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Pohádkový les – hřiště Chvalčov
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Milí čtenáři,
narodila jsem se jako ne-rasistka. Ne snad, že bych se nezasmála dobrému vtipu
o cikánech, ne snad, že bych si občas neposteskla, že v našem městečku už nejsou
jiné obchody než vietnamské, a když se za mě v první třídě posadil malý černoušek
Jirka, zvědavě jsem se ohlížela, protože černoch, to byla v té době na malé vesnici
neuvěřitelná rarita. Ovšem naštěstí mě minula mánie, která rozděluje lidi na „oni a
my“… nezastávám se darebáků a zlodějů. Nezastávám se agresivních Romů, ani
překupníků drog z Asie, nezastávám se žádné špatnosti. Ovšem na druhou stranu
je mi z duše protivná emocionální vlna, která se živí záští a nenávistí vůči kterékoliv
skupině lidí či kterémukoliv etniku. Kolikrát člověk nevěří, že i jinak poměrně inteligentní lidé se v této zášti vyžívají. „Jakmile jde o cikány, najednou jsou si všichni „bílí“
rovni.“ Ale rasismus nevyřeší ani krádeže v obchodech, ani násilnictví, ani recidivy…
rasismus neřeší vůbec nic. Naopak, každá rasisticky laděná myšlenka působí jako
poleno přiložené do hořícího ohně. Ovšem dům, který hoří, patří všem, a bydlíme
v něm také my. Naivní jsou myšlenky, že když vystěhujeme „nepřizpůsobivé“ někam
jinam, že od nich bude klid. Kam? Zajímalo by mě, kde je v tomto vesmíru místo, kam
by se dali vystěhovat. A strach, který v nás vlastnosti tohoto etnika spouští, vystěhujeme kam? Co kdybychom se někdy hlouběji zamysleli a zkusili odhalit souvislosti,
které nás do nelíbivých situací staví? Ano, máme právo se ptát, jak si mohou tmavé
rasy ono rozpínání a roztahování po Evropě vůbec dovolit. Ovšem máme také právo
se ptát, jak si mohla bílá Evropa před staletími při kolonizacích dovolit rozpínat se a
roztahovat přes takřka celou jižní polokouli. Byli zvaní? Byli vítaní v afrických a indiánských zemích? Co asi cítili tehdejší místní obyvatelé? Chovala se tehdy bílá rasa
k místním slušně a zdvořile? Byla přizpůsobivá jejich mentalitě, ctila jejich zákony?
Mohly by mít tehdejší pocity okupovaných zemí něco společného s pocity, které
máme dnes my? Co myslíte? Já nevím, vím jen, že nic se neděje bez příčiny. A vím,
že u takto závažných věcí stojí za to se alespoň zamyslet a nevézt se automaticky
s davem.
Přeji všem krásný podzim.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 8. 2012
Rada obce projednala a rozhodla:
• a) o zbudování a úhradě 250 m2 parkovací plochy pro osobní automobily za cenu
234 211,--Kč, včetně DPH, v ul. Na Kamenci s tím, že parkovací plochy budou
sloužit výhradně pro parkování návštěv, nejsou vázány na čísla popisná. Pokud
má zájem o trvalé parkování místní občan, musí mít nájemní smlouvu dle platné
vyhlášky, za úhradu.
• b) o asfaltové úpravě uličky vedle č. p. 475
• c) o odprodeji starých obrubníků za cenu 1,--Kč za kus
• d) o uložení výkopového přebytku tak, aby mohl být dále používán na zpevnění
místních komunikací.
• a zamítá příspěvek na osvětově výchovný projekt Evropské asociace pro děti
v boji proti narůstajícímu počtu úrazů u dětí.
• a) a souhlasí se změnou vjezdu na pozemek parc.č. 479/1 v k. ú. Chvalčova
Lhota pro novostavbu rodinného domu pro manžele Jiřího a Lenku Kocfeldovy
z Bystřice pod Hostýnem.
b) a souhlasí s udělením souhlasu na umístění vodovodní a plynovodní přípojky
přes obecní pozemky parc. č. 476/2 a 476/3, oba v k. ú. Chvalčova Lhota, do
rozestavěného domu v ul. Javornické pro Ing. Milana Paštěku z Bystřice pod
Hostýnem.
• a souhlasí s návrhem projektové dokumentace Ing. Petra Kubeši na Úpravu prostoru před letním pódiem a u rozhledny na Svatém Hostýně, nenachází se zde
žádná infrastruktura.
• o přijetí dotace ve výši 20 000,--Kč od fondu kultury Zlínského kraje na opravu
křížku u kapličky v Dědině.
• o uzavření smlouvy č. 11085724 se SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a rozhodnutím o přijetí dotace na „Odpadové centrum
Chvalčov“ ve výši 130 794,60 Kč, což činí 5% z celkové částky, z Fondu soudržnosti 2 223 508,20 Kč, což činí 85 % celkových nákladů. Zbývající částku, což je
10 % ceny, uhradí obec z vlastních zdrojů.
odkoupit
10 kusů brožury od pana Machače z Bystřice pod Hostýnem.
•
• o odprodeji zbytků těžebního dřeva za cenu 300,--Kč a náklady na odvoz pro
manžele Skýpalovy.
• o opravě hostýnské lesní cesty po těžbě dřeva.
• o opravě prasklého mlýnského náhonu u Stavěníčků v zahradě.
• o vícenákladech na „Odpadové centrum“ – dovybavení unimobuňky pro obsluhující personál 119 000,--Kč bez DPH, uložení silničního obrubníku kolem plotu
56 000,--Kč + dovybudování přípojky na kanalizaci z unimobuňky za 88 000,--Kč.
• a zamítá pronájem části obecního pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Chvalčov pro
paní Janu Smolkovou a Alici Mišekovou.
• a) a nesouhlasí s návrhem na novou „Smlouvu o výpůjčce“ pro TJ Chvalčov, souhlasí s Dodatkem č.1 a prodlužuje výpůjčku do 31.12. 2025.
b) o zakoupení dvou fotbalových branek v částce do 30 000,--Kč.
c) a doporučuje ZO přijmout do majetku obce „Přístavbu šaten a bufetu na hřišti
TJ Chvalčov na pozemku parc. č. st. 231 a parc. č. 400/12 a parc. č. 400/10
v k. ú. Chvalčova Lhota“.
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o projednání další finanční podpory pro TJ podle novely zákona č. 202/1990 Sb.
po projednání ve finančním výboru.
o opravě mostku v ul. Kroužky u č. p. 600.
o zveřejnění záměru o pronájem části obecního pozemku parc. č. 915/1 v k. ú.
Chvalčov.
o příspěvku na benefiční festival „Blázinec za zdí“ ve výši 1 000,--Kč.
a doporučuje ZO směnu pozemků s firmou Washina, dle geometrického plánu.
o pronájmu 2m2 obecního pozemku parc. č. 1122/2 v k. ú. Chvalčov za jednorázovou úhradu 24,--Kč, na dobu 12 let.
a souhlasí s konáním podzimního zájezdu seniorů na Slovácko - Uh. Hradiště a
okolí, včetně úhrady nákladů na dopravu.
o vyčištění otevřených částí vodoteče v ul. Kroužky.
o vyčištění mlýnského náhonu.
Rada obce bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání z 06. 06. 2012.
žádost Ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu v Kroměříži o informace a
monitoring eroze zemědělské půdy v obci Chvalčov.
informaci starosty o volném místě správce fotbalového hřiště od 01. 09. 2012.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 9. 2012
RO projednala a rozhodla:
o úhradě geometrického plánu na vytyčení obecních pozemků v chatové oblasti
• Pod
Dubinou.
na obecní vodovod a kanalizaci pro nájemce rybářské líhně na Říce.
• oa připojení
souhlasí s podmínkami rozhodnutí OPŽP o poskytnutí dotace ve výši
• 2 009
255,40 Kč na „Varovný systém Obce Chvalčov s dotací FS ve výši
1 897 630.10 Kč a schválení návrhu smlouvy o poskytnutí podpory č. 11093661
ze Státního fondu životního prostředí v rámci OBŽP s datem podpisu SFŽP
13.08.2012, ve výši 111 625, 30 Kč.
o nabídce firmy MG Construction na akci oprava mostku, odvodnění cesty od polí,
• zhotovení
přípojky na kanalizaci v délce 60 m, za č.p. 600 v Kroužkách za cenu
88 029,--Kč. Oprava bude provedena dle finančních možností tohoto roku.
dalších prací nad rámec projektu při stavbě“Stezka pro pěší.“ Jedná
• oseúhradě
o odtoky okapových vod, podbetonování domovních vjezdů, podbetonování a
vyasfaltování vjezdu do ul. U Hřiště.
stanovila termín jednání ZO na 24.09.2012 se začátkem v 17.00 hodin.
• aa souhlasí
organizací sběru „Kola pro Afriku“ a jejich převozem na sběrné místo
• na nákladysobce.
geometrického plánu, který řeší narovnání majetkových vztahů příjezdo• ovéúhradě
komunikace v chatové oblasti Pod Dubinou na pozemcích parc.č. 1126, 224/2,
213/2,0210/1 a 198, všechny v k.ú. Chvalčov.
instalaci 1 mobilního WC a 1 mobilního kontejneru o rozměru 3 x 2 m v ul. Na
• oKůtku
na pozemku parc.č. 1163 v k.ú. Chvalčov pro Celní úřad Zlín do 31.12. 2012.
pokračování v nájmu části obecního pozemku parc.č. 915/1 v k.ú. Chvalčov
• oo výměře
363 m2 panu Alexandru Erkerovi na dobu 12 let za cenu 1,--Kč za m2
a kalendářní rok.
o zveřejnění záměru na odprodej event. pronájem části obecního pozemku
• parc.
č. 449/1 v k.ú. Chvalčova Lhota.
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•

o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt p. Anežku Oravcovou a p. Ivetu
Stellovou.

