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Dětský karneval

Otevírání studánek
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Milí čtenáři,
mám dvě dcery. Jedna byla od malička poddajná, klidná a trpělivá. Už jako mimino
v postýlce čekala s otevřenýma očkama, až se já probudím, a pak se na mě usmála.
Když jsem s ní chodila mezi ostatní děti, bylo velmi zajímavé pozorovat, jak není
schopna zúčastnit se her postavených na principu boje. Výkřiky typu „můj kyblíček…
já mám hezčí panenku... nic ti nepůjčím!“ vůbec nechápala. Běžně vzteklým dětem
vycházela vstříc, ochotně půjčovala hračky a ustupovala. Na soutěživost ostatních
dětí koukala s otevřenou pusou, protože ona si chtěla „jenom“ hrát. Byla jsem velmi
pyšná matka, že právě mé dítě je tak rozumné. Ve své pýše jsem se dokonce domnívala, že je to zásluha mojí výchovy. Na matky, které děti nezvládaly, jsem pohlížela
skrze prsty a naivně se domnívala, že já bych věděla, jak na to.
A pak se narodila druhá dcera. V podstatě dva roky jsem nezahmouřila oka.
Mimino brečelo a brečelo, úsměv žádný… vztekalo se už v plenách a stále bylo se
vším nespokojené. Nepomáhalo nic. Ani po dobrém, ani po zlém. Na pohled roztomilá holčička sebou denně flákala na zem v supermarketu, kopala nohama, křičela
na celé kolo a mi se tak nádherným způsobem vracely pohledy matek, které na mě
ve své pýše pohlížely skrze prsty. Mě pýcha samozřejmě dávno opustila. Výchova
stejná, dítě úplně jiné. Představa o mých vlastních zásluhách se rozplynula.
Ačkoliv by můj život bez této zkušenosti byl daleko pohodlnější, jsem za ni
nesmírně vděčná. Tato zkušenost mi přinesla poznání. V duchu jsem se omluvila
všem anonymním matkám, které jsem kdy mohla v myšlenkách pošpinit. Akt omluvy
a prosby za odpuštění je nesmírně důležitý. Nestačí události „pouze“ pochopit. Je to
sice krok, ale ten ještě nevede k cíli. Bez omluvy zůstáváme zaseknuti v půli cesty
stejně jako list, který plave po proudu a uvízne někde mezi klacky. Pro další putování
je nutné klacky napřed odstranit. Pouze si myslet, že jsme to udělali, nestačí. Musíme
to udělat doopravdy.
Přeji všem krásné jaro a hodně sluníčka, ať se po té zdlouhavé zimě konečně
pořádně ohřejeme.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 2. 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•

RO projednala a rozhodla:

16/4 a doporučuje ZO schválit zhotovení protipovodňového plánu v digitální
podobě za cenu 105 000,--Kč, který bude součástí akce „Varovný systém Obce
Chvalčov“.
16/5 o umístění reklamních panelů v obci Chvalčov pro výstavu v Kroměříži
s názvem“Stavíme-bydlíme“. Cena za použití veřejného prostranství je 200,--Kč.
16/8 o zapůjčení prodejních stánků na 17.03.2012, kdy bude v Bystřici pod
Hostýnem v SD Sušil farmářský jarmark, který pořádá Středisko volného času
Včelín. Cena za zapůjčení se bude odvíjet od počtu hodin odpracovaných při
stavbě a demolici stánků, včetně úhrady za dopravu.
16/10 o stavebním dozoru a dozoru bezpečnosti práce na stavbě odpadového
centra. Obě funkce bude provádět Ing. Študent z Holešova.
16/12 o podání žádosti na odbor kultury Zlínského kraje na opravu kříže u kapličky v Dědině.
16/13 a souhlasí s připojením na dešťovou kanalizaci pro manžele Kalužovy z ul.
Javornické.
16/16 o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za r. 2011 takto: do fondu
odměn 24 000,--Kč a do rezervního fondu 7 205,92 Kč.
16/18 o pokračování nájemní smlouvy na reklamu pro Klub lyžařů Troják na dobu
5 let za cenu stanovenou vyhláškou.
16/21 o obsazení obecního bytu č.3 v domě č.p. 798 v ul. Školní. Nájemkyní bude
paní Silvie Novotná.
16/22 o účasti zásahové jednotky SDH Chvalčov dne 18.02.2012 na plánované
pátrací akci na Tesáku, ve spolupráci a Policií ČR, odd. Bystřice pod Hostýnem.
16/23 o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Markétou Hoškovou, která připraví předání podkladů ke smlouvě s SFŽP k dotačnímu projektu pro stavbu „Odpadové
centrum ve Chvalčově“ za cenu 20 000,--Kč.
16/24 o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Borisem Kovandou pro výkon autorského
dozoru dle vypracované projektové dokumentace pro stavbu“Odpadové centrum
ve Chvalčově“ za cenu 36 000,--Kč, včetně DPH.
16/25 a jmenuje výběrovou komisi na projekt „Stezka pro pěší ve Chvalčově“
ve složení: Michal Sedlář, Vojtěch Zapletal, Jiřina Hurtová, náhradníci - Zdeněk
Mikeška a Jan Kurfürst.
RO bere na vědomí:

16/3 informaci starosty o proběhlém výběrovém řízení na stavbu Odpadového
centra, stavební část. Bylo přihlášeno 7 firem, jako nejlevnější nabídka byla od
fy. Stavosvit, a.s., Vršava 2538, 760 01 Zlín za cenu 999 670,--Kč bez DPH. RO
doporučuje ZO schválení této nabídky.
Na technickou část se výběr firmy neuskutečnil, protože byli jen dva uchazeči. RO
doporučuje ZO toto výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové.
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16/6 informaci ředitele příspěvkové organizace Mgr. Hnily o nutnosti rozšířit MŠ
o WC, umyvadla a sprchu. Touto problematikou se bude zabývat zastupitelstvo
obce.
19/7 a) zprávu Policie ČR- Bystřice p.Host. o své činnosti za r. 2011, která je za
celou bystřickou oblast. Ve Chvalčově v minulém roce k žádné mimořádné události nedošlo.
b) zprávu zásahové jednotky SDH Chvalčov. Jednotka v r. 2011 zasahovala u 12
požárů, 10 x se jednalo o technický zásah (čerpání vody apod.) a 1x u dopravní
nehody. Jednotka má 3 vozidla a ujela s nimi 2 626 km.
Celé jednotce v čele s velitelem Zdeňkem Sedlářem ml. patří poděkování.
16/9 provedenou kontrolu na úseku evidence obyvatel a matriky na našem obecním úřadě. Nebyla shledána žádná chyba, proto nejsou potřebná žádná nápravná
opatření.
16/14 žádost pana Tilera a manželů Vašíkových o řešení situace s dodávkou pitné
vody do nově budovaných domů v Lázních.
16/15 oznámení starosty o dokončeném paspartu místních komunikací.
16/19 informaci o výsledku Tříkrálové sbírky v obci Chvalčov, pořádané
Oblastní charitou v Bystřici pod Hostýnem. V kasičkách bylo 20 893,--Kč což je
o 2 000,--Kč méně než v r. 2011.
16/20 informaci o výsledku hospodaření s odpady v r. 2011.

Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 3. 2. 2012
ZO projednalo a rozhodlo:
• 10/2 o programu jednání, volbě ověřovatelů zápisu a určilo sčitatele hlasů.
• 10/4 o zprávě z činnosti rady obce za období od 16.12.2011 do 03.02.2012.
• 10/5 na základě doporučení hodnotící komise v souladu se Závaznými pokyny
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP o zrušení výběrového řízení evid.č. VZ
2011103 „Odpadové centrum Chvalčov“-technická část. Současně zadává nové
výběrové řízení na tuto zakázku.
• 10/6 a/ o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce „Odpadové centrum
Chvalčov,“na základě doporučení hodnotící komise a hodnotícího kriteria, nejnižší
nabídkové ceny zadané dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
u OPŽP (VZ malého rozsahu) .
Pořadí:
1. fa. Stavosvit, a.s., Vršava 2538, 760 01 Zlín, nabízená cena bez DPH
999 670,--Kč
2. fa Strabac a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, nabízená cena bez DPH
1 237 002,--Kč
3. Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, nabízená cena bez DPH
1 504 080,-- Kč
4. Hlava - stavby s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice p.H., nabízená
cena bez DPH 1 949 341,--Kč.
• 10/6 b/ v souladu s ustanovením §60 zákona č. 137/2006Sb. o vyloučení z další
účasti v zadávaném řízení uchazeče:
Milana Grentka, Sídliště 1272, 768 72 Bystřice pod Hostýnem
Ing. Leoše Hanouska s.r.o., Loučská 866/5, 751 31 Lipník nad Bečvou
Rybárík, s.r.o., Buchlovice 573, 687 08 Buchlovice
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10/7 a schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „Varovný systém Obce
Chvalčova“ a souhlasí s uzavřením smlouvy s vítěznou firmou ELSA-Instal, s.r.o.,
Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, s cenou 2 029 446,--Kč včetně
DPH.
10/8 o zadání výběrového řízení na „Stezku pro pěší“ firmě MCI servis Zlín, Mgr.
Černá.
10/9 a pověřuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do 500 000,--Kč
s tím, že zastupitelstvo bude o této skutečnosti informováno na svém nejbližším
zasedání.
10/10 o přijetí daru rodinného domku č.p. 474 na parcele č.st.67/1 o výměře 204
m2 a st. 67/2 o výměře 228 m2, dále parcely č. 352/1 o výměře 556 m2, parcely
č.352/2 o výměře 435 m2, parcely č.620/2 o výměře 52 m2 a parcely č. 627/5
o výměře 158 m2, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota.
Obec zajistí a bude hradit veškeré náklady spojené s převodem, znalecký posudek, včetně notářského zápisu a vkladu do katastru nemovitostí.
10/11 o zřízení věcného břemene v obecním bytě v domě č. 772, ul. Školní ve
Chvalčově pro p. Zdeňka Kužela, bytem Pod Hostýnem 474, Chvalčov, s doživotním bezúplatným pronájmem včetně stěhování, vyklizení bytu a úhrady následných pohledávek, které souvisí s bydlením.
ZO bere na vědomí:

