběhu srpna, po
dohodě s manželkou.
Jak vlastně vypadá příprava naturálního kulturisty? Asi to není jen o cvičení?
Z 80ti procent rozhoduje jídlo. Cvičení je jen těch
20. To znamená, že cvičím dvakrát denně - ráno a
večer po hodince. A vzhledem k mé výšce 174 cm
můžu mít maximálně 79 kg. Já měl po Vánocích 20
kg nadváhu, takže jsem musel drasticky shazovat.
Nejhorší to bylo poslední dva měsíce, kdy jsem
musel přijímat ještě méně kalorií. Nejdůležitější je
přitom hlídat si pravidelně co 3 hodiny přísun bílkovin, minimalizovat sacharidy a k tomu ještě skloubit
normální život, protože kulturistikou se samozřejmě
neživím.
To musí být ale hrozný nápor na organismus. Měl
jsi k dispozici nějakého odborníka na stravu nebo
jsi to řešil všechno sám?
Ne, neměl. Řešíme to jen v rámci oddílu. Každý
má své zkušenosti a z nich vycházíme. Já kulturistiku
dělám už 20 let a sám nějaké zkušenosti taky mám. Člověk tím musí žít 24 hodin
denně. Navařit si sáčky rýže, kuřecího masa a rozdělit si všechno do krabiček, které
po třech hodinách konzumuje. Není to třeba jako fotbal, kde si hráč odehraje zápas
a jde domů. My tím skutečně žijeme 24 hodin denně. Je to sobecký sport. Trpí tím
rodina, člověk je hodně nervózní, pořádně se nenají, je to zocelení. Dříve jsem chodil
na pivo, měl různé koníčky, ale před závody žiju jen kulturistikou.
A teď, po závodech, si na pivo už zajít můžeš, nebo si pořád hlídáš váhu?
Zajdu. Ale váhu si hlídat musím a přibírat jen velmi pozvolna.
Jardo, ty jsi začínal s kulturistikou, teď po letech se věnuješ jen speciálně té
naturální. Proč?
Mne k naturální kulturistice dovedl kolega Jindra Nesrsta. Pravidelně cvičit jsem
začal po dlouhých 12ti letech. Po opravě domu mám už konečně více času, chtěl
jsem si taky ještě něco dokázat a beru to i jako formu relaxu. Myslím, že kulturistika
jde v rozumných mezích dělat třeba i do 60ti.
Jaký je vůbec na Bystřicku zájem o naturální kulturistiku? Daří se jí?
Je tu ještě můj parťák Jindra Nesrsta - ten skončil ve Varech čtvrtý, to je taky velký
úspěch. Pak s námi trénuje Eva Sýkorová - ta byla loni třetí na mistrovství republiky,
dále Tomáš Hlavizňa a letos se k nám přidal Ondra Straka z Holešova.
Tebe je ale také možné vidět pravidelně na tenisových kurtech. Připomeňme, že
jsi byl letos vyhlášený druhým nejlepším trenérem Bystřice v anketě Sportovec
roku, který každoročně vyhlašuje zdejší radnice.
To mě moc potěšilo. Teď přes prázdniny povedu zase tenisovou školičku. Na
kurtech budu celé prázdniny.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších sportovních úspěchů.
LK
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Ohlédnutí za uplynulou fotbalovou sezónou