•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání z 01.08.2012.
informaci starosty o souhlasu Arcibiskupského semináře v Olomouci k hydrogeologickému vrtu na Bystřičkách.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 24. 9. 2012
Zastupitelstvo obce projednalo
a
• schvaluje program jednání
• a schvaluje ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
• a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 18. 6. 2012 do 24. 9. 2012.
• a rozhodlo o přijetí do majetku obce stavby „Přístavba šaten a bufetu na hřišti TJ
Chvalčov“ s cenou dle evidence TJ.
• a rozhodlo o provedení a úhradě 250 m2 parkovacích ploch v ul. Na Kamenci
a to mimo rámec zakázky „Stezka pro pěší ve Chvalčově“ za nabídkovou cenu
195 343,00 Kč, zhotovitelskou firmou PB SCOM, s.r.o. Hranice na základě objednávky.
• a) a rozhodlo o dovybavení unimo buňky pro „Odpadové centrum“ za cenu
119 tis. Kč bez DPH, dodavatel Stavosvit, a.s. Zlín.
b) a schvaluje pověření radě obce dořešit finanční vypořádání projektových
odchylek na projektu "Stezka pro pěší".
• a rozhodlo o směně obecních pozemků2 a to část parc. č. 81/1 o výměře 155 m2
a část. parc.č. 1136/2 o výměře 33 m vše v k. ú. Chvalčov, za část pozemku
ve vlastnictví firmy Washina engineering, s. r. o., Novosady 627, Bystřice pod
Hostýnem parc. č. 81/21 v k. ú. Chvalčov o výměře 188 m2, dle geometrického
plánu č. 465-63/2012, schváleného KÚ KP Holešov dne 29. 5. 2012.
• a zamítá odprodej pozemku parc. č. 364/23 v k. ú. Chvalčova Lhota. ZO neshledalo důvod k výpovědi z dosavadní platné nájemní smlouvy.
• a zamítá záměr zbudování nové komunikace pro odvoz kamene z lomu Niva
v k.ú. Slavkov pod Hostýnem přes území obce Chvalčov.
• a rozhodlo o odkupu pozemku parc. č. 914/8 v k. ú. Chvalčov o výměře 169 m2
do vlastnictví obce za cenu dle znaleckého posudku 8 140,00 Kč. Obec uhradí
náklady na vklad do KN.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 v projednaném znění.
• a schvaluje pověření radě obce ke zpracování podkladů pro zasíťování pozemků
v ulici Javornické.

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 12/2012 ze zasedání ZO Chvalčov dne 18. 6. 2012.
orientační rozsah víceprací a méněprací na projektu "Stezka pro pěší"
informaci o sběru starých kol v rámci akce "Kola pro Afriku".
žádost o zasíťování stavebních pozemků v ul. Javornické a zároveň pověřuje
radu obce k zpracování žádosti pro příští zasedání ZO.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce
6

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu máme opět volby do zastupitelstev krajů. Předvolební rej plný
dobrých úmyslů, zásadních postojů, nesplnitelných slibů, decentních podpásovek a
ujištění, že jedině naše vláda je ta pravá, máme za sebou. Moudří se orientují a drží
svůj směr, ostatní podlehnou slibům jednoho a příště jiného. Nic nového pod sluncem, jedině snad, že znechucení trhá rekordy. I když nejít k volbám je svaté právo
každého voliče, přimlouval bych se za volební účast, protože volit je nejen právo, ale
i odpovědnost vůči sobě, své rodině i celku. Važme si kandidátů, neboť v dobách
nepohody (pokud přistoupíme na její existenci) se jaksi vytrácí ochota stát v čele
zástupů. Žádný výsledek voleb nikomu nevyřeší štěstí a spokojenost. I špatná vláda
je lepší nežli žádná a mimochodem, lépe se nadává, když víme komu, i když je to
„jenom“ ta vláda krajská.
Ing. Václav Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
Václav CHLUD
Josefa BÚBELOVÁ
Helena DAĎOVÁ

59 let
84 let
71 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Co bychom měli vědět

Volby do zastupitelstev krajů 2012

Kam se bude volit?
- do ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Kdy se konají volby?
první den voleb – pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
druhý den voleb – sobota 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin
Kde se konají volby?
budova kulturního domu ve Chvalčově
Kdo může hlasovat v těchto volbách?
právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let
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Jak budeme volit?
-

-

-

-

nejpozději 3 dny před volbami budou voličům doručeny hlasovací lístky,
v případě ztráty či poškození obdrží volič novou sadu lístků přímo ve volební
místnosti

po prokázání totožnosti a státního občanství ČR – platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
nebo cestovním průkazem – bez předložení platného dokladu nebude voliči
hlasování umožněno

v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ve volební místnosti volič vloží
do šedé úřední obálky 1 hlasovací lístek té politické strany či politického hnutí,
pro které se rozhodl hlasovat
preferenční hlasy – volič může zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty uvedené na
1 vybraném hlasovacím lístku, kterým dává přednost

po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky

každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni
nejméně 2 členové okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou

-

voličské průkazy – volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého
seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad
voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle poštou doporučeně do vlastních rukou.

-

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech
voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?
- po ukončení činnosti OVK Chvalčov budou výsledky vyhlášeny obecním
rozhlasem a následně zveřejněny na úřední tabuli obecního úřadu; dále
budou zveřejněny na elektronické úřední desce OÚ Chvalčov, na adrese
www.obec-chvalcov.cz
- výsledky voleb budou rovněž zveřejněny v příštím čísle zpravodaje
Marie Balvínová, zapisovatelka OVK Chvalčov
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I když letošní investiční stavby nejsou dosud hotové, jejich financování je podpořeno uzavřenými smlouvami na poskytnutí dotací, jak je uvedeno v tabulce. Obec
si váží důvěry poskytovatelů a udělá vše, aby stavby zdárně dokončila a vyhověla
dotačním podmínkám.

DOTACE PŘIZNANÉ OBCI CHVALČOV V ROCE 2012
P.č.

Poskytovatel

Účel použití

Částka Kč

1.

Státní fond životního prostředí
ČR v rámci operačního programu
Životní prostředí

Odpadové centrum
Chvalčov

130 794,60
2 223 508,20

Výdaje a dotace stát. rozpočtu –
použití zdrojů Fondu soudržnosti
EU
Celkem:
2.

Odpadové centrum
Chvalčov
Varovný systém obce
Chvalčov

Státní fond životního prostředí
ČR v rámci operačního programu
Životní prostředí

Výdaje a dotace státního rozpočtu
- použití zdrojů
Varovný systém obce
Fondu soudržnosti EU
Chvalčov
Celkem:
3.

4.

5.

Zlínský kraj, odbor kultury a
památkové péče

Zlínský kraj

Úřad práce ČR

111 625,30
1 897 630,10
2 009 255,40

Restaurování kamenného kříže u kaple SV.
Cyrila a Metoděje ve
Chvalčově. Neinvestiční
dotace.

20 000,00

Neinvestiční dotace
na volby do krajských
zastupitelstev konaných ve dnech 12.13.10.2012

23 200,00

Neinv. dotace na VPP
v rámci Operačního
programu lidské zdroje
a zaměstnanost.
(stav k 30. 9. 2012)

146.884,00

Úhrn dotací získaných pro obec v roce 2012 činí 4.553.642,20 Kč

 573 379 770,  573 379 771, E-mail: obec@obec-chvalcov.cz,
http: www.obec-chvalcov.cz
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2 354 302,80

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Léto zůstalo pro mnohé z nás krásnou vzpomínkou a my vás vítáme v novém
školním roce 2012/2013.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MŠ má zapsáno 40 dětí
třídu Sluníček navštěvuje 22 dětí ve věku 4,5–7 let, nachází se v bývalých prostorách 1. třídy a školní družiny ZŠ, má nové sociální zařízení
třída Berušek je v bývalých prostorách třídy Sluníček, je zde zapsáno 18 dětí ve
věku 2,5–4,5 let
složení pedagogického sboru zůstává stejné, s dětmi pracují Jiřina Tillerová
(vedoucí učitelka), Stanislava Jurásková a Veronika Miškayová
na vstup do základní školy se letos bude připravovat 13 dětí
pro předškoláky je připravena Metoda dobrého startu, flétna hrou, grafomotorika,
výtvarné tvoření
pro všechny přihlášené děti ze třídy Sluníček je nově zaveden pohybový kroužek
všechny jmenované činnosti zajišťují paní učitelky naší MŠ a i letos budou pracovat v logopedickém kroužku individuálně s dětmi vytypovanými logopedkou
Mgr. Jahodovou (MŠ navštíví 3. 10.)
přihlášené děti ze třídy Sluníček zahájí 27. 9. plavecký výcvik v Přerově, čeká je
celkem 10 lekcí
každou středu od 26. 9. bude pro všechny přihlášené děti pokračovat angličtina
pod vedením paní učitelky Mgr. Duchoňové
máme za sebou „hledání pokladu“
sběr papíru

Co nás v nejbližší době čeká:
•
•
•
•
•
•
•

pouštění draka na fotbalovém hřišti
návštěva výstavy na Chalupě zahrádkářů
zapálení svíček u pomníku padlých
divadelní představení „Červená Karkulka“ v Bystřici pod Hostýnem – pro děti ze
třídy Sluníček
vycházky na Paseky, do Dědiny - sběr přírodních materiálů, poznávání stromů,
sledování okolí dalekohledem
Chvalčovský advent – výstava v kulturním domě
keramika s panem Švehlíkem