10/3 kontrolu usnesení č.9/2011 ze dne 16.12.2011.
10/12 plánované kulturní akce I.pololetí r. 2012.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 3. 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

17/3 o zadání a zhotovení projektové dokumentace na prodloužení vodovodního
řádu v ul. Poutní, pověřit fu. INEX Horák Kroměříž.
17/4 o zadání propagace Sběrného místa ve Chvalčově, dle kritérií evropských
fondů.
17/7 o možném pronájmu kulturního domu – velkého sálu pro taneční skupinu
z Přerova na dny od 08.08.2012- 12.08.2012 pro pravidelné soustředění.
17/8 o úhradě ceny za podaný projekt na zateplení Základní a Mateřské školy ve
Chvalčově, fa. INEX Horák Kroměříž v částce 42 000,--Kč.
17/10 o příspěvku na činnost Záchranné stanice v Bartošovicích ve výši 1000,--Kč
pro jejich činnost v r. 2012. Stanice opakovaně zasahovala v naší obci při záchraně ptactva.
17/11 a souhlasí s přejezdem cyklistického závodu „Mamut-Tour“ přes obec
Chvalčov 12.05.2012.
17/13 o úhradě faktury za zapůjčení ozvučovaní techniky pro kulturní komisi RO
ve výši 2 000 Kč.
17/15 o podpisu smlouvy na technologické vybavení úpravny vody ve vodojemu
Koryto s firmou Vodárenská technologie, s.r.o., Chrášťany 140, Rudné u Prahy.
17/17 a zamítá udělení výjimky z dopravního značení na sv. Hostýn pro paní
Němčekovou.
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17/19 a souhlasí s plánovanou stavbou výrobního areálu na pozemku parc.č. 378
a 81/1 v k.ú. Chvalčov, dle předložené dokumentace pro firmu Washina engineering, s.r.o., Bystřice p.H.¨
17/20 a doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcných břemen pro fu. E-ON
pro stavby pod názvem“SB -4505-138Chvalčov, Javornická-AES, Obec“ a stavbu „SB -2508-094, Bystřice pod Hostýnem, Lázně, NN“, obě na pozemcích k.ú.
Chvalčova Lhota.
17/29 o pokácení 3 ks jabloní na obecním pozemku parc.č. 364/23 v k.ú.
Chvalčov, vysazeno bude 6 ks jabloní na náklady nájemce pozemku.
17/30 a jmenuje hodnotící komisi pro akci „Stezka pro pěší ve Chvalčově“ ve složení: předseda – Jiřina Hurtová, místopředseda –Jan Kurfűrst, členové – Vojtěch
Zapletal, Milan Martínek a Zdeněk Mikeška.
RO bere na vědomí:
17/2 kontrolu usnesení ze zasedání 01.02.2012.
17/5 a) informaci o výsledku výběrového řízení na technickou část Sběrného
místa. Jako první se umístila fa. ELKOPLAST CZ, s.r.o. se sídlem ve Zlíně, za
cenu 999 990,--Kč.
b) informaci o výsledku výběrového řízení a všech hodnotících kritérií na stavbu“
Stezka pro pěší ve Chvalčově“. Na prvním místě se umístila fa. PB SCOM, s.r.o.,
Hranice za cenu 3 234 302,70 Kč bez DPH.
17/6 poděkování vedoucího odd. Policie ČR v Bystřici pod Hostýnem za dobrou práci zásahové jednotky SDH Chvalčov na akci při hledání ztracené osoby
v Hostýnských horách.
17/9 zprávu o havarijních opravách vodovodního řádu a kanalizace v obci
Chvalčov po letošní zimě.
17/16 plán akcí kulturní komise RO na první pololetí rok 2012, včetně finančních
nákladů.
17/26 nabízenou bezplatnou službu finančního arbitra pro řešení sporů s finančními institucemi a občany. Podrobný článek bude uveden ve zpravodaji.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Stanislav CABALKA
Milan LOVEČEK
Otakar BEZDĚK

72 let
66 let
83 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na stavby plánované pro letošní rok byla ukončena výběrová řízení na dodavatele. Základním kriteriem byla vždy cena díla. Zájemců bylo mnoho, i velké firmy
se ucházejí o menší zakázky. Administraci výběrových řízení jsme svěřili firmě MCI
Zlín, s.r.o, se kterou jsme již dříve spolupracovali. Členové výběrových komisí jmenovaní radou obce byli pánové Jan Kurfürst, Michal Sedlář, Vojtěch Zapletal, Zdeněk
Mikeška, Milan Martínek a paní Jiřina Hurtová. Vítězné nabídky jsou následující:
Odpadové centrum Chvalčov stavební část - firma Stavosvit Zlín, a.s., s nabídkovou
cenou 1 193 604,00 Kč vč. DPH, technologická část - firma Elkopast CZ, s.r.o., Zlín
s nabídkovou cenou 1 199 988,00 Kč, celkem 2 393 592,00 Kč. Stavba „Stezka pro
pěší v obci Chvalčov“, vítězný uchazeč firma PB SCOM, s.r.o., Hranice s nabídkovou
cenou 3 881163,24 Kč vč. DPH. Zahájení prací na odpadovém centru bude v dubnu
a na chodníku v červenci letošního roku.
O dotační žádosti na projekt Varovný systém obce Chvalčov rozhodla komise na
Státním fondu životního prostředí 16. března, výsledky nebyly do uzávěrky tohoto
čísla zpravodaje zveřejněny.
V dubnu budou ukončeny práce na vodojemu Koryto. Stavební část provede
firma MG Construction, vystrojení vodojemu firma Vodárenské technologie, s.r.o.,
Chrášťany, elektropřípojku P-Elektro Pecháček Bystřice p.H., vše za 180 tis. Kč.
Během měsíce února byly opraveny havárie na vodovodu v ulici Na Kůtku a na
dešťové kanalizaci v ul. Obřanská s celkovou cenou cca 180 tis. Kč. Rovněž byl
opraven havarijní stav kanalizační šachty v ul. Na Kamenci před č. p. 499 s cenou
do 20 tis. Kč.
Kvůli hygienickým předpisům nás v létě čekají stavební úpravy v budově školy.
Pro potřeby mateřské školy bude přestavěno sociální zázemí v přízemí budovy vpravo od vchodu za cca 200 tis. Kč.
Zvolna pokračují práce na dokumentaci k silničnímu průtahu, stále chybí souhlas
se záborem jednoho pozemku. V letošním roce chceme odstranit stavbu domku
č.p. 3 a provizorně upravit chodník podél silnice po spodní most v ul. Obřanské.
Povolení demolice se pozdrželo pro zájem památkové péče o uvedenou nemovitost.
V roce 2011 obec neúspěšně žádala o dotaci na výletiště pod Kozincem. Na tento
záměr vlastní prostředky chybí, proto se pokusíme po přepracování projektu požádat
o dotaci opětovně. Z toho plyne, že v letošním roce zde proběhnou pouze nutné udržovací práce tak, aby oplocení neohrožovalo bezpečnost návštěvníků. Nezbývá než
smířit se s tím, že i letos areál poskytne stylovou kulisu ke slavnosti pálení čarodějnic.
Každopádně rozhodnutí jak dál padne na podzim při přípravě rozpočtu.
V hospodaření obce se začíná projevovat výpadek v příjmech z vybraných daní.
Financování naplánovaných záměrů však ohroženo není a s opatrným optimismem
můžeme pohlížet i do dalšího období.
Přeji všem pevné zdraví a radost z nadcházejícího jara.
Ing. Antonín Stodůlka
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Z naší obce
Výsledek hospodaření Obce Chvalčova s odpady za r. 2011
Obec vydala za odvoz všech odpadů 905 358,- Kč, je to o 39 698,- Kč více než
v r. 2010.
Občané,včetně rekreačních nemovitostí, uhradili 645 526,- Kč, Ekokom přispěl za
třídění 124 128,- Kč, doplatek obce včetně dlužných částek byl 135 704,- Kč, je to
o 76 703,- Kč méně než v r. 2010.
Výše úhrady jednotlivým firmám, které provádějí svoz odpadu:

A.S.A skládka Bystřice p.H./popelnice-uložení a doprava/..................... 651 377,--Kč
/tříděný odpad od 01.08.2011/.................................................................. 57 720,--Kč
Technické služby Bystřice p.H. /zelené kontejnery/.................................. 56 508,--Kč
Technické služby Valašské Meziříčí /tříděný odpad/................................. 79 234,--Kč
Biopas Kroměříž /pneumatiky, léky, počítače a jiný nebezpečný odpad/. 60 519,--Kč
Ledničky, mrazničky, zářivky, baterie a drobný elektroodpad je odvážen zdarma.
Množství odpadu odvezeného z obce:
Papír ze zvonů i sběr v ZŠ.............................................................................. 14,878
Plasty............................................................................................................... 12,154
Tetrapaky............................................................................................................ 0,12
Sklo barevné....................................................................................................... 6,34
Sklo bílé............................................................................................................. 10,74
Popelnice......................................................................................................... 307,91
Objemný odpad-zelené kontejnery................................................................... 63,48
Beton................................................................................................................. 17,58
Asfalt................................................................................................................. 18,05
Stavební suť.......................................................................................................... 7,2
Kompost - hnědé nádoby na bioodpad............................................................. 36,83

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Celkem z obce odvezeno………………495,602t. na občana nebo RN …      .267 kg

Z přehledu vyplývá, že se občané stále věnují třídění odpadů, jsou již na
třídění zvyklí a patří jim za to poděkování.
Množství bioodpadu v popelnicích odpovídá celostátnímu průměru, což
dokazuje nasbíraný bioodpad za 4 měsíce.
Bioodpad tvoří v popelnicích 1/3 veškerého odpadu.
Obec začne stavět v měsíci dubnu 2012 „Odpadové centrum“ s dotací
Evropské unie. Předpokládáme, že potom bude komplexně řešeno odpadové
hospodářství v naší obci.
Způsobu odkládání odpadů v centru a jeho provozu bude věnována zvláštní
příloha našeho zpravodaje, která bude doručena do všech domácností.
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Co bychom měli vědět
Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně

Rok 2012 byl v květnu 2010 vyhlášen olomouckým arcibiskupem a metropolitou
mons. Janem Graubnerem jako Jubilejní rok, u příležitosti 100. Výročí korunovace
sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. K té došlo 15. Srpna roku 2012.
„Pohled do místních dějin připomene spoustu událostí, které byly odpovědí na
duchovní zkušenost. Tak si v roce 2012 připomeneme stoleté výročí slavné korunovace sochy Panny Marie. Šlo tedy o mimořádnou událost. Lidé se nejen složili na
krásné korunky pro Pannu Marii a Ježíška. Probošt Antonín Cyril Stojan je v doprovodu poutníků zavezl do Říma, kde je Svatý otec posvětil. Slavné korunovace se pak
o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie účastnilo opravdu mimořádné množství poutníků, pro které se událost stala duchovní zkušeností celoživotně přitahující k tomuto
poutnímu místu.“ (citát Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, protektor Matice svatohostýnské, květen 2010)
Co víme o korunkách?
Byly pořízeny ze sbírek věřících z domova i ze vzdálené Ameriky. Korunka Panny
Marie má v čelence zdobené dvěma řadami perel vyrytý nápis: Zůstaň Matkou lidu
svému. Obsahuje 27 diamantů, 546 perel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů,
21 topasů a 47 opálů. Korunka na hlavě sochy Ježíška je jednodušší. Má 30 rubínů,
20 velkých aduralů a 5 topasů. Zdobí ji nápis: Beránku boží, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi.
Nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější akcí Jubilejního roku 2012 jsou:
Nové zvony pro baziliku na Svatém Hostýně
Ve věžích baziliky je možné zvonit už jen jedním zvonem a to nejmenším a
také nejstarším nesoucím jméno Matky Boží Marie z roku 1844. Větší zvon jména
Neposkvrněné početí Panny Marie z roku 1855 nezvoní pro poruchu závěsu srdce.
Projekt nových zvonů realizuje investor – Duchovní správa na Svatém Hostýně
v součinnosti s Matice svatohostýnskou. Odlití 7 ks nových zvonů bylo objednáno
u firmy Zvonařství Rudolf Perner v Českých Budějovicích s tím, že zvony budou odlévány v německém Pasově. Byla zaplacena záloha 2,2 mil Kč na zvonovinu, ze které
budou zvony odlity. Další finanční prostředky budou použity na rekonstrukci prostor
ve věžích, do kterých budou dodány nové stropní konstrukce a nové zvonové stolice,
které tyto zvony ponesou. Dále je nutné pořídit srdce zvonů, elektroinstalaci, ovládání a pohonné mechanismy, které zvony rozeznějí. Nové zvony ponesou tato jména:
Panna Maria Nanebevzetá
Svatý Jan Sarkander
Svatý Cyril a Metoděj
Svatý Josef
Svatá Rodina
Svatý Ignác
Služebník Boží A.C. Stojan

ladění
ladění
ladění
ladění
ladění
ladění
ladění

-

c1
d1
e1
g1
h1
d2
e2

2000
1630
1130
660
385
225
170

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Také naše obec přispěla na nové zvony na Hostýně částkou 10 000 Kč.
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Kulturní akce v jubilejním roce 2012
Neděle 6. května
Jurkovičův sál, tradiční Valná hromada členů Matice svatohostýnské spojená
s žehnáním nových zvonů.
Sobota 26. května 15 hodin
Jurkovičův sál, vernisáž výstavy malíře Zdeňka Hajného O cestách ke světlu.
Výstava potrvá do 31. srpna. Naváže na ni výstava Dušan Jurkovič, architekt a jeho
dům, připravená ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.
Pátek 15. června – neděle 17. června
Venkovní pódium. Přehlídka farních divadelních souborů.
Středa 20. června
Zámek Bystřice pod Hostýnem. Slavnostní uvedení poštovní známky s námětem
korunovace 1912, kterou vydala Česká pošta.
Sobota 30. června – neděle 1. července
Venkovní pódium. Přehlídka farních schól. Hudební skupiny mládeže z českých a
moravských farností se setkají a vystoupí na Svatém Hostýně.
Sobota 21. července 17 hodin
Bazilika. Koncert Hradišťanu pod vedením primáše Jiřího Pavlicy.
Sobota 18. srpna
Bazilika. Hlavní den korunovačních oslav za účasti středoevropských biskupů, koncelebrovanou mši sv. doprovodí velký sbor složený ze schól moravských farností.
Neděle 19. srpna
Bazilika. Večerní koncert Václava Hudečka a jeho přátel.
Informace a kontakty:
Tel: 573 381 693, matice@hostyn.cz, vedoucí hospodářské zprávy: Dagmar Fojtů,
www.hostyn.cz

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – TO JE NAŠE ŠKOLIČKA
Slunce vstává pomalu, rozhrnuje mráčky,
rozhlíží se po jaru, vítá zpátky ptáčky.
Kytky slyší volání, vystrkují hlavy,
vůbec nic jim nebrání, jaro už je tady.

Ano, přesně tak, jaro už je tady. Taky bychom mohly začít slovy známé písničky
„Páni, jak ten čas letí...“. Vždyť to není to tak dávno, co byli naši předškoláci u zápisu.
Nabízíme vám přehled všech akcí, kterých se naše děti zúčastnily.
• Rozhovor do rádia ORION (děti ze třídy Sluníček).
• Maňáskové představení v MŠ „Polepšená vrána“ (obě třídy).
• Výlet ke krmelci na Kozinci – obdarování zvěře jablíčky.
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Karneval v mateřské škole
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divadlo v kulturním domě „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“ (společně
s dětmi ze základní školy).
Karneval v MŠ.
Karneval v kulturním domě.
Sběr papíru.
Účast na výstavě „Chvalčovský šmigrust“.
Pro přihlášené děti ze třídy Sluníček byl zahájen plavecký výcvik v Přerově (děti
celkem absolvují 10 lekcí, které budou probíhat každé pondělí, kurz bude ukončen 11. června).
Keramika s panem Švehlíkem (pro přihlášené děti ze třídy Sluníček).
Loutková pohádka „O Bajajovi“.
V měsíci dubnu nás ještě čekají pohádky: „O lese“ a „O závistivém Kazimírovi“.
Výtvarná soutěž pro děti a jejich rodiče na téma „Čarodějnice“.
„Slet čarodějnic“ v MŠ, vyhodnocení již zmíněné soutěže.

O dalším dění v naši mateřské škole příště.

Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Na dnešní dobu se docela hodí přísloví: „Psi štěkají, ale karavana táhne dál.“
Jenže bez vody (peněz) to ani sebesilnější karavana nikam nedotáhne. Zatím jdeme
neohroženě dál. Jen ti nosiči vody za námi jaksi pokulhávají a poslední dobou občas
i zastaví! Ještěže zastupitelé obce jsou prozíravější a provoz školy zajišťují bez kulhání či zastávek.
Takže, kam jsme to dotáhli a kam potáhneme dál.
ZÁPIS
Do 1.třídy základní školy bylo zapsáno celkem 10 předškoláků, mateřská škola je
plná, někteří rodiče dostali zatím rozhodnutí o nepřijetí.
REKONSTRUKCE
Škola v součinnosti se zřizovatelem zahájila kroky vedoucí k rozšíření kapacity
mateřské školy a doplnění sociálního zázemí. Po ukončení rekonstrukce ( v průběhu
prázdnin ) bude přízemí budovy pro mateřskou školu a jednu třídu ZŠ, v 1. patře
budou ostatní třídy ZŠ a školní družina. Pokud vše proběhne podle plánu, brzy nabídneme další 4 místa v mateřské škole.
ŘEDITELSKÉ VOLNO
V souvislosti s rekonstrukcí vyhlásil ředitel školy v součásti základní škola na
7. 5. a 29. 6. ředitelské volno. Mateřská škola, školní družina a jídelna budou v tyto
dny v provozu, učitelé ZŠ budou připravovat místnosti a stěhovat.
KARNEVAL
Dětské karnevalové veselí proběhlo 3. března. Sešlo se asi 300 návštěvníků, mezi
nimi spousta krásných masek a všude panovala příjemná nálada. Děkujeme všem
organizátorům a dárcům do tomboly (mimochodem bez nich by všechny akce tohoto
typu skončily).
ZIMNÍ OLYMPIÁDA
Tradiční závody na bobech na Matúšku byly bohaté na sníh i na mráz.
13

Děti na Matúšku

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Na poslední dubnový podvečer chystáme spolu s obecním úřadem, klubem rodičů
a hasiči další ročník sletu všech čarodějů a čarodějnic. Sledujte podrobné informace
na plakátech a na našem webu, připravujte čarodějnické kostýmy a masky.
WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky se snažíme udržovat v aktuálním a přehledném stavu i díky
p. Jaroslavu Luhanovi, kterému touto cestou děkujeme.
TESTOVÁNÍ
Ke konci školního roku proběhne testování žáků 5. ročníku. I když máme jen
minitřídu o 3 žácích „přilepenou“ k 1.třídě, jsme zvědaví na výsledky.

Matúšek
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Děti na Matúšku

EVROPSKÉ DOTACE
Na školním webu si můžete prohlédnout první část výukových digitálních materiálů, které tvoří učitelé naší základní školy pro své žáky. Každý materiál obnáší mnoho
hodin práce ( do konce školního roku bude zpracováno přes 250 těchto učebních
pomůcek ). Ke spuštění ovšem potřebujete program ActivInspire. Zájemci mohou, po
domluvě s učiteli, navštívit vyučování a práci s těmito materiály na interaktivní tabuli
zhlédnout. Také se chystáme v součinnosti s klubem rodičů koupit další interaktivní
tabuli.
Pozn. vzhledem k těžkostem s čerpáním dotací jsme rádi, že většinu máme proinvestovánu. Technika je většinou zakoupena a obnovena. Tak snad za stovky hodin
práce nepřijdou zkrátka ani učitelé. I když, nebylo by to poprvé – nezaplacená práce
se stává ve školství jaksi samozřejmostí. Proč ne, děláme to rádi, ale všeho s mírou.
ANGLIČTINA
Od školního roku 2012/2013 jsme se rozhodli rozšířit náš školní vzdělávací program o výuku anglického jazyka i v 1. a 2. ročníku. Formou her, písniček a říkadel
tak budeme pomalu připravovat žáky na povinný cizí jazyk od 3.ročníku. Výuka také
naváže na angličtinu v mateřské škole. Tento krok bude sice finančně náročný, ale
jsme přesvědčeni o jeho potřebnosti.
SPORTOVNÍ AREÁL
Slíbené úpravy jsou hotovy. Tělocvična je obložena protihlukovým kobercem, na
venkovním hřišti stojí kvalitní víceúčelová skate překážka. Také jsme doplnili vybavení posilovny, aby nepřišli zkrátka pánové. Jedná se především o cvičení s činkami.
Na našem webu vyvěšujeme přehled využití areálu včetně volných termínů. Ceny
nájmů držíme stále stejné.
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SBĚR PAPÍRU A ŽELEZA
Děkujeme všem za starý papír. Každá koruna dobrá a ještě si upevňujeme zvyk
třídit odpad. Čeká nás i sběr železného šrotu, z jehož výtěžku bychom rádi zaplatili
hudbu na Čarodějnice. Pokračujeme ve škole i v třídění plastů, skla, baterií, sbíráme
také víčka od PET lahví. A nejen vyděláváme. Pomáháme nákupem drobných dárků
organizaci Život dětem, letos částkou 1.500,-Kč.
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT ?
• Velikonoční jarmark, výstava
• Křížovou cestou na Hostýně
• Turnaj ve stolním tenisu
• Den matek
• Den dětí
• Dopravní hřiště
• Ahoj, školo
• Vysvědčení

•
•
•
•
•
•
•

Za všechny poutníky vůdce karavany

Divadlo Zlín
Koncert skupiny Marbo
Den rekordů
Školní výlety
Fotografování
Čistíme Hostýnky
Návštěva skládky v B.p.H.

Zdeněk Hnila, ředitel školy

Poděkování ředitele školy
Děkuji vedení obce za důvěru v mou osobu. Rozhodli, že moje maličkost má
pokračovat ve funkci ředitele školy bez nutnosti vyhlašovat výběrové řízení (což
zákon umožňuje). Tato skutečnost mě velmi těší a zároveň i zavazuje. Prožil jsem
v této pozici od roku 1993 léta skvělá, normální i všelijaká. Tak snad ta příští, a to přeji
nám všem, budou ku prospěchu budoucích tvůrců dějin Chvalčova – našich dětí.
Váš Zdeněk Hnila

Něco pro bystré hlavičky

1) Hádej, hádej, hadači…

•
•
•
•

V háječku – háji drobní muzikanti nástroje nemají, a přece hrají.
Proletí okenní tabulí, a přece ji nerozbije.
Kterou rostlinu pozná i slepý?
Zlatá koule, zlatý míč, když se ztratí, den je pryč.

2) Žárovky
Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam
vede dlouhá a klikatá chodba – tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět,
zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto.
S vypínači můžete manipulovat, jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat
se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky.
Jak na to?
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3) Najdi 5 rozdílů.

4) Zápalky
Máte k dispozici 6 zápalek. Jak z nich vytvořit
4 rovnostranné trojúhelníky, aniž byste zápalky
lámali? Můžete je poskládat i v prostoru.
Řešení z minulého vydání:
1. T. G. Masaryk
2.

3. První vážení: zvažte tři a tři koule. Pokud bude jedna strana vah lehčí, nachází
se na ní lehčí koule. Pokud budou stejně, lehčí koule je ve zbývající skupině třech
koulí.
Druhé vážení: Z vybrané skupiny třech koulí zvažte dvě. Pokud bude jedna strana lehčí, nachází se na ní lehčí koule. Pokud budou stejně, lehčí koule je ta, co
zbyla.
4. 40 - protože od 1 přidáváme postupně prvočísla, jak jsou za sebou - 3, 5, 7, 11
a 13.
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Zprávy z SOS vesničky

Lyžařský výcvik v Ramzové
V letošním roce jsme v rodinné sestavě šesti dětí a dvou pedagogů zavítali do
malé horské vesničky Ramzová v Jeseníkách. Ubytováni jsme byli v Chatě pod
Klínem, ležící v protilehlém svahu 1,5 km od ski areálu Ramzová. Po vybalení věcí
a obědu jsme se díky pěknému počasí rozhodli prozkoumat okolí. Vyrazili jsme na
procházku do nedalekého Petříkova, který leží 0,5 km přes kopec. Cestou proběhlo
několik koulovaček a také hra Na medvěda. Dvě děti, které představovaly medvědy,
se šly schovat do lesa a zbytek skupiny měl za úkol podle stop ve sněhu je vypátrat
a chytnout. Tento úkol byl ztížen bohatou sněhovou nadílkou. Mimo ušlapanou cestu
leželo přes metr sněhu, a proto lovcům nezbývalo než plazení a lezení po čtyřech.
Po večeři jsme byli na nočním lyžování na sjezdovce vedle chaty. Další dva dny
jsme chodili na celodenní lyžování na protilehlý svah pod Šerák. Po večeři jsme se
scházeli na pokoji a hráli různé společenské hry (scrable, aktivity, šachy, pexeso…).
Čtvrtý den ráno jsme se vydali vyzkoušet jízdu ledovým korytem na nafukovacích
kruzích. Rychlá jízda v nás zanechala nezapomenutelný zážitek. Odpoledne jsme
jeli na prohlídku ruční papírny ve Velkých Losinách. Je to jediná ruční papírna, která
se v Evropě zachovala. Měli jsme možnost seznámit se s historií výroby papíru a
dokonce jsme si mohli vyzkoušet ruční papír vyrobit. Poté jsme se vydali podívat na
krásný zámek Velké Losiny. Na konci dne čekal děti ještě jeden úkol - splnit bobříka
odvahy. Celý následující den jsme opět lyžovali. Poslední společně strávený večer na
chatě jsme na pokoji uspořádali diskotéku. Ráno po snídani jsme se sbalili, naložili
věci do auta a jeli na poslední dopolední lyžování na svah. Po obědě jsme vyrazili
domů. Cestou jsme se opět zastavili ve Velkých Losinách, kde jsme měli rezervovanou návštěvu termálního bazénu. Po pětidenním lyžování to byla velmi příjemná
relaxace. Zbytek cesty domů pak uběhl rychle, neboť děti po bazéně pokračovaly
v relaxaci (spánkem v autě) a probudily se až při příjezdu na vesničku.
Mgr. Alena Malá