Uprostřed června letošního roku skončily líté fotbalové bitvy sezóny 2011/2012,
která je již historií. Soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem Kroměříž se
účastnilo družstvo mužů a také družstva starších a mladších žáků. V okresní soutěži
mužů se naše mužstvo umístilo na třetím, bohužel nepostupovém místě, což se nedá
považovat za sportovní úspěch, protože ve Chvalčově není zvykem pohybovat se
u této kategorie v nejnižší soutěži.
Starší žáci se umístili ve své skupině na čtvrtém místě a v celkovém pořadí okresního přeboru dosáhli na osmé místo, což je rovněž ústup z pozic, které jim tradičně
patřívaly. Nicméně zde musíme jednoznačně konstatovat, že se nedalo s nějak
zvlášť příznivým umístěním počítat již před sezónou. Důvod je zcela prostý. Starší
žáci byli v poslední sezóně pouze tři a zbytek doplňovali hráči z řad mladších žáků,
což v mnohých případech tvořilo věkový rozdíl i čtyř let. Navíc se zde musí připočíst,
že tito mladší žáci odehráli mnohdy i dva zápasy po sobě, a to se pochopitelně odrazilo na jejich fyzických dispozicích.
Mladší žáci odehráli svoji soutěž, kterou je okresní přebor, rozhodně nejlépe
ze všech tří kategorií, když se umístili ve své skupině na třetím místě. Celkově po
odehrání zápasů ve finálové skupině tuto pozici obhájili, čímž potvrdili jednoznačný
úspěch.
Máme čtyři hráče, kteří mimo zápasy za náš oddíl odehráli zápasy za Bystřici pod
Hostýnem v krajských soutěžích, což prospívá jejich fotbalovému umění. To umožňuje tzv. střídavý start hráče a dle mínění všech zainteresovaných jednoznačně přispívá
k fotbalovému růstu hráčů.
Když ve fotbalových kruzích zazní jméno Ondřej Dostalík, tak vězte, že ve
Chvalčově je hráč, který je „rodilým střelcem“ a „nasázel“ do soupeřových sítí v obou
kategorií okresní soutěže za Chvalčov a v krajské soutěži za Bystřici pod Hostýnem
okolo 40 gólů. V těchto kategoriích se nevedou podrobné statistiky, takže počet vstřelených gólů není bohužel přesný, ale přibližně odpovídá počtu zápasů, které odehrál,
a tomu, že jsme většinou četli v kolonkách pod výsledkem jeho jméno. S potěšením
můžeme konstatovat, že se k němu v minulé sezóně postupně přidávali i ostatní
hráči, a tak snad máme o fotbalovou budoucnost ve Chvalčově postaráno.
Mimo fotbalovou činnost se členové fotbalového oddílu spolu s rodiči a rodinnými
příslušníky snaží pořádat i různé akce právě pro děti a mládež. 2. června proběhl
v areálu hřiště Den dětí. Po skončené sezóně jsme pro naše fotbalové naděje připravili slavnostní ukončení sezóny, jehož nedílnou součástí se stává zápas dětí proti
rodičům, který byl oběma stranami dlouho dopředu s netrpělivostí očekáván. V rámci
hodů proběhl 5.července turnaj mladších žáků za účasti družstev Loukova, Slavkova
pod Hostýnem, Prusinovic a domácích nadějí. Na 25. srpna letošního roku bychom
chtěli premiérově uspořádat Pohádkový les v okolí našeho hřiště. Pro dospělé jsme
15. června uspořádali taneční zábavu se skupinou Expo&pension, která se nám
představí opět 17. srpna na již tradiční Srpnové noci.
V nadcházející sezóně budou ve svých soutěžích naši obec reprezentovat po
celém okrese muži v okresní soutěži a poháru OFS, starší a mladší žáci v okresním
přeboru a premiérově se na trávnících představí mladší přípravka (viz samostatný článek), což je v součtu všech kategorií na padesát aktivních hráčů a hráček.
Nezbývá než si přát, aby se všem po sportovní stránce dařilo a dělali radost všem,
kteří se kolem tohoto nejoblíbenějšího kolektivního sportu pohybují.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Obci Chvalčov a všem sponzorům za finanční
podporu, divákům za povzbuzování, funkcionářům a ostatním zainteresovaným za
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spousty času stráveného na přípravě zázemí pro fotbal ve Chvalčově a trenérům
popřát hodně trpělivosti a vytrvalosti.
Za oddíl kopané TJ Chvalčov
Jaroslav Maniš, sekretář oddílu kopané

Fotbalová školička

Fotbalový oddíl se rozhodl v září loňského roku, že pro nejmenší zájemce o fotbal ve věku 4 až 6 let založí fotbalovou školičku. Byla to tak trochu velká neznámá,
protože jsme neměli žádné zkušenosti s trénováním tak malých dětí, ale jejich velký
zájem a nadšení nám dodalo sil a ujištění, že jsme se vydali správným směrem.
Zaměřili jsme se na všeobecný pohybový rozvoj dětí a získávání základních fotbalových dovedností nenásilnou a hravou formou. Máme radost z toho, že počet malých
fotbalistů a fotbalistek se v průběhu roku nenápadně navyšoval až na konečných 27
dětí. Děti, které dosáhly 6 let, budou od příští sezóny hrát za mladší přípravku soutěžní zápasy a s těmi mladšími budeme dál cvičit a trénovat ve fotbalové školičce.
Chtěl bych ocenit podporu ze strany rodičů, protože zejména u těch nejmenších to
byla možná první zkušenost s pravidelným cvičením a učením se týmové práce a se
získáváním určitých návyků. Náš první premiérový rok fotbalové školičky jsme před
krátkou prázdninovou přestávkou společně slavnostně ukončili na fotbalovém hřišti,
kde děti dostaly ocenění a drobné sladkosti za jejich snahu a úsilí. S trénováním
začneme opět na začátku srpna, mladší přípravku bychom rádi doplnili dětmi, které
se narodily v roce 2004, případní zájemci nás mohou kontaktovat. Na závěr bych
popřál našim malým fotbalistům hezké prožití letních prázdnin a těšíme se, že se
potkáme na prvním srpnovém tréninku.
Za trenéry fotbalové školičky
Jan Chlápek
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Naše děvčata slavila úspěch