Jedno velké přání na konec, ať dny prožité v naši školičce provází radost, veselí,
spokojenost a to nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Kolektiv učitelek MŠ
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Čilí, zdraví, osvěžení, s chutí zase do učení!
Takto se sešlo všech 62 žáků naší školy v pondělí 3. září na společném slavnostním zahájení školního roku 2012/13. Jako každoročně je přišla pozdravit místostarostka obce paní Jiřina Hurtová. Zvlášť přivítala 12 prvňáčků a předala jim dárky.
V letošním školním roce vzrostl počet žáků oproti loňsku o 9 (čemuž jsme samozřejmě rádi), a proto se i náš pedagogický sbor rozrostl o jednu paní učitelku na
částečný úvazek. I když zůstáváme stále trojtřídkou, hlavní předměty se učí každý
ročník samostatně.
Koncem loňského školního roku, ale hlavně přes prázdniny, došlo uvnitř budovy
ke stavebním úpravám z důvodu zvýšení kapacity mateřské školy. Nákladem cca
300 000 Kč byly v přízemí rozšířeny prostory MŠ o sociální zařízení a jednu třídu,
v prvním poschodí byla z části chodby vybudována místnost pro školní družinu.
Další novinkou letošního roku je výuka angličtiny od prvního ročníku. Žáci 1. a 2.
ročníku se jednu hodinu týdně učí základům jazyka formou her, písniček, říkadel –
samozřejmě bez čtení a psaní. Výuka od třetího ročníku zůstává nezměněna, jazyku
jsou věnovány tři hodiny týdně a děti se učí i číst a psát.
Přesto, že od začátku školního roku uplynul teprve měsíc, můžeme se pochlubit
zorganizováním hned dvou úspěšných akcí. Tou první byl sběr papíru. Děti a další
chvalčovští občané přivezli a přinesli do školy přibližně 4 tuny starého papíru. Do
pokladny klubu rodičů by nám mělo přibýt asi 6 000 Kč. Děkujeme všem, kteří se
na sběru podíleli a zvláště paní vychovatelce Loupancové za jeho organizaci.
Tou druhou (také již tradiční) akcí byl noční přechod Hostýnek. Přesto, že předpověď příliš optimisticky nevypadala, počasí bylo skvělé.
Aby však naše radost nebyla
příliš velká, zapomněl na nás
řidič autobusu, který nás měl
odvézt na Rusavu. Nicméně
zkušený noční horský vůdce
Zdeněk Hnila si poradil i s tímto
problémem a zvolil náhradní
trasu, takže nikdo ze zhruba 90
účastníků této akce nepřišel o
očekávaný zážitek. Cíl byl opět
u domu manželů Stodůlkových,
kteří pro nás připravili táborák
a občerstvení, za což jim patří
velký dík. Děkujeme také paní
Noční přechod Hostýnek
Severové za pamětní medaile
pro děti.
Od října začaly svou činnost zájmové kroužky: počítačový, sportovní hry, pěvecký,
hra na flétnu, keramický a řezbářský. V nejbližší době nás čeká návštěva divadelního
představení Maxipes Fík ve Zlíně. Čtvrťáci se těší na dopravní hřiště do Loukova.
Přejeme všem dětem a rodičům hodně trpělivosti při zvládání školních povinností,
co nejvíce radosti z dosažených úspěchů a taky spoustu elánu a dobrých nápadů při
organizování společných akcí.
Alena Konečná
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První den ve škole

Nezapomeňte na náš web www.zschvalcov.cz a telefon 777 204 903.
Můžete nás kontaktovat i na mailových adresách ve formě hnila@zschvalcov.cz
(stačí změnit příjmení na požadovanou učitelku).
Provoz mateřské školy je prodloužen na žádost rodičů do 16:00 hodin.
Kapacita mateřské školy zvýšena na 44 dětí.
Uvítáme zájemce o občasný zástup v mateřské i základní škole. Podmínkou je samozřejmě pedagogické vzdělání.
Známe už termíny: mikulášská besídka – 5. 12. 2012,
noční čtení – 20. 12. 2012,
ples 18. 1. 2013
Zdeněk Hnila

Něco pro bystré hlavičky

1. Máme k dispozici devítilitrovou a čtyřlitrovou sklenici. Jak s jejich pomocí odměříme šest litrů?
2. Král měl tři dcery: Aničku, Báru a Cecílii. Anička vždy mluvila pravdu, Bára
vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Jednoho dne přijel
cizí princ, aby se ucházel o ruku pravdomluvné Aničky. Král jej zavedl do místnosti, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe a přislíbil princi ruku Aničky, pokud
pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit pouze jednu otázku.
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Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: „Jak se jmenuje princezna,
která sedí uprostřed?“ Princezna sedící vlevo odpověděla: „Anička“, princezna
sedící uprostřed „Bára“ a princezna sedící vpravo řekla: „Cecilie“. Princ se jen
maličko zamyslel a řekl: „Ty jsi Anička.“ A měl pravdu. Kde tedy seděla Anička?
3. Podzimní sudokování 

4. K následují šifře si vezmi i mobilní telefon. Rozluštíš otázku, kterou šifra ukrývá?
Znáš na ni i odpověď?

Řešení z minulého vydání:
1) ticho; jezdec na koni; déšť, řeka, potok, moře
2) Přesně polovina zaroste za 29 dní. Proč? Každý následující den je na rybníku
dvojnásobné množství leknínů.
3) Účastníci zájezdu
Sněženky a machři
Vrchní prchni
S čerty nejsou žerty
4) 1 3 1 1 2 2 2 1 – a proč? Zkuste si přeříkat řádek nad otazníky jako: jedna trojka,
jedna jednička, dvě dvojky, dvě jedničky 
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Zprávičky z KCR DOMINO

Začneme malým ohlédnutím. Přes prázdniny se více než padesát dětí zúčastnilo
příměstských táborů. Každý den byl plný her, pohybových aktivit, tvoření, malování a
výletů. Už máme za sebou i dny otevřených dveří a zápisy do kroužků.
Dveře domina jsou otevřeny po celý rok pro rodiče, ale i babičky a dědečky
s dětmi. V tomto roce nabízíme:

VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – malá školka pro děti od 1,5 roku.
Dopoledne s dětmi společně cvičíme, zpíváme, tvoříme, malujeme, hrajeme si a chodíme na procházky. Děti zakouší první zapojení do kolektivu,
učí se samostatnosti a rozvíjí sociální dovednosti.
- v úterý a ve středu od 8,00 do 11,30 hod.
KLUBÍČKO – motorická cvičení a pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od
1 roku
pondělí v 9,15 hod. a ve čtvrtek v 9,00 hod.
ŠIKULKA – výtvarné tvoření doplněné pohybem pro rodiče s dětmi od 2 let.
- v pátek od 9,00 hod.
MALOVANÁ PÍSNIČKA – písničkou inspirované tvoření pro děti od 3 do 6
let.
- v pondělí od 16,00 hod a v úterý od 15,15 hod.
VOLNÁ HERNA – můžete využít prostornou hernu, vybavení a hračky
k setkání s kamarády.
- ve středu a ve čtvrtek od 15,00 do 18,00 hod.
Dále připravujeme:
- SVĚTLUŠKOVÝ REJ ve středu 24. 10. 2012 od 16,30 hod na hřišti za
ZŠ Chvalčov. Čeká vás vystoupení dětí z cvičení od Radky Trňákové,
z Valášku a z Domina. Poté budou připraveny pohádkové úkoly a v závěru půjdeme s lampiony pro odměny.
- VÁNOČNÍ FOCENÍ dětí a rodin
- přijde k nám MIKULÁŠ
- pro maminky bude předvánoční DÁMSKÁ JÍZDA
Bližší informace ráda podám osobně v prostorách KCR Domino, nebo na tel.
604 305 055.
Krásné a barevné podzimní dny plné radosti a pohody přeje Elen Egerová.
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Z SOS vesničky

Z Chvalčova na Olympijské hry v Londýně!

Také malá vesnička Chvalčov na
Kroměřížsku měla svého zástupce v místě konání letní olympiády,
v hlavním městě Spojeného království. Kromě Adriana z Doubí a Karla
z Medlánek to byla také Maruška
z Chvalčova. To byli tři vybraní,
na které se usmálo štěstí, a mohli
nasát trochu atmosféry z dějiště
letních olympijských her ve Velké
Británii. Díky generálnímu partnerovi SOS dětských vesniček, společnosti Samsung, byly tři děti z českých vesniček vybrány jako běžci
s olympijskou pochodní. Čtvrtek
19. července byl již 62. dnem běhu
s olympijským ohněm a i ten proběhl za velké sledovanosti médií a
diváků. Naši mladí sportovci běželi
u městečka Midstone s pochodní
úsek dlouhý 300 metrů a pro všechny to byl obrovský zážitek. Originální olympijský
dres, zlatá pochodeň, profesionální organizace, blikající fotoaparáty a přítomnost
televizních kamer, bouřící dav fanoušků s vlajkami.
Mgr. Radim Kejík