Lyžaři na Ramzové
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DZP Javorník

Poslední letošní zimní radovánky klientů DZP Javorník
Pro nás – sedmnáct klientů DZP Javorník – začalo jedno všední pondělí jako
nevšední. V devět hodin ráno nasedáme do autobusu, ve kterém už nás vítají naši
kamarádi a kamarádky z DOZP Barborka a DOZP Kvasice a společně vyrážíme za
zimním dobrodružstvím do Velkých Karlovic. Vezeme sebou vše potřebné pro sáňkování a lyžování. V družném hovoru cesta rychle ubíhá. S přibývajícími kilometry,
k naší velké radosti, přibývá i sněhu. V cíli naší cesty, u hotelu Galik, vidíme, že naše
boby, sáňky i lyže rozhodně nebudou zahálet v hotelové „lyžárně“.
Hned odpoledne vyrážíme na svah vedle hotelu. Užíváme si „sáňkovačky“ a
„bobovačky“. Večer jsme příjemně unaveni, ale přesto vyrážíme na společný turnaj
v bowlingu. Občas se sice nedaří, ale to nás neodradí a dál se snažíme o rekordy.

I další dny si užíváme zimních radovánek.
V pátek se od rána naše pracovnice tváří tajuplně. Něco si na nás asi přichystaly. Vypijeme
kávičku a vyrážíme ven. Před hotelem vidíme
uvázaný oranžový fáborek. No už je nám to
jasné – jdeme hledat poklad! Cestou plníme
různé úkoly a na konci nás čeká úkol nejtěžší
– najít sladký poklad. K našemu největšímu
překvapení jsou nejlepšími hledači naši nevidomí kamarádi z Barborky. Poklad našli, ale
spravedlivě se s námi rozdělili.
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Podvečer je pro nás všechny trochu smutný, protože se začínáme balit k odjezdu. V sobotu ráno přijíždí náš známý autobus a my máváme všem na rozloučenou.
Máváme i rodince sněhuláků, které jsme si tu ze sněhu sami postavili. Vracíme se
domů s velkým přáním – přijet sem za rok zase.
Jana Světlíková
Masopust na Javorníku
Jako každý rok, tak ani letos jsme neporušili „masopustní“ tradici a v úterý 21. 2.
jsme se převlékli za maškary a vyrazili do „terénu“ , obejít s medvědem všechny
provozy našeho zařízení. Za velkého hlaholu, veselí a hudby si medvěd zatančil
snad s celým osazenstvem našeho
Domova. Odpoledne jsme uspořádali karneval, kde se fantazii meze
nekladly. Takže bylo možné potkat
zde čarodějnice, piráty, chobotnice, indiánku, žabky, klauna, vodníka, Karkulku s myslivcem, zebru
či kočky domácí, černokněžníka a
dokonce k nám zavítala i skupina
ABBA! Moc jsme si to užili.
Jana Minářová

?
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Zase něco k odpadům

Různé

Jak jste jistě viděli, jsou opět u všech stávajících nádob na tříděný odpad i nádoby
na bioodpad (hnědé s odklopným víkem).Odkládejte zde prosím trávu, listí a větve
jen malé nebo polámané.V žádném případě sem nepatří zbytky z kuchyně.
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne v týdnu od 16. dubna do 20. dubna
2012. Budete ještě informováni na plakátovacích plochách a v místním rozhlase.
Sbírat budeme vše najednou, kdo zapomněl pytel s nápojovými kartony, může jej
také přidat.
Oranžové pytle s nápojovými kartony se budou sbírat 4 x ročně, vždy v březnu, červnu, září a prosinci.
Pokud máte pytel plný a doma překáží, můžete jej odložit na rampu technického
zázemí (bývalý obchod Na Říce). Nový pytel vám může být vydán i v budově radnice.
Následující dopis paní Bouškové je citován jako milá připomínka kreseb na obalech cukrů od Pana Bubílka. My občané Chvalčova jsme si na tyto obrázky většinou
už zvykli, ale pro „přespolní“ je tato rarita dost neobvyklá a obdivovaná.
„Dobrý den,
ani nevíte, jakou mám neskutečnou radost, že jste se mi ozvala. Už teď se na
cukříky strašně moc těším. Pro sběratele je každý nový přírůstek velkou radostí,
tím spíš, když jsou takovéto cukříky vlastně vzácností. Jeden cukřík mám na stole
v práci, všichni mi ho tu obdivují (nazývá se "Dědina"). Vaši sérii vezmu s sebou na
ukázku na mezinárodní burzu cukříků, kterou máme letos v červnu v Písku. Jsem
ráda, že jsem se vlastně prostřednictvím chvalčovských cukříků dozvěděla o vaší
obci a přečetla si zajímavé vyprávění o historii Chvalčova. I to je mým velkým koníčkem: města, vesničky, kostelíky, domečky, architektura budov a také rozhledny (s tím
spojené nezapomenutelné rozhledy).
Děkuji Vám za Vaši ochotu a přeji Vám i Vaší obci hodně štěstí, ať se dílo daří.
Srdečně zdravím,
Zdeňka Boušková“
Distribuce
zpravodaje funguje i v -16C! Máme důkaz! Paní
Stellová „přistižená při činu“ (viz
foto). A co paní
Sedlaříková?
Buď
„pracuje“
tajně, nebo skončila v závěji...
V každém případě oběma dámám
patří náš dík.
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Povídání o Norsku

Kulturní rubrika

Když jsem si přečetla upoutávku
na promítání o Norsku, rozhodla
jsem se, že se půjdu podívat. Celý
večer se mi velice líbil. Pan Jaroš
promítal film a k tomu nám povídal
své zážitky z cesty Norskem. Byla
jsem opravdu překvapená, jak je tato
země krásná a čistá. A taky mě překvapilo, jak málo našich občanů se
této akce zúčastnilo. No, je to těžké.
Když se nic nedělá, lidé nadávají, a
když kulturní komise něco pro své
spoluobčany zorganizuje, zájem je
malý. Je to škoda. Promítání bylo
krásné a povídání milé. Chtěla bych
poděkovat panu Jarošovi za velice
příjemný večer. A také všem, kteří se
této akce zúčastnili.
Jiřina Blažková

Masopust aneb vodění medvěda

Letošní, již druhý masopust se ve Chvalčově vydařil. Sešli jsme se u obecního
úřadu a hned na první pohled byla zřejmá jednak vyšší účast masek a také nápaditost kostýmů v porovnání s loňským rokem. Za ministerstvo zdravotnictví lobovaly 2
doktorky a zdravotní sestra, za ministerstvo kultury harmonikář, za církev mladičký
farář a nenápadný mnich, za pohřební ústav smrťák, černá vdova a malá zombie,
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za potravinový řetězec řezník i s prasetem, za KSČM pionýrka, za historii mušketýr,
za televizní pořad „Chcete mě?“ kocour, dvě kočky a medvěd, z pohádkového světa
vystoupila Carcoolka s luxusníma nohama, kominice v nádherné sukýnce, která
mazala tváře sazemi štěští, šašek rozdával zlaté dukátky, aby se do stavení kutálely
peníze, nechyběl ani klaun a malá čertice.
Nad celým masopustem visel jeden velký otazník, ke kterému je potřeba se
vyjádřit. Jde o nešťastný termín celé akce. Popeleční středou, která letos byla 22.
února začíná období půstu a ten trvá až do Velikonoc. Tento čas býval našimi předky určen k celkové očistě člověka a přírody. Toto období ( konkrétně 40 dnů, neboť
neděle nejsou vnímány jako postní dny) by se měl člověk intenzivněji věnovat jednak
svému tělu (například střídmost v jídle, abstinence v kouření či pití alkoholu), a své
duchovnosti (četba duchovní literatury, modlitby, ztišení a uvnitřnění). Stejně jako
doba adventní vybízí člověka k upření zraku k vyšším idejím lásky a dobra, tak i doba
předvelikonoční vede k čistotě nezbytné na cestě k Bohu. Naskýtá se otázka, proč
křísit právě Masopust? Většina lidí o jeho významu beztak netuší a ruku na srdce,
kolik lidí z našeho okolí ve svém životě skutečně dodržuje očistu a půst? Včetně těch,
které termín masopustu rozčílil. Hlavním smyslem a cílem Masopustu, tak jak jsme
se o něj snažili my, je rozvíjení vztahů mezi lidmi. Pro mnohé je to možná málo, ale
pro většinu z nás to znamená mnoho. Na Masopustu si vážím spolupráce mnoha rozdílných lidí, kteří se rozhodli vyjít si vzájemně vstříc. Masopust měl sice proběhnout
před popeleční středou, to je pravda. Ovšem v daném termínu byl v kulturním domě
tradiční ples. A prostě to jinak v tu chvíli vymyslet nešlo. Buď by nebylo vodění medvěda vůbec, anebo „mimo termín“. Zvolili jsme tu druhou možnost. A jak se nakonec
ukázalo, dobře jsme udělali. Nápad pochovat basu v kulturním domě se ukázal jako
prozíravý. Mladičký farář byl naprosto neodolatelný a svou řeč zvládnul na jedničku.
Basa byla oplakána, pochována právě tak, jak to má být. Zábava, která následovala,
splnila většinu očekávání.
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Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, ať už
při výzdobě kulturního domu včetně jeho úklidu, chvalčovskému stacionáři za výrobu
ozdob, paní Vlaďce Procházkové, která ve spolupráci s paní Věrou Trefílkovou ušily
dokonalý kostým pro kněze, harmonikáři Laďovi Morawetzovi, chvalčovské omladině
za podporu svou účastí, Josefu Janečkovi ml. za odvahu, Blažeji Stellovi za návrh
plakátů a za hudební produkci, Jirkovi a Lidce Krejčím za trpělivost v bufetu. Děkuji
všem maskám v průvodu a všem sousedům, kteří mají otevřeny dveře. Děkuji i těm,
kteří se přišli podívat do kulturáku, a také za podporu ze strany obce a pana starosty.