V neděli 10. 6. 2012 Edita
Sedlářová a Jana Drdová
z kroužku Moderního tance
postoupily ze semifinále
v Otrokovicích do finálového kola mezinárodní soutěže v Brandýse nad Labem.
Cílem finále bylo vybrat toho
nejlepšího z nejlepších, což je
vždy nelehký úkol. Soutěžící
předvedli krásné a náročné
skladby, takže probojovat se
na první místo nebylo vůbec
snadné. A podařilo se to právě
našim děvčatům. Edita a
Jana v mezinárodní soutěži
zvítězily! Představily skladbu
„Čarodějky“, a přestože měly
velkou trému, na pódiu na
sobě nedaly nic znát a tancovaly, jak uměly nejlépe. Obě dívky tancují pod vedením
Bc. Renáty Pecháčkové, která má na vítězství nemalou zásluhu.
Dívkám blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů jak na tanečním parketě, tak v životě.

Cvičení s dětmi
Ten, kdo není líná kůže,

Moc nás baví balóny a míčky,

Ať jsme velcí nebo malí,

Rádi hrajem na honěnou,

zacvičit si s námi může.

taky tanec u písničky.

všichni nachystáme svaly.

potom jógu pro zklidněnou.

Soupeření pro nás není,
přátelství však se tu cení.
Paní cvičitelka, ta se těší nejvíce,
protože my šikovní jsme velice.

S novým školním rokem opět pokračuje cvičení pro caparty.
První hodina 5. 9. 2012 v 16.00 hod. ve chvalčovské tělocvičně.
Vhodné pro děti školkového věku.
Bližší informace na: mob. 608 633 327, e-mail RadkaTrnak@seznam.cz
www.radkatrnakova.blog.cz
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Než zavřete zpravodaj

Co si myslíte o počítačovém pirátství? Já osobně mám s tímto novodobým fenoménem problém. Cítím rozpor. Na straně jedné patřím mezi konzumenty, kteří nemají
na to, aby si kupovali předražené originály CD a DVD. Na straně druhé chápu, že
tato zlodějina může být pro filmaře a muzikanty fatální. Na filmu se pracuje někdy
i spoustu let. Stojí nepředstavitelnou spoustu peněz. A pak si hotový film někdo
zadarmo vezme. Představme si situaci, že jsme majiteli firmy na výrobu aut, třeba
BMW... představme si celou tu mašinérii, od projektu auta, přes technické parametry,
vlastní výrobu, představme si tu spoustu lidí, co na autu pracuje, tu spoustu peněz,
kterou to stojí. A pak, dříve, než je auto prodáno, rozeberou si hotové výrobky lidi
s argumentem, že v obchodě je příliš předražené. To by se asi nikomu nelíbilo. Kdo
by si mohl dovolit vyrábět auta, židle nebo rohlíky, které by si spotřebitelé rozebírali
bez placení? Přitom film je také „jenom“ výrobek. Nebudeme-li za něj platit, kdo jej
bude vyrábět? Můj rozpor pramení z toho, že chápu tyto souvislosti, a přitom se také
občas dívám na stažené filmy. Málokdo z nás to vnímá jako krádež. Přijde nám to
normální a samozřejmé, přijde nám, že na to máme jakési nepsané právo. Nikdo
z nás nechce přispívat k zániku filmu, otázkou však je, jestli právě tohle neděláme.
Mgr. Jitka Dostálová
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Slovo na konec:
Nikdo v tobě neprobudí nenávist bez tvého souhlasu.
Eleanor Roosveltová

Obsah

Úvodník............................................................................................................ 1
Zprávy z obecního úřadu.................................................................................. 2
Slovo starosty................................................................................................... 4
Matrika.............................................................................................................. 5
Z naší obce....................................................................................................... 6
Různé............................................................................................................... 6
Rozhovor.......................................................................................................... 9
Kulturní rubrika............................................................................................... 11
Vaše příspěvky............................................................................................... 17
Historie........................................................................................................... 17
Naši zahrádkáři.............................................................................................. 18
Naši sportovci................................................................................................. 26
Než zavřete zpravodaj.................................................................................... 31
Lavírovaná kresba od Karla Bubílka na přední straně obálky je svatohostýnská
Panna Marie.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje je 25. září 2012. Za obsah článků
zodpovídají autoři.

CHVALČOV OZNAMUJE – vydává obec Chvalčov. Zdarma pouze pro občany s trvalým bydlištěm
v obci Chvalčov. Vychází šestkrát ročně. Redakční rada: Mgr. Jitka Dostálová, Bc. Alžběta LuhanFürstová, Mgr. Eva Bubílková, Karel Bubílek, Jiřina Skýpalová, Mgr. Alena Konečná, Mgr. Kristýna
Pavlíčková. Vytiskl KaS Bystřice pod Hostýnem. Vydavatel: obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72
Chvalčov. Redakce: ludoisova@seznam.cz, tel.: 739 208 969. Ev. číslo: MK ČR E 19521
36