Vaše příspěvky

Vzpomínka na LOH v Londýně

Návštěva olympijských her nebývá pro většinu lidí běžnou záležitostí, o to víc
jsme rádi, že se nám podařila. První myšlenka navštívit olympiádu v Londýně padla
už v loňském roce, ale ve skutečnost se proměnila až v letos v květnu, kdy jsme
začali shánět vstupenky a letenky. Vstupenky se prodávaly jedině přes autorizované
prodejce na internetu. Domácí cestovní kanceláře prodávaly jedině balíček služeb,
který zahrnoval dopravu, ubytování a vstupenky. Dopravu a hlavně ubytování jsme
nepotřebovali, protože dcera žije již několik let v Londýně a poskytla nám perfektní
servis. Nakonec se jí podařilo sehnat vstupenky na basketbal žen a plážový volejbal.
Dopravu do Londýna jsme zvolili nejlepší a taky nejlevnější, což je letecky.
Zpáteční letenka do Londýna z Brna se dá pořídit od 2 do 3 tisíc Kč. Záleží na době
objednání a dnu v týdnu.
Společně se vstupenkou se automaticky dostala i tak zvaná „travelka“, což je
jednodenní lístek na hromadnou dopravu. Doprava v Londýně je perfektně rozložena
na vlakovou, autobusovou a na metro. Vlaky jezdí v krátkých intervalech a můžete si
podle nich seřídit hodinky. Takže z okraje Londýna, kde jsme bydleli, jsme se dostali
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do centra cca za 25 minut. Síť metra je hustě rozložena a podle všude dostupné
mapy se skoro nedá zabloudit.
Basketbalový zápas byl zahájen hymnami hrajících zemí. Měli jsme štěstí, že jsme
viděli utkání českých hráček s Tureckem. Využili jsme volných míst ve druhé řadě,
do kterých jsme se nenápadně přesunuli z horních částí arény. Během české hymny
se v hledišti pro 12 000 diváků objevovala spousta českých vlajek. Vlajku jsme měli
i my, s nápisem Chvalčov, a byli jsme dokonce v záběru na velkoplošné obrazovce
v hale. Zápas byl velice napínavý, fandili jsme, jak jsme mohli, dokonce jsme strhli
i okolosedící, kteří fandili taky nám. Češky nakonec prohrály těsným rozdílem, ale
odcházely za bouřlivého aplausu diváků a děkovaly za podporu.
Basketbalová hala se nacházela v části Stratford v Olympijském parku. Na více
než 2,5 čtverečních kilometrů prostoru bylo osm sportovišť a olympijská vesnice,
včetně stadionu pro 80 tisíc diváků, kde se konal zahajovací a závěrečný ceremoniál.
Po prohlídce parku jsme jeli do Českého domu, situovaném ve stylové budově
Business Design Centre ve čtvrti Islington. Poutal pozornost už z povzdálí. Před
domem byl známý červený vzpírající se typický anglický autobus. Hodně návštěvníků
her i náhodných chodců se tam zastavovalo a fotilo si jej. V českém domě probíhaly
projekce, výstavy, prezentace české vědy, průmyslu a umění, přenosy ze sportovišť
a oslavy sportovců. Bylo tu také „Studio Londýn“ , které v přímém televizním přenosu
přenášelo rozhovory se sportovci. Kdo se díval v sobotu před zakončením her na
Studio Londýn, mohl vidět naši vlajku s nápisem Chvalčov.
Další den jsme navštívili plážový volejbal v centru Londýna, který byl dočasně
postaven poblíž sídla premiéra a parlamentu. Kapacita stadionu byla 15 000 diváků.
Viděli jsme 2 zápasy žen a 2 zápasy mužů. Bohužel jsme neviděli naše děvčata,
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která hrála až odpoledne. Na vynikající atmosféře měl velký podíl komentátor, který
burcoval všechny přítomné diváky za doprovodu hitů od známých anglických skupin.
Fandilo se všem. Přestávky vyplňovaly svůdné tanečnice.
Na stadionech byla družná atmosféra, lidé se bavili, vyměňovali si drobnosti.
Američané obdivovali naše olympijská trička, která jsme měli na sobě. Viděli jsme na
vlastní oči úsilí sportovců a snahu dobrovolníků poskytnout radu a pomoc, kdykoliv
jsme potřebovali.
Výstavba sportovišť se řídila heslem „Olympiáda pro Londýn“ což se dá přeložit
tak, že výstavba musí i po olympiádě sloužit městu. Takže nepotřebné stadióny
a tribuny byly postaveny z lehké ocelové konstrukce (plážový volejbal, pozemní
hokej,veslování atd.) a budou po olympiádě rozebrány a ostatní budou sloužit po
ukončení OH městu. Olympijský komplex, to je Olympijská vesnice a Olympijský
park, byl vystavěn v tak zvaných „Královských docích“ , což byla ještě před 8 lety
nejzaostalejší část Londýna.
Můžeme potvrdit slova sdělovacích prostředků, že olympiáda v Londýně předčila
všechna očekávání jak z hlediska organizátorů, dobrovolníků, tak i přístupu obyčejných Angličanů. Ti olympiádu velice prožívali a snažili se vytvořit neopakovatelnou
atmosféru jak sportovcům, tak i návštěvníkům her.
Jsme rádi, že jsme mohli i my zažít atmosféru olympijských her.
Zahradilovi

Tradiční zájezd chvalčovských seniorů

Ve čtvrtek 20. září se po roce opět uskutečnil zájezd chvalčovských důchodců.
Program vymyslela opět paní Jiřina Hurtová. Vyjíždělo se ráno v půl sedmé ze všech
zastávek a během krátké doby byl autobus plný. Počasí bylo jak na objednávku po
celý den.
První zastávkou byl Kovošrot Staré Město u Uherského Hradiště. Spolu s mnoha
dalšími jsem si říkala, co asi v tom kovošrotu uvidíme. Byli jsme poučeni, že uvidíme,
jak se likvidují televizory nebo ledničky atd., ale co ten obrovský areál všechno nabízí,
jsme si nedokázali představit. Mimo recyklaci vyřazených domácích elektrospotřebičů jsme také viděli, co krásného a vtipného se dá z odpadu vyrobit. Např. „Kovozoo“plechová zoologická zahrada. Jak nám řekla průvodkyně, pořádají v areálu také akce
pro děti. Jejich výrobky nás taky uchvátily. Kromě toho je v areálu dřevěná loď a
u ní maják (tento maják je také logem uvedeného podniku), na který je výstup po 96
schodech. Někteří odvážlivci si to vyzkoušeli. Výhled byl do dalekého okolí.
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Další zastávkou byl Velehrad – prohlédli jsme si baziliku a její okolí. Příprava na
výročí, které bude příští rok, je v plném nasazení. Někteří se občerstvili u příjemné
hospůdky.
U autobusu jsme se všichni sešli a odjížděli do Buchlovic, kde jsme poobědvali.
Posilněni jsme odjížděli na hrad Buchlov, který je znám mimo jiné i „lípou nevinnosti“,
která údajně vyrostla zasazená kořeny vzhůru. Ta lípa tam pořád je. Jenomže jsme
si neuvědomili, kolik schodů musíme vyšlapat, ale klobouk dolů, vyšlapali všichni.
Někteří vyšlápli až na věž a tlumočili zážitek, že viděli až na Hostýn. Jak už jsem se
zmínila, počasí přálo, sluníčko svítilo, takže ten Hostýn určitě byl vidět.
Všichni účastníci zájezdu věděli předem, že poslední zastávkou bude velký
moderní aquapark v Uherském Hradišti. Bylo na každém z nás, jestli si vezme
plavky, aby mohl jít do aquaparku. Já jsem si plavky vzala. Nikdy jsem v tomto aquaparku nebyla, a proto jsem byla zvědavá, co se tu nabízí. Mohu říct, že to tam bylo
úžasné.Voda byla teplá vevnitř i venku. Vířivky přehřáté, ti odvážnější vyzkoušeli
i tobogany.
Ti, co do bazénu nešli, se mohli se projít po městě, občerstvit se burčákem, nebo
si dát kafíčko v nějaké příjemné kavárně.
Autobus nás čekal na autobusovém nádraží. Všichni se včas dostavili a tak jsme
spokojeni odjížděli k domovu.
Věřím, že za všechny mohu říct, že zájezd se vydařil, a to především díky perfektní organizaci paní Hurtové, a taky proto, že přálo počasí a nemuseli jsme vytahovat
pláštěnky ani deštníky.
Tak už se těšíme na ten příští.
Jarka Procházková
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Různé

v KAREL BUBÍLEK
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá v termínu 6.–28. října 2012 výstavu prací
chvalčovského výtvarníka Karla Bubílka k příležitosti jeho 80. narozenin. Výstava
bude otevřena: Út–Ne 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin.
v 20. 10. 2012 17:00 Bystřice pod Hostýnem
Jasně, Vojtěch Jasný!
Město Bystřice pod Hostýnem, Asociace českých filmových klubů a Kino
Klub Sušil zvou všechny filmové fajnšmekry na setkání s filmovým režisérem
Vojtěchem Jasným a nepřekonatelným filmovým nadšencem a sběratelem
Vítěžslavem Tichým. Akce se uskuteční v sobotu 20. října 2012 v 17:00 hodin
v Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Součásti besedy bude promítání snímků "Česká věta", neboli "Česká rapsodie" a "Magnetické vlny léčí".
v 24.10. CHVALČOV Světluškový rej 16:30
KCR Domino a kulturní komise Chvalčov zve všechny děti a jejich rodiče na večer
s lampiony. Sejdeme se na hřišti za školou, tady si zasoutěžíme a zhlédneme
vystoupení . Pak půjde světluškový průvod do Lhotky, kde bude zakončen před
hospodou U Králů. Vhodné i pro nejmenší děti.
v Podhostýnské mše „Missa subhostinensis“ zazní při koncertu
s dobrovolným vstupným v neděli 18. listopadu 2012 ve 14. hod. v kostele sv.
Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Spoluúčinkovat budou: Marta Ženatá – soprán,
prof. Ester Moravetzová – varhany, skladatel Jiří Pavlica, studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie, pěvecký sbor ČCE ve Zlíně, faráři Lubomír
Kabíček a Daniel Heller. Srdečně zveme!
v ADVENTNÍ INSPIRACE
Již tradiční výstava rukodělných výrobků se letos uskuteční od 23. do 25. listopadu 2012 v kulturním domě Chvalčov.
Vernisáž proběhne v pátek v 17.00 hodin. Během víkendu návštěvníky čeká
mnoho kulturních vystoupení, beseda s duchovními a samozřejmě možnost
nákupu vánočních ozdob či získání inspirace k jejich výrobě. Podrobné informace
budou sděleny včas na plakátech. Všichni jsou srdečně zváni.
v Tvořeníčko pro děti bude dne 24. 11. 2012 od 13.00 do 16.00 hod. v budově ZŠ
Chvalčov.