Masopustní řeč 2012

PÁTER:
Drazí truchlící a sešlí, s hlubokým zármutkem v srdci jsme dnes odpoledne přijali tu
nečekanou a krutou zprávu o náhlém skonu naší předrahé, všemi hýčkané a obdivované BASY.
Milá Baso,.. s hlubokým zármutkem se s tebou loučíme       AMEN
Ubývá nám plesů a přibývá stresů, country bál už neměl finále,
sportovci mají na mále, poslední výkop na sále.
Maniiiši, Maniiiši není to tím, že píšeš se s měkkým a krátkým iiii!
Na Svatého Valentýna, metala koule omladina, pro starší pěkná hovadina.
Co na to děti? Mají si kde hrát?
No jasně, na karnevalu si zapaří, projeví se v nich kašpaři.
Stejně tak masopustní rej, kdekdo skončil „hejahej…“,
jen chudák pan Morawetz, slivovic měl sotva pět,
prsty mrzly, přesto hrál,  taškařici odstonal.
Někde tady něco vázne, křeslo pro hosta je prázdné,
Záchranné lano hodil Rescueteam, Chvalčove, Chvalčove….co ty s tím?
Podrž aspoň český film.
A zahrádkáři kují pikle, obvyklé i neobvyklé…
Nová vrata, skvělé košty: slivovice, povidla a mošty.
Hody, hody doprovody, přeskočíme šmigrust  a  jsou hody.
Ne, ještě ne…na kládě přece sedíme, na Hogo fogo čumíme,
přelétnem i čarodějnice, nenapadá nás nic více,
přivítejme Kolumbijce!
S Hurtovou v kole horká krev, pivo, guláš a zpěv.
Valašští strýci nabízeli slivovici,  Kolumbijci však ukázali Fuck!  
A jedli radši mák.
Ti naši hasiči nejsou už mladíci, 110 let se slavilo,
předávku vody počasí zkazilo.
Na podruhé však se konečně sjeli,
Aleluja!  Výstřik se zdařil, Hostýn se zvlažil.
Náš starosta něco chystá, asi bude terorista!
Bombu v gatích pašoval na Chvalčovský festival.
Decibely jenom řvaly,  sousedi by radši spali.
Málem jsme chytli po palici  Matvejovic sukovicí.
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Daní my se nebojíme, žádný litr neproclíme,
Stačí jít okolo, Likérko Draku, a máš ho jak z praku!
Co dodat velice,  popojdem k trafice,
zrána se tam postavíme, štamprli se nebráníme.
Dáme se ferrrrnett, madmazel Thoman?
No nic, pojďme se spojit, je tu listopad a světlušky začly se rojit.
A zahrádkáři? Vytrvale vaří…
Máme tady další výročí:
„Kur…., hlídám si cukr!“ zvolá Jiřina a po dortu skočí.
Stacionář rádi mějme, bude nám tam dobře, než nás něco sejme.
Temnota se tiše vkrádá, Klára novou knihu skládá.
Noc se prodlužuje, nastal zimní čas, adventní inspirace jsou tu zas.
Mikuláši, všechny hodné spas a ty nehodné ať veme ďas.
A zahrádkáři? Pořád vaří.
Co na to Pepa Nos?
…..a že je země kulatá, kulatá a místa je tu dost!
Na čaji o páté svá játra poznáte,
Osteoporóza nezůstane ladem,
Berle máme skladem.
A co naši zahrádkáři? Degustaci, té se  daří…
PÁTER:
Naše milá Baso, přestalas nám vrzat, přestala nám hrát, nebudem už slyšet v kapele
tvůj hlas. Bylas mezi námi, každý tě měl rád, dneska tvůj hlas zralý tak náhle nám
zhas.
• oroduj Baso za naše plesy, aj okolní lesy
• za chvalčovské hasiče, ať potírají paliče
• oroduj za čistou vodu z hor, ať nás nepobije mor
• za chvalčovské zahrádky, ať z nich nezůstanou jen památky
• oroduj za velikonoční dobu, ať vymýtí lidskou zlobu
• za filipojakubskou noc, ať neztratí svou čarovnou moc,
• oroduj za naše děti, aby jich bylo jak smetí
• za chvalčovské hody, by přinesly co nejvíce pohody
• oroduj za chvalčovské komunikace, ať jsme si blíže více,
• za služby pro lid, by Chvalčov více prohlíd
• oroduj za předvánoční čas, ať vnímáme jejich jas
• za naše klidné a pokojné stáří
• oroduj za místní sportovce, ať neskončí na stopce
• za hostýnského Yetty, ať zdoláme všechny mety
• oroduj za úřad náš, ať občanům prospíváš,
• a hlavně!!—za malé DANĚ!!
Modleme se.
AMEN
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Výstava obrazů pana Karla Bubílka

Dne 3. března 2012 jsem měla čest zúčastnit se vernisáže výstavy obrazů a tvorby pana
Karla Bubílka. Kde je Soláň, kde výstava
probíhala, jsem vůbec netušila, a na výlet se
doopravdy těšila. Už když jsem vstoupila do
Zvonice, dřevěné „valašské kaple“, byla jsem
ohromena. Dýchla na mě atmosféra Valašska
a starých časů. Myslím, že symboličtější místo
pro výstavu pana Bubílka by se jen stěží hledalo. Divokost a zároveň řád přírody tu dýchaly
z každého předmětu. Rekvizity ve Zvonici,
dřevořezby Valachů a valašských děvčic, obrazy ovčáků a nekonečných kopců se spojily
s tvorbou pana Bubílka v tom podstatném, a
sice v lásce k přírodě. A je to láska k přírodě,
skrze kterou vidí pan Bubílek lesní pěšinku jako
cestu do chrámu. Dívat se na jeho barevné
malby bylo pro mě jako vstupovat do kostela.
Hostýnské vrchy, Hostýn a Chvalčov stokrát
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jinak. Tak by se také dala výstava nazvat. Ne nadarmo je pan Bubílek čestným
občanem Chvalčova. Jeho kladný vztah k místní krajině je vidět v každém díle, ať už
jsou to černobílé perokresby, které všichni známe např. z obálek zpravodaje, nebo
obrovské pestrobarevné kompozice. Pan Bubílek má dar vidět Chvalčov uměleckýma očima a tím se vyčleňuje z davu lidí, pro které je příroda „obyčejná věc.“ Talent a
lehkost jeho tvorby budeme moci obdivovat i my, místní občané. Vernisáž i výstava
díla pana Bubílka proběhne v rámci oslav letošních cyrilometodějských hodů ve
Chvalčově. Věřte, že se máme všichni na co těšit.
Jitka Dostálová

Otevírání studánek v letošním roce proběhlo 25. března.
Opět tu zas máme jaro,
pryč jsou zimní vánice.
Příroda barvami hýří,
jak nějaká mladice.

I naše studánka
jak ta panna čistá,
čeká jenom na klíčníka,
jenž otevřít ji chystá.
Voda v ní průzračná,
jako mořské perly,
Ten, kdo ji popíjí,
často odloží i berly.
S klidem tu posedí
mobilní i pěší.
Najdou se i vandalové,
to nás však netěší.
Važme si přírody,
všeho co nám dává,
vězme, že je voda živel,
bez ní, žádná sláva.
Buďme k sobě milí,
to není žádné passe,
čas ten pádí jak voda,
ať za rok sejdeme se zase.  
Napsala Marta Šindlerová
Jen u pramene
Kde pramení voda,
tam vzniká život,
tam se nachází dobrota
a lásky mohutný proud.
Tam hledej štěstí
uprostřed života,
pro něž chodíš v dešti
a ptáš se, kde je dobrota.
Napsala Jana Nováková
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Rozhovor z tělocvičny

Vaše příspěvky

Již dva roky cvičíme v naší chvalčovské tělocvičně pilates. Scházíme se dvakrát
týdně a v poslední době nás nebývá mnoho. Chodí prostě ti, kterým tento druh
cvičení vyhovuje a kteří ho mají rádi. Přestože jsme převážně ženský kolektiv, už
od samého začátku mezi nás zapadl také jeden muž, pan Rudolf Kučera. Žije ve
Chvalčově Lhotě, je to velmi pozitivní a společenský člověk a měla jsem radost, že
byl ochoten v souvislosti se cvičením zodpovědět pár otázek.
Pane Kučero, pracujete v zámku jako mechanik, máte manželku, děti a vnoučátka, kterým se věnujete. Vím o Vás, že jste vášnivý turista. Co kromě pilates
ještě zvládáte?
Vždycky jsem byl sportovec všeho druhu. V dřívějších dobách mi neunikla ani
spartakiáda. Dokonce jsem byl dvakrát na Strahově, to byl nezapomenutelný zážitek!
Jinak mám celý život rád kolo, plavání a lyže. Věnuji a věnoval jsem se tomu všemu
rekreačně, a celý život mi to takto vyhovuje.
Jak jste se dozvěděl o našem cvičení pilates?
To bylo tak. Můj kamarád Laďa Raab nás přemluvil, abychom chodili všichni, včetně našich manželek. Prostě se trochu hýbat. Dokonce nás mělo být původně šest!
A jak to tak bývá, postupně všichni odpadali.
Bylo to pro vás určitě přinejmenším trochu zvláštní, ocitnout se v takové převaze žen…
No, nebylo to špatný. Při chvilkách odpočinku se bylo aspoň na co dívat…
V čem Vám takové cvičení vyhovuje?
Je to dobré protažení a nikdo by nevěřil, jak namáhavé je posilování vlastním
tělem. Víte, já necvičím na sto procent, to bych ani nezvládl. Líbí se mi, že tady
není nic nakázané, a tak si můžu kdykoliv odpočinout. A protože se snažím chodit
pravidelně, docela brzo jsem zjistil, že mi polevily i dřívější bolesti v zádech. Hlavně
v zimě, když nejezdím tolik plavat, je to pro mě ideální rehabilitace.
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Co si myslíte o našich pomůckách, které při cvičení střídavě používáme? (overbally, gymbally aj.)
Pomůcky mi nevadí, je to aspoň takové zpestření a hodinka vždycky rychle uběhne.
Chcete něco vzkázat našim spoluobčanům?
Já bych chtěl pilates doporučit všem. Nedávno jsem oslavil šedesátku a myslím,
že čím jsme starší, tím víc bychom se měli hýbat. Takže ať se nikdo nebojí a přijde
mezi nás. Vyzkouší a uvidí, jak krásně se protáhne. Pro mě je nejtěžší rozhodnout
se, že opravdu půjdu. Ale jak sedám na kolo, to už se začínám těšit.
Pane Kučero, já Vám moc děkuji za rozhovor.
Doufám, že jsme vám tímto malým povídáním a přiloženou fotografií přiblížili naši
cvičební atmosféru. Prostředí, ve kterém „mučíme“ svá těla, je opravdu příjemné a
pohodové a po odcvičené hodině se všichni cítíme protažení a uvolnění nejen fyzicky, ale i mentálně. Což je neméně důležité.
Proto nezapomeňte: „Kdo se směje (a cvičí), vydrží!“
Radka Trňáková

Můj první jarní den

Letos přišlo jaro o pár dní dříve, než určuje kalendář. Bohužel si však ke svému
slavnostnímu nástupu vybralo poněkud nevhodný den. Jak je to možné? Zcela jednoduše - první krásný a teplý jarní den s jasným sluníčkem a příjemnými teplotami
přišel totiž v pátek…
Ráda bych se s vámi podělila o zážitek z tohoto dne. Jistě nejedna z chvalčovských žen přistoupila ke krásnému počasí stejně nadšeně jako já - praním. Co jiného
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pomůže těm nebohým plenám po dlouhém období zimních inverzí k získání původní
bílé barvy, než sluníčko? Tak šup s tím vším ven! A když už je tak krásně, přidáme
k prádlu před okna také kočárek s dítětem, ať si po obědě pospí na čerstvém vzduchu. Téma rozebírající termín mateřská „dovolená“ již proběhlo mnoha tiskovinami,
takže jak spousta z vás tuší, spící dítě venku znamená pro matku konečně nějaký
volný čas, který lze vyplnit zábavnými činnostmi jako úklid či žehlení. Avšak najednou, co to nevidím? Sousedovi snad hoří dům?
Nikoliv. Pro souseda je to jistě dobrá zpráva. Odkud se ale valí ta oblaka dýmu?
Snad nějaký trosečník na opuštěném ostrově se snaží na sebe upozornit pátrající
letadlo? To asi ne, nejsme v Tichomoří. Těch trosečníků by tu navíc bylo poněkud
víc, než je zdrávo, jak se tak dívám okolo. Že by se jednalo o kouřové signály,
komunikaci mezi indiánskými kmeny? Ne, jen jsem zapomněla, že je pátek odpoledne!!! To nejsou žádné signály, jen o kousek dál se kdosi rozhodl zapálit nějakou
tu hromadu na zahradě. Tak rychle - schovat prádlo zase dovnitř. Pozavírat okna.
A odvézt dítě, než z něj bude uzenka. Konec s domácími pracemi. Jde se na procházku někam jinam. Nejspíše směrem k Bystřici, jak tak vidím ta oblaka dýmu valící
se po Chvalčově.
V souvislosti s pálením by mě zajímalo hned několik věcí. Za prvé, čím se dá takový mokrý materiál vůbec zapálit? Protože zapálit hromadu, která následně vytvoří
tak hustý smradlavý kouř, že zvládne zamořit hned několik okolních domů, to musí
dát fušku! Je na to nějaký speciální kurz pro pyromany? Nebo jsem promeškala díl
Receptáře, věnovaný výrobě zápalných směsí? Dále bych ráda věděla, k čemu tedy
mají sloužit hnědé kontejnery na tříděný odpad? Chápu, je jednodušší shrabat nepořádek na zahradě a rovnou ho tam podpálit, než se s tím vozit někam ke kontejneru
– to asi dělají jen blázni…
Další otázkou je, jak dlouho to ještě bude trvat, protože stav, kdy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne nelze zejména na podzim a brzy zjara vycházet bez plynové
masky, je otravný - doslova i v přeneseném významu slova. Nezbývá než zabednit
okna a dveře a za pěkného počasí nevětrat. Vím, že bych měla být ráda, že jsou
to pouze tyto určené termíny - ale upřímně, dodržují se? Zkušenost bohužel mluví
opačně. Ovšem uvědomuji si také, že ani plánovaný sběrný dvůr, kde by se o bioodpad postarali, nezabrání lidem v tom, aby se chovali bezohledně - kdo se nenamáhá
odvézt odpad ze zahrady pár desítek metrů ke kontejneru, těžko jej poveze přes půl
obce do sběrného dvora. Tak nevím, jestli je z této bludné smyčky cesta ven.
Ano, připouštím, vždycky se pálívalo. Ještě před pár stoletími se dokonce na
Moravě nepálila jen tráva, ale i čarodějnice. Od tohoto zvyku už se naštěstí upustilo.
Zajímalo by mě, kolik staletí bude zapotřebí k tomu, aby se změnil názor i na zamořování vlastní obce. Do té doby, než se tak stane, chtěla bych tedy milé spoluobčany
požádat o dvě věci: pokud se tohoto koníčku opravdu nemůžete vzdát (a neuvažujete
o práci s psychology, jistě i na pyromanii existují nějaké léčebné postupy), prosím,
zakládejte své ohně v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Ale palte tam prosím
větve a trávu až po uschnutí - bude to trvat kratší dobu a vytvoříte méně oblak kouře
(jestli ovšem tohle není zrovna to, po čem toužíte - v takovém případě bych ale
opravdu doporučovala obrátit se raději na odborníky).
Děkuji vám jménem všech nepaličů.
Irena Štajnrtová
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Zahrádkáři

Modlitba ženy na rok 2012: „Milý Bože, dej, ať mám tučné bankovní konto a
štíhlou postavu. Prosím, nepopleť to jako vloni…“
Rok 2011 jsme ukončili VČS 17. 2 .2012, na které jsme zhodnotili, co se nám
v uplynulém roce povedlo a co je potřeba dodělat, vylepšit, dokončit. Výbor si myslí,
že členové ZO udělali kus poctivé práce. Patří jim a také jejich rodinným příslušníkům
co nejupřímnější poděkování. Jelikož slavíme 45. výročí naší ZO, předali jsme našim
členům, kteří byli přítomni na VČS, ČESTNÉ UZNÁNÍ ÚS Kroměříž za dlouholetou
aktivní činnost v ZO ČZS CHVALČOV. Zároveň máme mezi námi i tři žijící členy,
kteří byli u zrodu naší ZO v roce 1967, a to: pana Josefa Červinku, pana Josefa
Pavelce a pana Antonína Zábranského. Tito členové byli oceněni. Také jsme
předali při příležitosti 55.výročí založení ČZS jménem Republikové rady stříbrnou
medaili „Za zásluhy o Český zahrádkářský svaz“ starostovi obce p. Ing. A. Stodůlkovi
a majitelům firem HORÁKOVY ŠKOLKY Bystřice p.H. p. ing. D. Horákovi, TECHNIKNÁŘADÍ Bystřice p.H. p. P. Štěpáníkovi, VÍTEX a.s. Bystřice p.H. p. J. Janečkovi.
Dne 3.3. končí oblastní školení OOI zahrádkářů.
V pondělí 5.3.2012 v 17.00 hodin pořádáme na CH.Z. „Řez s dataprojekcí“.
Ve čtvrtek 8.3.2012 v KD gratulujeme a slavíme kulatiny paní L. Dostálové a pana
A. Kyncla.
13.3. začínáme s úklidem na CH. Z.
16.3. pálíme vykácené stromy, chrastí atd.
ZO Míškovice pořádá 17. 3. 2012 „Košt pálenek“, kterého se účastníme.
24.3. ve Vlkoši se koná „Vlkošská baňka“, které se také účastníme.