YETTY

Na půlnoční přechod hostýnskou magistrálou, aneb Yetty nikdy nespí, se vydalo kolem
110 účastníků. Vyjíždělo se z Bystřice pod
Hostýnem na Troják a odtud pěšky na Bludné.
Tady, pod velkokapacitním stanem, hrála cimbálová kapela Bukovinka. Chvačovští hasiči
připravili občerstvení. Kdo chtěl, dostal špekáček zdarma. Před půlnocí se vydal průvod
směrem na Rajnochovice. Průvod vypadal
jako rej světlušek. Šlo se po cestě vyznačené
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Občerstvení na Bludném

fosforeskujícími tyčinkami. Před cílem čekal koš s občerstvením a „yettyovka“ – slivovice. Cíl byl v restauraci „Ve Dvoře“ v Rajnochovicích, tady si každý účastník mohl
dát teplou polévku. Kolem druhé hodiny se odjíždělo autobusem zpátky do Bystřice.
Akce se opravdu vydařila, počasí vyšlo perfektně, nikdo se neztratil, nikdo nezabloudil. Přejeme Yettymu, aby i další ročníky nočního pochodu byly stejně úspěšné jako
ten letošní.
Iva a Eva

Cimbálová kapela „Bukovinka“
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Milá paní Hurtová,
chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat chvalčovským hasičům za vynikající spolupráci při pořádání Půlnočního pochodu Hostýnskou magistrálou s naším
YETTYm. Bez jejich pomoci a ochoty věnovat svůj volný čas organizaci této akce
bychom nikdy nemohli podobný podnik uspořádat, a to ani v létě, ani v zimě. Je na
ně naprostý spoleh, což je v dnešní době téměř rarita.
Blahopřeji vám k takové hasičské jednotce. A těšíme se na vás při některé z našich
dalších společných akcí.
Barbora Janečková

Pracovník roku v sociálních službách 2012

Rada Zlínského kraje udělila Mimořádné uznání panu Mgr. Tomáši Šťastnému,
vedoucímu Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník – Chvalčov, za
mimořádný přínos ke zvýšení kvality sociálních služeb v regionu a podporu individuálního přístupu k uživatelům.
Tomáš Šťastný bydlí v Bystřici pod Hostýnem, ale své dětství i mládí prožil na
Chvalčově. Vystudoval obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Ředitelem Javorníku je bezmála 20 let. Stál již při jeho vzniku
v roce 1992, kdy se započalo s jeho výstavbou. V roce 1994 byl Javorník slavnostně otevřen. Pan ředitel Šťastný zažil stěhování klientů z Hostýnku. V té době jiné

Mgr. Tomáš Šťastný a rybolov s klienty
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zařízení tohoto druhu nebylo, a když se v restitucích vracel majetek svatohostýnské
matici, otazník, co bude s klienty, visel ve vzduchu. Sám Tomáš Šťastný vzpomíná
na tehdejší složitou dobu.
„Nebylo to jednoduché. Rozmístění klientů do patřičných zařízení po celé republice by bylo vůči nim velmi drastické. Většinou žili na Hostýnku celý svůj život. Lidé
s mentálním postižením mají mezi sebou vztahy jako jiní lidé, a trhání těchto vazeb
není dobré řešení. Spolupráce s rakouskou organizací nám ukázala směr, kterým by
šel problém řešit. Vznikl nápad postavit zařízení nové, na principu chráněného bydlení, tzv. „domečků na zelené louce.“ Museli jsme čelit různým překážkám, například
peticím proti výstavbě. Místní chvalčovští občané se tohoto kroku báli. V lidech panoval strach z mentálního a fyzického postižení. K tomu přispíval i fakt, že na Hostýně
byli postižení klienti v izolaci. Lidská představivost je pak schopná narůst do obludných rozměrů. Jsme rádi, že se ledy prolomily. Naši klienti v rámci možností „spolubydlí“ s ostatními a přístup k nim není z hlediska místních obyvatel nijak negativní.“
Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník nabízí nemocným klientům
mnoho služeb. Skutečnost, že se zde klienti mohou cítit jako doma, je jistě velmi přínosná. Obrovskou zásluhu na této skutečnosti má právě pan Šťastný. Přejeme panu
řediteli, aby ho práce stále těšila, aby ve spokojenosti klientů nacházel jak satisfakci,
tak motivaci k mimořádnému úsilí ještě mnoho let.
Jitka Dostálová

Kulturní rubrika

Ve Chvalčově pařili mladí i staří

Prvotní nápad uspořádat pohodový festival pro všechny generace vznikl, jak jinak,
než v hospodě. „ Hledali jsme nějaký krátký výstižný název od slov pařit a festival,
tak vznikl PAŘme FEST,“ vysvětlila za Kulturní komisi obce Chvalčov Jitka Dostálová.
„VSPH“
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„SOLD MY SOUL“

Vloni vymysleli svou vlastní minipřehlídku hudebních kapel a uspořádali spolu
s místními hasiči zkušební nultý ročník. Měl ohlas, proto se na výletišti za obecním
úřadem zapařilo znovu. Odpoledne začínalo trošku ospale hudbou pro starší generaci. Mikin z Hulína se svou partou NEBO CO rozbušil tepovou frekvenci. „Už není
moc kapel, které by zahrály jen tak pro radost,“ představila další účinkující Jitka
Dostálová. HS Radostrock, chlapíci z Bystřice pod Hostýnem, rozjeli největší rockové
pecky. „Dlouho jsme necvičili, sháníme basáka tak v našich letech,“ vyzval staré pány
Pavel Pospíšil.
Trošku silné kafe uvařili pořadatelé návštěvníkům po osmnácté hodině. „Snad ty
lidi neutečou, asi do toho nebudu tak řvát,“ obával se zpěvák ze Sold my Soul hrající
post hard-rock. Následující songy přeřízly odpolední čaje a ukázaly pořádný nářez.
Pop–rock funky předvedla kapela VSPH, vítězná v soutěži amatérských hudebníků
Radegast Líheň 2012. Za soumraku už se na pódiu vyhřívala osvědčená Atlantarock
s klasickou zábavou.
PAŘme FEST se ukázal jako skvělý tip na rozloučení s létem… a děti vzít na
odpolední exhibici s sebou.
Eva Mikešková

HANUŠ SCHWAIGER (1854-1912)

V letošním roce si připomínáme sto let od úmrtí Hanuše Schwaigera, rodáka
z Jindřichova Hradce. Akademický malíř přijel do kraje pod Hostýnem v roce 1981 již
jako hotový umělec těšící se jistému renomé. Na Valašsko nepřímo dovedla novomanžele Hanuše a Josefinu tradiční pouť na Svatý Hostýn, kterou Josefina navštívila
již dříve se svou matkou. Hanuš Schwaiger utíkal „od civilizace“ a především před
svými věřiteli. Při hledání vhodného místa k ubytování jim jako první do oka padla
hájovna na pasece za Hostýnem. Horní trvale neobývané patro však nebylo prozatím
k pronajmutí. Volný byt našli až v údolí Říky mezi Hostýnem a Javorníkem. Byl to
malý byt postavený nad panským sklepem vyhloubeným do skály. Skromné zařízení
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se skládalo jen z několika kusů nejnutnějšího nábytku. Nadsklepní pokoj manželům
pronajímal loudonský lesmistr, jehož přičiněním však brzy získali vysněné ubytování
v hájovně. V místech původního nadsklepního bytu stojí v současnosti hotel Říka.
Hájovna se stala trvalým azylem manželů Schwaigerových na celou poslední
dekádu 19. století. Schwaigerův přítel, spisovatel František Táborský, hájovnu popsal
jako „zajímavý jednopatrový domek s pavláčkou dokola a s věžičkou uprostřed střechy“. Její dobový vzhled dokládá rovněž několik Schwaigerových perokreseb a řada
fotografií. V nedávné minulosti prošla Schwaigrovka náročnou rekonstrukcí, která jí
vrátila mnohé z její dřívější krásy. V současnosti slouží jako penzion. Ačkoliv Hanuš
Schwaiger s oblibou vydával hájovnu za úkryt před okolním světem, neměl zde
zrovna o společnost a návštěvy nouzi. Na návštěvy docházeli například spisovatel
František Táborský, malíř Miloš Jiránek, profesor Tomáš Garrigue Masaryk, básník
Josef Svatopluk Machar, mladý adept umění Adolf Kašpar a jiní významní představitelé tehdejšího uměleckého a politického života.
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V zimních měsících se hájovna na Pasekách, dnešní Schwaigrovka, stávala
neobyvatelnou. Důvodem byly nejen třeskuté mrazy, ale především sněhové závěje,
které ji odřezávaly od zbytku světa. Manželé Schwaigerovi se proto na zimu pravidelně stěhovali na bystřické náměstí. Pobyt manželů dnes připomíná pamětní deska
umístěná na průčelí domu.
Na bystřickém zámku nalezl Hanuš Schwaiger v osobě Ernsta Oliviera Loudona
(1832-1915) jednoho z nejvýznamnějších mecenášů. Baron nejen velkodušně poskytl umělci bydlení v hájovně pod Hostýnem, ale stal se všestranným podporovatelem a
objednavatelem velkorysých uměleckých zakázek. K nejvýznamnějším nepochybně
patřila výmalba rodové hrobky na bystřickém hřbitově. Freskovou výzdobu v loudonské kapli pojednal Hanuš Schwaiger jako triptych, jehož střední části vévodí
Hostýnská panna Maria adorovaná dvojicí andělů. Triptych je završen obloukovitým
nástavcem, kde kromě andělů symbolizujících Lásku, Víru a Naději můžeme v pravém rohu spatřit siluetu Svatého Hostýna s barokním poutním kostelem.
Motiv svatohostýnské madony stojící na půlměsíci a metající blesky zpracoval
Schwaiger mnohokráte v různých kontextech. Například navrhl obálku pro knihu
brněnského spisovatele Josefa Merhauta. Román Andělská sonáta impresivně
zachycuje atmosféru a průběh svatohostýnské pouti. Kolážově poskládaným motivům na obálce vévodí hostýnský vrch s bazilikou, za kterou vychází slunce.
K prestižním zakázkám, které Hanuš Schwaiger za svého pobytu na Hostýnsku
získal, patřila vedle prací pro barona Loudona série akvarelů pro továrnu bratří
Thonetů . Umělec měl za úkol zdokumentovat výrobní proces ohýbaného nábytku.
Kresby se staly součástí firemní prezentace na jubilejní světové výstavě v Paříži
roku 1900.
Hanuš Schwaiger zemřel 17. června 1912 na rakovinu, těsně před svými osmapadesátými narozeninami, ve svém bytě v pražské Bubenči. Na základě jeho vlastního
přání bylo jeho tělo převezeno vlakem do Bystřice pod Hostýnem, kde byl pohřben.
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Jeho žena Josefina zemřela o plné čtvrt století později a je pohřbena vedle svého
manžela na bystřickém hřbitově.
Umělecká díla Hanuše Schwaigera jsou umístěna nejen v Národní galerii
v Praze, ale v galeriích po celé naší republice. Ojedinělou příležitost zhlédnout umělcovy obrazy jsme měli v bystřickém zámku, kde se konala výstava.
Dle dostupných materiálů zpracovala Jitka Dostálová

Žijí mezi námi

Rozhovor s panem Bohumilem Novotným

Pan Novotný je rodák z Chvalčova, který se již od dětství věnuje modelářství. Jeho
dílna je plná modelů letadel různých velikostí. Nejsem sice technický typ a modelaci letadel vůbec nerozumím, ale poté, co jsem uviděla, že model opravdu vzlétne,
zmocnil se i mě zvláštní pocit euforie.
Pane Novotný, kdy jste se začal tomuto koníčku věnovat?
„Už jako kluk asi desetiletý jsem sestrojil první letadýlko. Ale jak jsem se to naučil,
nebo kdo mě to naučil, to už si nepamatuju.“
Kolik modelů jste asi tak za svůj život vytvořil?
„Tak to už si taky nepamatuju. Ale teď jich mám v dílně asi 17. Letadlo je samozřejmě dost neskladná věc, víc se mi jich tam ani nevejde.“
Co vás na modelářství nejvíce láká? Jste členem nějakého modelářského
spolku?

Pan Bohumil Novotný
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„Prostě mě to baví. Baví mě zalézt si sám do dílny a hrát si. Členem spolku
nejsem, to mě neláká, ale když je modelářský den, chodím se dívat.“
A Vy ta letadla opravdu někde pouštíte? Sám nebo máte diváky?
„No nejčastěji tady za barákem, na Matúšku. Chodím sám. Dříve se mnou chodil
vnuk, ale už z toho vyrostl. “
Není škoda, že Vaše modely nikdo nevidí? Třeba by se daly předvést na dětský
den, malé chlapce by to určitě zajímalo.
„To je možné, ale já se nerad předvádím. Ne vždycky se povede, že letadlo letí, a
kdyby spadlo, styděl bych se. Na Matúšku jsem spokojený.“
Takže jste tak trochu vlk samotář?
„Tak…“
Popište mi jako amatérovi, co vlastně sestrojení takového modelu obnáší? Já
si to totiž neumím vůbec představit.
„Začne se plánkem, že…Ten koupíte hotový. Podle plánku pak sestrojíte kostru
modelu. Na kostru se používá dřevo, balza a smrk, musí to být to nejlehčí dřevo. Na
větší letadlo se kostra dává dohromady celou zimu, menší trvá tak tři týdny. Všechno
musí být absolutně přesné, vyvážené. Křídla musí být naprosto rovná, žebra křídel
se nesmí nikde překřížit. Je to taková piplačka a sebemenší odchylka způsobí, že
letadlo nevzlétne nebo spadne a poškodí se. Hotová kostra se pak přebrousí, nalakuje a potáhne buď papírem nebo plátnem. Plátno je samozřejmě lepší, ale taky
dražší. Látka je specielní, jmenuje se monofil, je to něco jako dederon , ale mnohem
jemnější. Dříve se na potažení používalo čínské hedvábí, ale to už je tak drahé, že
se to nedá.
Pan Novotný mi ukazuje letadlo se slušným rozpětím křídel.
„Tohle mi pomáhala potáhnout manželka, to bych sám neudělal. Potažení trvá
tak jeden den. No a pak se maluje, stříká, lakuje podle vlastní fantazie nebo podle
originálu. Létací letadla jsou buď motorová nebo na baterie. Já mám rád ty motorové,
ten zvuk a čuch, ten rachot, to je to, co na tom mám rád. Baterie, ty nejsou slyšet.
Ale třeba pan Raška, velký sběratel z Frenštátu pod Radhoštěm, je odpůrcem motorových modelů. Asi právě pro ten hluk a smrad.“
A celé to funguje přes rádio?
„Ano, model je řízený přes rádio…to si koupíte frekvenci, a ta je pak vaše na
všechny modely. Aby se různé signály ve vzduchu nerušily. No a tímto ovladačem
řídíte model, jak potřebujete. Mimochodem jenom ten ovladač stojí 6 000 Kč. “
Když Vás tak poslouchám, zdá se, že je modelářství poměrně finančně náročný
koníček.
„Jo, to je. Plánek, plátno, dřevo, motor, baterie, ovladač, atd. Není to nic levného. “
A parašutismus Vás nikdy nelákal ? Nebo velká opravdová letadla?
„Parašutismus ne, ale rogalismus, ten by mě zajímal. Bohužel finančně je to už
naprosto nereálná zábava. A velký letadla? Když bylo v Holešově letiště, tak jsem
tam často jezdil i na vyhlídkové lety, teď občas jezdím na letiště Chlum.“
Má podle Vás modelářství nějakou budoucnost? Věnují se tomu vůbec ještě
mladí lidé? Přece jen je to především o neskutečné trpělivosti.
„To je pravda, trpělivost je u tohoto koníčku to nejdůležitější. A taky se musí přemýšlet, jedna chyba, a už to neletí. Mladé to už podle mě moc nebere. Ale na modelářském dnu se vždycky pár nadšenců sejde. I malí kluci, tak 6 až 8 roků.“
Sestrojujete nějaký specielní typ letadel?
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„Sestavuju oltimery, to jsou staré typy. Nové typy, to je jen krabice a polystyren,
to mě nebaví.“
Co Vašemu koníčku říká manželka? Přece jen jste asi věčně zalezlý v dílně…
„Jí to nevadí,“ potutelně se usměje.
Pořád lepší věčně ve sklepě než v hospodě, že?
„No, nechtěl jsem to říct tak naplno, ale přesně tak to je.“
Pane Novotný, děkuji Vám za Váš čas a přeji Vám mnoho radosti, kterou modelářství přináší.
Rozhovor sepsala Jitka Dostálová

Naši zahrádkáři

„Jestlipak víte, jaký je rozdíl mezi banánem a bio banánem? No bio banán je
ten, u kterého si česač umyl ruce.“ Jiří Saniter
Kdyby chtěl někdo vědět, kdy je naše zahrada nejpodobnější zahradě rajské,
jistě by se dozvěděl, že je to právě na podzim. Podzim je doba sklizně, hodnocení
výsledků, výstav, moštování, vaření povidel a jiných akcí. Doufáme, že „babí léto“
ještě nekončí.