Předávání střibrné medaile.
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23.-24. 3. 2012 se pan. J. Pecháček účastní zasedání RR (Republiková Rada) ČZS
v Sezimově Ústí.
V pondělí 2. 4. 2012 v 17.00 hod. na CH.Z. proběhne reportáž z cesty na Dálný
východ „Chcete něco vědět o Rusi“ a obrazová reportáž z cesty na Dálný východ
„Za ussurijským tygrem“, uvádí p. Mgr. Jiří Troneček. Tímto vás všechny zveme a
těšíme se na vás.
POZOR! 24.4. končí termín přihlášek do 1. ročníku floristické soutěže pro mládež v aranžování květin pro žáky 12 – 14 a 15 – 18 roků. Heslo: I ty můžeš být
hvězdou floristiky. Zemské kolo pro Moravu bude 25. 5. 2012 v Kroměříži.
Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ se koná 27. 4. 2012 od 8.00 hod.
v DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ Holešov, Dlažánky 321, kde i my máme svou účast na
pořadatelské, organizační práci.
Beseda „Probírka plodů“ se uskuteční na CH. Z. v pondělí dne 7.5.2012 v 18.00
hod.. Přijďte si vyměnit názory, pobesedovat a popovídat. Těšíme se na Vás.
Soutěž „O nejlepšího klepače kos“ proběhne 12. 5. 2012 v 17.00 hodin. Přijďte
ukázat návštěvníkům, jak se to kuje u nás správně. Musíme začít něco nového, a
proto neváhejte se aktivně na této akci podílet a zúčastnit se. Naše dveře, vrata
jsou vám otevřeny dokořán!!!
„Česnek ve 21. století“ - seminář, který se koná v Olomouci v 1.patře RCO
u vlakového nádraží, v salonku Centaurus ve středu 16.5.2012 od 9.00 - 14.00 hodin.
Proběhne zde10 přednášek. Tuto akci pořádá VÚRV, v. v. i. Oddělení zelenin a speciálních plodin Olomouc, Šlechtitelů 11. Na exkurzi v porostech je doporučena vodě
odolná obuv. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVU VÍN S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ VRACOV
19. a 20. KVĚTNA 2012 pořádá Český zahrádkářský svaz a Cech kyjovských vinařů.
Zveme vás na košt vín zahrádkářů, malovinařů i velkovinařů z celé ČR a zahraničí.
Kde: Sportovní hala Vracov v sobotu 19. 5. od 13 – 22 hodin. V neděli 20. 5. od

Košt v Míškovicích.
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Oslava kulatin.

10 – 17 hodin. Vstupné: 250 Kč včetně katalogu a pohárku. Uděláme tam zájezd
v neděli 20. 5. Přihlášky na zájezd přijímáme do 7.5.2012.
Nové ČESKÉ odrůdy modrých peckovin. Na přelomu let 2010 a 2011 byly
do Státní odrůdové knihy ČR zapsány 4 nové odrůdy slivoní. Potěšující je, že se
jedná o původní české odrůdy. Stáňu, Amátku a Dwarf vyšlechtila firma Výzkumný
a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy. Odrůda Horňácká Durancie je šlechtění
soukromého šlechtitele pana Janošky z Velké nad Veličkou.
Dwarf je velmi raná pološvestka. Začátek kvetení je střední. Strom má velmi
slabou vzrůstnost, plod je středně velký, dužnina žlutavě zelená, měkká, velmi šťavnatá, navinule sladká až nasládlá průměrné aromatické chuti. Je zajímavá zakrslým
vzrůstem stromu. Je vhodná do nádob. Má nižší plodnost a pouze průměrnou chuť.
Je tolerantní k šarce švestek.
Amátka - velmi raná až raná pološvestka. Začátek kvetení je velmi raný až raný,
roste středně bujně, koruna středně hustá, plod středně velký až velký. Dužnina
žlutavě zelená, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť navinule sladká, průměrně aromatická, chutná. Vyniká brzkým nástupem do plodnosti, dobrou plodností a vcelku
dobrou kvalitou plodů. Je citlivější k monilii plodů a tolerantní k šarce švestek.
Stáňa - středně raná pološvestka. Začátek kvetení je velmi raný až raný. Korunu
tvoří řídkou až středně hustou. Plod je malý až středně velký, dužnina je žlutavě
zelená, středně tuhá až tuhá, středně až velmi šťavnatá. Chuť navinule sladká až
nasládlá, poměrně aromatická, velmi dobrá. Později vstupuje do plodnosti a plodí
průměrně. Náchylnost plodů k pukání a tím náchylnost k monilii plodů. Je tolerantní
k šarce švestek.
Horňácká Durancie - pozdní až velmi pozdní. Kvete velmi raně, roste bujně,
vzpřímeně, nutno provádět letní řez a stále otevírat korunu. Plod je malý, dužnina
žlutavě zelená, středně tuhá až tuhá, velmi šťavnatá, v chuti navinule sladká až sladká s typickou mírně nahořklou příchutí durancií, velmi dobrá. Do plodnosti nastupuje
pozdě. Plodí středně, mnoho, až více.
S OSKORUŠÍ k nám i do Evropy. Tak se dá jednoduše shrnout úsilí dlouholeté
péče o vzácný strom jeřáb oskoruše (Sorbus domestica). Tato společná aktivita skupiny lidí každoročně vyvrcholí na „Slavnosti Oskoruší ve Tvarožné Lhotě“. Akce se
koná týden po Velikonocích ve Společenském domě.
Angrešty se opět vracejí do zahrádek a to od našeho šlechtitele Martina Vrány ze
Zborovic, odrůdy ALAN červený, DAGMAR žlutý, PRIMA žlutý, KARMEN červený
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odolné hnědému padlí. Na další zajímavé a odolné odrůdy se můžeme těšit koncem
léta. A kdo pojede na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ do Želešic, může je tam zhlédnout.
Časopis ZAHRÁDKÁŘ od dubnového čísla má nový seriál: „Co pěstovaly naše
babičky“, proto neváhejte a zajistěte si předplatné.
33. ročník jarní etapy FLORA Olomouc 19.-24. 4. od 9-18 hod. se v expozici pavilonu A promění na jarní „ZAHRADU V POHYBU“. Floristi se utkají v klání na téma
„Kytice pro muže“. A pavilon E potěší expozice ČZS se sbírkami jarních cibulovin,
trvalek, kaktusů a sukulentů, bonsají, skalniček, balkonových rostlin s květinovými
aranžmá.
Do 20.6. se přihlaste do 2. ročníku fotografické soutěže na téma „KRÁSY
NAŠICH ZAHRAD“, max. 5 fotografií, kategorie12 – 15 let a 15 – 18 let (min.velikost
obrázku 1,5 Mpx, max. velikost souboru 4 MB).
V době Velikonoc ať nemáte žádný úraz. V máji mužové ať nenechají uschnout
ženy či děvčata.
Pár pranostik: Prší-li o velikonočním Hodu (neděle), bude v létě nouze o vodu.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Žena nepolíbená v máji uschne a je v háji.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Výbor ZO ČZS

Než zavřete zpravodaj

Dalajlamovo poselství
-

-

Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.
Když prohrajete, nenechte si ujít ponaučení proč.
Držte se tří R - respektu vůči sobě
- respektu vůči ostatním
- responsibility – zodpovědnosti za všechny svoje činy
Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.
Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.
Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.
Každý den buďte nějaký čas o samotě.
Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se přitom svých hodnot.
Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.
Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se
moci těšit z něho podruhé.
Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.
Při neshodě s vašimi milovanými řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na
světlo minulost.
Sdílejte své poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Buďte jemní k Zemi.
Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než
vaše vzájemné potřeby.
Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste toho dosáhli.
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Masopust

Otevírání studánek
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Slovo na konec:
Všichni na jednom jevišti tohoto velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týče.
Jan Amos Komenský
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