Vaření povidel
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Proběhl den otevřených dveří
v SEMO Smržice. Akce byla velmi
dobře připravená, bylo na co hledět
a konzultovat s odborníky, navíc
bylo pěkné počasí. Loni nás zastihly
velké lijáky.
Pan Mimránek jako šlechtitel prezentoval na výstavě v Holešově své
nové vyšlechtěné odrůdy mečíků.
Byly také na prodej za velmi slušnou cenu. Zároveň jsme odpoledne gratulovali ke kulatinám panu
Z. Kuželovi.
Zúčastnili jsme se semináře
v Lednici – Zahradnické fakultě. Téma semináře: „Pěstování révy vinné v okrajových
oblastech“ se zaměřilo na interspecifické odrůdy. Šlo především o praktické přednášky, které měly u posluchačů velký ohlas.
Také proběhla degustace odrůd stolních hroznů. Vzorky na degustaci poskytla
Zahradnická fakulta, ale také Ing. Ivo Kotrle (Čelechovice na Hané, 240 m.n.m) a
Ing. Miloš Ondrák (Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou, 530 m.n.m.). Prezentovalo
se velké množství osvědčených odrůd, ale i odrůd naprosto nových, neznámých, ale
perspektivních pro pěstování v okrajových oblastech. Převažovaly především vzorky
hroznů původem ze zemí bývalého Sovětského svazu a především z Novočerkasska
patřící do Rostovské oblasti.
Po velmi zajímavé degustaci stolních hroznů seznámil Ing. Pavel Fučík posluchače se svými zkušenostmi s pěstováním révy vinné u malovinařů se zaměřením na
interspecifickou odrůdu Solaris (registrace v roce 2004), která je velice odolná proti
plísni révové i padlí a může se pěstovat téměř bez chemické ochrany. Také proběhla
degustace vín z interspecifických odrůd, kterou vedl zdařile Ing. Michal Kumšta.
Navštívili jsme genovou vinici Zahradnické fakulty s odborným výkladem doc. Ing.
Pavla Pavlouška, Ph.D. a Ing. Martina Sedláčka. Ve vinohradu je velké množství
(cca 720) velmi zajímavých stolních odrůd od starých až po novošlechtění z různých
částí světa. Seminář ukončila přednáška o sommelierství a základech podávání
vína. Odpřednášel Ing. Kamil Prokeš, mistr České republiky v sabráži (sabrage je
francouzský výraz pro otevření lahví sektu useknutím jejího hrdla).
Pro přímé odběratele časopisu Zahrádkář se připravuje knihovnička zahrádkáře
č. 12 „Réva v nevinařských oblastech“. Máme se na co těšit. „Kdo nemiluje ženy,
víno, zpěv, zůstane bláznem nadosmrti.“ (J. H. Vosa)
Praktická rada:
Koncem měsíce září upevněte na kmeny stromů a kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní a zimní. Používáme k tomu 10-12 cm široký pruh speciálního
impregnovaného papíru (nebo alespoň dvojitého balicího papíru), na který naneseme
6-8 cm širokou vrstvu dobrého lepu, který nesmí stékat. Pás upevníme na kmen ve
výšce přibližně 120 cm od země, u nižších tvarů níže. Dbejte, aby byly pásy pevně
přivázány, těsně přiléhaly a neponechávaly volná místa, kudy by mohly housenky
proklouznout. Lepem natřeme i kůl u stromu. Vhodným obdobím pro likvidaci těchto
pásů je listopad, kdy je po odstranění z kmenů spálíme.
Napadení rzí hrušňovou má v posledních letech silně vzestupnou tendenci. Jedná
se o dvoubytnou rez, tzn., že má dva hostitele. Druhým hostitelem jsou dva druhy
jalovců – jalovec čínský (Juniperus chinensis) a jalovec klášterský – dříve chvojka
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klášterská (Juniperus sabina). Rez hrušňová napadá listy, čepele, řapíky a výjimečně
i plody. Na vrchní straně listů se objevují začátkem léta oranžové, oválné, postupně
se zvětšující skvrny. Uprostřed skvrn jsou viditelné černé tečky, které jsou tvořeny
spermogoniemi. V letním období se přibližně tři měsíce po infekci objevují světle
hnědé pohárkovité rýhovité aecidie.
Skvrny posléze tmavnou a dostávají temně červené zabarvení. Podhoubí prorůstá
větve a větévky stromů a za příznivých podmínek tvoří zimní výtrusy - teleutospory.
Vytvářejí se ve žlutohnědých zploštělých výrůstcích, za vlhka jsou slizovité až rosolovité, za sucha prášivé. Parazit přezimuje ve dřevě a větvičkách jalovců. Postižené
části větví jsou časně na jaře mírně zduřelé a rozpraskané. V období kvetení a krátce
po odkvětu hrušně (konec dubna, počátek května) pozorujeme na postižených místech jalovců za sucha nápadné rezavě hnědá prášivá ložiska teleutospor. Na teliosporách klíčí ohromné množství výtrusů - basidiospor. Větrem a vzdušnými proudy
jsou basidiospory přenášeny na značné vzdálenosti 150 až 200 metrů (i 500m) a
za deštivého, teplého počasí vyklíčí a infikují listy, výjimečně i letorosty a tvořící se
plody hrušně. Na vrchní straně čepelí listů se brzy objevují okrouhlé, zprvu oranžové,
později červeně lemované rozrůstající se skvrny. Koncem léta vyrůstají na spodní
straně listů bradavicím podobné pohárkovité výtrusnice, v nichž se tvoří letní výtrusy,
tzv. aeciospory. Aeciospory pak v závěru léta infikují jalovce. Tím je začarovaný kruh
uzavřen.
Rez hrušňová značně snižuje asimilační plochu listů. Její škodlivost podporuje
i nedostatečná výživa stromů. K infekci hrušní dochází především v době kvetení a
krátce po odkvětu. Z ochranných preventivních opatření je nutné odstranit chvojku
klášterskou v blízkosti výsadeb hrušní nebo alespoň odřezat její napadené větve. Její
vzdálenost od hrušní by měla být nejméně 100 až 500 m. Rozhodující pro infekci rzí
hrušňovou je kromě povětrnostních podmínek i převládající směr větru. Pokud vysazujeme na zahradě nebo v jejím okolí jalovec, je nutno zaměřit se na nehostitelské
druhy jalovce. Určité rozdíly jsou i v náchylnosti odrůd hrušně. Z chemických přípravků
se doporučuje v kritickém období pro infekci rzí hrušňovou před květem a po odkvětu
ošetření preparáty: Baycor 25 WP, Saprol New a Topas C 50 WP. Částečně účinné
jsou i přípravky na bázi mancozebu (Dithane D 6, Dithane M 45, Novozir MN 80) a
na bázi metiramu (Polyram WG). Napadené výhony je třeba odstřihnout až do zdravého dřeva a rány ošetřit (např. latexem s přídavkem fungicidu). Přípravky používané
proti strupovitosti hrušně (Baycor 25 WP, Topas C 50 WP aj.) působí i proti rzivosti.
Stromy ošetřujte v kritickém období jednou před kvetením hrušně a dvakrát těsně
po odkvětu. Nejjednodušší by bylo zbavit se silně napadených hostitelských jalovců
v okruhu alespoň 150 m. Pokud rostou na sousedově zahradě, který navíc nepěstuje hrušně, budete ho ale asi přesvědčovat těžko. Při slabším napadení by stačilo
postižené větve odříznout.
Co rzi nahrává? Rez hrušňová se šíří rok od roku více, což způsobily nejen příznivé klimatické podmínky pro rozvoj parazita, ale paradoxně i zlepšené ovzduší
s malým obsahem emisí síry, a také měnící se skladba zahrad od užitkových k okrasným a stále větší obliba výsadeb okrasných jehličnanů, často bohužel právě těch,
které jsou hlavními hostiteli rzi.
Ideální prevence: Pokud se chystáte okrasnou partii zahrady teprve založit či
o jalovce obohatit, řešení je jednoduché a nemusíte se vzdávat veškerých atraktivních jalovců. Mnohé poléhavé druhy jalovců tuto chorobu nepřenášejí, rez na
nich nepřežije. Jedná se například o jalovec Juniperus horizontalis, J. scopulorum,
J. squamata, J. virginiana. Obavu nemusíte mít ani z jiných jehličnanů, například
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zeravů, cypřišků a dalších, na nichž
nebylo prokázáno nebezpečí přenosu.
Pokud na své zahradě výše zmíněné jalovce (J.chinensis, J.sabina)
pěstujete a nechcete se jich vzdát,
pak je nutné fungicidním postřikem
chránit před podzimním návratem rzi
i je. Je-li jalovec napaden hodně až
do hrubého dřeva - je snad lepší spálit. Při mírném napadení stačí odstřihnout napadené větvičky. Přitom platí
nutnost preventivních postřiků.
STROM ROKU 2012. Od 15.
června se v celostátní anketě Strom
roku 2012 rozhoduje o nejsympatičtějším stromu České republiky.
Do finále postoupilo dvanáct stromů
z jedenácti krajů. Vítězný strom získá
bezplatné arboristické ošetření od
firmy Prostrom Bohemia a postoupí do mezinárodního kola ankety
Evropský strom roku 2013. Odborná
porota vybrala z 65 návrhů z celé
republiky dvanáct finalistů, kteří zaujali silným příběhem, historií spojenou s místem, kde rostou, i schopností stmelit obyvatele ve svém okolí.
Chraňme staré stromy! Staré stromy
jsou cenným přírodním bohatstvím.
Zachováním starých stromů pro udržení biodiverzity (rozmanitosti přírody). Tyto stromy jsou totiž domovem
mnoha organismů, jejich mizením
z krajiny přichází některé ohrožené
druhy hmyzu a ptáků o své jediné
místo pro život. Anketu Strom roku
spolufinancuje Státní fond životního
prostředí ČR a Ministerstvo životního
prostředí. Mediálním partnerem je
i časopis Zahrádkář.
Zahrádkáři dodělávali opravu
kotle na vaření povidel, plášť, vyzdívku, kopyt - lub, nátěry a hydrauliku
v moštárně. Již v srpnu jsme začali
moštovat a vařit povidla. Po opravě
velkého kotle se zkrátila doba vaření.
Některé věci máme ještě nedodělané, ale doufáme, že vše zvládnem.

Výstava na Chvalčově
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Omlouváme se a prosíme o shovívavost při moštování. Zákazníci si stěžují, že
jsou napsáni do pořadí, ale přijedou a jsou vzadu, protože před nimi jsou již dříve
přišlí zákazníci. Proto jsme volili pořadí při moštování dle příjezdu na chalupu. Zápis
do sešitu je pro naši organizaci, kolik lidí pro obsluhu zajistit. Je rozdíl, jestli se moštuje 10 nebo 30 centů. Ale žádný klient neodchází s tím, že mu ovoce nechceme
vymoštovat. Obsluha je tam do té doby, až je obsloužen poslední zákazník.
Pro rok 2012 zůstaneme při starém. Každý měsíc pořádáme besedu. Besedy
jsou přístupné pro všechny občany a zde se může každý vyjádřit k různé problematice, např. i k pořadí při moštování. Proto uvítáme vaše názory na zlepšení tohoto a
jiných problémů, které vás tíží a rádi si necháme poradit. V žádném případě se do
13.30hod. nemoštuje. Přes týden se moštuje po dohodě při množství nad 500kg.
Dne 29. - 30. 9. a 1. 10. 2012 jsme uspořádali na chalupě zahrádkářů „Výstavu
ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářské techniky“. Návštěvníci měli zájem hlavně
o švestková a hrušková povidla. Všechny jsme uspokojili. Med neměl takový úspěch,
i medovina zůstala v pozadí. Pro návštěvníky byl připraven časopis Zahrádkář, jablečný mošt, lízanka, tyčinky a jiné cukrovinky. Potěšili nás klienti z Domovinky, které
jsme velmi rádi provedli výstavou, moštárnou, povidlárnou, zahradou. Byli nadšeni
a spokojeni, kolik práce již bylo vykonáno. Tradičně nás navštívily děti z MŠ i ZŠ
s učitelkami. Někteří žáci se hned hlásili, že jejich rodiče či prarodiče moštují, vaří
povidla a podobně. Je vidět, že děti mají přehled a všímají si, co se doma děje. Mile
nás překvapili klienti Javorníku, kde nám Pepa a Viktor předali za výstavu kresby,
za což jim velmi děkujeme. Viktor nám oznámil, že u nás bude slavit své dvacáté
narozeniny. Všechny návštěvníky jsme rovněž provedli celým areálem. I když se na
výstavě potkalo najednou i 50 dětí a k tomu ještě několik dospělých na vozíku, vše
se v klidu urovnalo k oboustranné spokojenosti.
Z ovoce byla zastoupena jablka Topaz, Admirál - nové odrůdy, také sloupovité
jabloně Sun Cats, Red Cats, Red Baron, hrušky, hrušeň písečná, kdoule, hrozny, ořechy, citroník. Ze zeleniny růžičková kapusta, dýně Goliáš + okrasné, fazole, červená
řepa, mrkev, petržel, papriky, česnek, cibule, brambory, cukrová i krmná, neboli kravská řepa, meloun vodní a z květin anturie, macešky, chryzantémy + řezané květiny.
K vidění byly i houby praváci a bedla jedlá. Vystavena byla také technika a to VARI
systém – rotavátor, pluh, radla, brány, mulčovač, křovinořez, rotační sekačka malá
i velká. Veliký dík patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu výstavy.
Pozor, již se blíží dodání sadby brambor. Objednejte si včas. Přítel F. Matyáš
letos sklidil z 5 kg Rosár a 5 kg Red Anna 90 kg brambor. Kdo nevěří, ať za přítelem
F. Matyášem běží!!!
Výstavy a jiné akce:
FLORA OLOMOUC (Hortikomplex) 11.–14. 10. Expozice ČZS, ovoce, především
jádroviny a peckoviny doplněné hrozny révy od územních sdružení ČZS.
Pár pranostik:
Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.
Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána.
Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.
Když krtek v listopadu ryje, budou o Vánocích létat komáři.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Na veškeré akce, které pořádáme, jsou všichni srdečně zváni. Uvítáme nejen
nové zájemce, ale i příznivce o zahrádkaření – dveře máme pro vás stále otevřené.
Výbor ZO ČZS
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Pohádkový les

Naši sportovci

Takže: šla jsem s mojí kamarádkou a jako první zastávka byla Včelka Mája a Vilík.
Tam jsme si vzali kolíček, v jedné kytičce byly vršky, ve druhé nic. Vršky byl jako pyl.
Kolíčkem jsme přenášely pyl z jedné kytičky do té druhé. Dostaly jsme razítko a bonbón. Další zastávka byl pračlověk. Měl na sobě kožešiny a u něj jsme házely kostí.
I když se nám to moc nedařilo, dostaly jsme bonbon a razítko. Pak jsme šly lesem
a čekal na nás Pat a Mat. Zatloukaly jsme hřebíčky. Malý děti zatloukaly jen takový
malý věcičky rukou. Střední děti zatloukaly střední hřebíčky a ty největší, což jsem
byla já, jsme zatloukali OBR hřebíčky. Po soutěži jsme dostaly zase bobnon a razítko. Akorát jsme Pata a Mata upozornily na to, že v televizi ti dva přece nemluví. Další
byl Mach, Šebestová a Jonatan. I sluchátko měli. Poznávaly jsme různé věci, barvy
a ptáčky a kytičky. Mach a Šebestová si hráli s Jonatánem a Mach furt šahal po sluchátku. Jonatan byla sice holka, ale to nám nevadilo. Pak jsme dorazily ke Křemílkovi
a Vochomůrkovi, čekal nás slalom na koloběžce. Nikdo nespadl. Kámoška byla
trochu vypracovanější, uměla brzdit. Já ne, ale nic se nestalo. Bonbon jsem dostala
tak jako tak. Pak jsme šly do kopce a tam stála Karkulka s košíčkem. Řekla nám, co
máme dělat. Soutěžily jsme dva týmy po dvojicích. Já byla s mojí kámoškou. Popadly
jsme víno a utíkaly pro bábovku, a zase jsme utíkaly…a najednou jsem málem
dostala infarkt. Vybafl na nás vlk! No, ten chleba nešel vzít, ale nakonec jsme to
dokázaly. Dokonce jsme s kámoškou soutěž vyhrály! Bonbonek a razítko a hurá dál.
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Prostě jsme šly a šly a povídaly jsme si,
jak jsem málem dostala infarkt, a vtom
mě to málem zase dostalo, najednou
dva čerti! Ti po nás chtěli, abychom jim
zatopily v pekle. Házely jsme do lávového košíčku šišky. Razítko, bonbon
a už jsme šly z kopce dolů. Na dalším
stanovišti čekal Bob a Bobek, králíci
z klobouku. Klobouk měli taky a vešli se
do něj. Bob a Bobek byly sice holky, ale
to nevadí. U králíků jsme skákaly v pytli
a sbíraly mrkvičky. Šly jsme dál a skoro
jsme si nevšimly další soutěže. Byli to
Bubáci a hastrmani. Teda Bubáci jim chyběli, ale hastrmani tam byli. V jednu chvíli
jsme si myslely, že budeme skákat přes potok, ale pak jsme si všimly, že mají připravené pruty a chytaly jsme z lavoru rybičky. Ono to bylo jak skutečný pruty, háček
a přes to jsme musely chytat. Pak jsme šly dál, seděla tam nějaká princezna a ještě
něco, co fakt v té trávě nebylo skoro vidět, protože to bylo hnědý. Teta říkala, že to
bude asi umouněná Popelka, a ta druhá po proměně. Já jsem tetě zezačátku moc
nevěřila, ale nakonec to hnědé byla vážně Popelka před proměnou. Oříšky neměla
ani jedna, a holoubka taky ne. Tam jsme měli rozházená zrníčka a hledali jsme
kuličky z Albertu. Tentokrát jsem soutěžila proti své kamarádce. Tak to byl poslední
bonbon a poslední razítko. Pak nám nějaká paní řekla, že máme jít do perníkové
chaloupky. Tam nám dala čarodějnice tatranku.
Po soutěžích začaly písničky. Nejdřív byly ty dětský, pak se to trochu rozjelo.
Třeba Brichta. Chvíli jsem tancovala, ale jinak všichni spíš postávali. Pár hodně
malých dětí taky tancovalo, ti větší jsou hrozní suchaři. Pak byl asi nějaký další program, ale ten už jsem neviděla, protože jsem musela jít domů.
Už se těším na další akci pro děti na hřišti.
Johanka Dostálová, 3. třída ZŠ Chvalčov

Než zavřete zpravodaj

Nedávno jsem si vyhodila z kopýtka a rozjela se na „dámskou jízdu“ za kamarádkami do Holešova. Na druhý den se mě mé dcery vyptávaly, jakže jsem si večer užila.
„Tak co jste rozebíraly?“ ptala se Anička.
„Ále, tomu nebudeš věřit. Moje bolavé klouby,“ mávla jsem rukou.
„No to je hrůza! Ty řešíš na dámské jízdě klouby? To se nemůžete bavit o něčem
zajímavějším?“ zděsila se patnáctiletá dcera.
„Jako o čem třeba?“
„Třeba o chlapech, ne?“
V tu chvíli se do rozhovoru vmísila Johanka a smrtelně vážně pronesla:
„Proč zrovna o chlapech? Prosím tě, víš, kolik je na světě chlapů!? Ale klouby, ty
má jenom jedny!“
Tváří v tvář hluboké moudrosti, která se v devítileté hlavince vylíhla, jsme všechny
tři vyprskly smíchy.
Jitka Dostálová
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Orchidej s 80 květy paní J. Procházkové

Chvalčov na LOH v Londýně

Zájezd seniorů
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Slovo na konec:
Představa o sobě samém je něco jako proroctví,
které samo sebe naplňuje.

Robin S. Sharma
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