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Adventní inspirace
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Milí čtenáři,
úvodem jeden vtípek, který koluje po internetu: „To se takhle sejde Čech, Žid,
Rakušan, Japonec, Avatar a pár komunistů… ne, tak nezačíná nový vtip, tak začínají
volby nového českého prezidenta.“ No, ještě že ten humor nás neopouští. Blížící se
volby nového prezidenta se stávají tématem, které otevírá spoustu otázek a klade je
před každého z nás. Je přirozené, že postoje jsou různé, je logické a pochopitelné,
že v naší zemi se k žádným volbám většina lidí nehrne. Lid je otráven šaškárnou
na politické scéně, lid upadá do lhostejnosti a nezájmu o věci obecné, lid propadá
destruktivnímu pocitu bezmoci. A opravdu, je to spíše k pláči než k smíchu. Jenže!
Chceme-li změnit směr rozjetého vlaku, který se řítí do slepé uličky, musíme přehodit
výhybku ve svém vlastním myšlení. Volba prezidenta, stejně jako každá jiná volba, je
důležitá pro život každého z nás. Není to na první pohled vidět, ba právě naopak, na
první pohled se zdá, že ať volíme koho volíme, stejně je to jedno. Člověk potřebuje
vývoj a zkušenosti, aby k některým věcem dozrál a pochopil je. Živě si pamatuji, jak
jsem před dvaceti lety žila ve squatu mezi anarchisty a psala články do časopisu
A-kontra. Uplynulo dvacet let a přes různorodou směsici postojů, od toho hospodského, že nahoře je stejně jen banda blbců, a není z čeho vybírat, přes upřímný postoj,
že politice vůbec nerozumím a ani nikdy neporozumím, přes duchovně-intelektuální
pocit, že tímhle „bahnem“ se raději nebudu špinit, jsem dospěla do stadia, kdy si
s hrůzou uvědomuji, jak nebezpečné tyto rezignující postoje mohou být, když u nich
člověk zůstane. Z flegmatismu mě velice rychle vyléčily podzimní krajské a senátní
volby. Probudila mě hrůza, že komunismus stále žije…probudil mě strach, když jsem
spatřila sílu jejich strany. Žádná jiná strana nemá tak disciplinované členy, je to jediná
strana, která jednoznačně ví, co chce. Umíte si představit komunistu, který by seděl
u piva a mával rukou, že stejně není koho volit, a že na to kašle? Je nepochopitelné, že přes všechna zvěrstva, přes všechny zločiny, přes všechnu nesvobodu, přes
ohromnou schopnost poničit lidskou inteligenci a zapřít Boha i lidskou duši, je lidi volí
znovu! K tomu ani není co dodat. Ale začali jsme ironií, tak ironií i skončíme. Proč
se vlastně návratu komunismu bát? Vždyť nám tato strana usnadní život. Nikoho
ani nenapadne si stěžovat, protože to bude prostě zakázané. Žádné volby nás už
nebudou obtěžovat. Nebudeme se muset starat, zda nám bude prosperovat živnost,
protože naše živnost už prostě naše nebude a znárodní se. Kolik nervů si tím ušetříme! Uleví se nám od dotěrných otázek o smyslu vlastní existence, protože ateismus
a materialismus nám „jemně“ přikáže, co si máme myslet. Ti vzpurnější, kteří by
přece jen byli v pokušení přemýšlet, budou od této únavné činnosti ve vlastním zájmu
osvobozeni třeba na Mírově. Režim bude myslet za nás, a to je od něj přece hezké,
ne? Ani žádného Boha nemusíme hledat, protože komunisté rozhodli, že žádný Bůh
neexistuje. Další úleva. S jistotami, které komunismus nabízí, se opravdu nemáme
čeho bát. Doufejme jen, že nakonec bude všechno úplně jinak.
Nyní je před námi krásné období adventu, láska a světlo Vánoc. Užijme si to. Do
Nového roku bych přála nám všem sílu, odvahu a zdraví.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 3. 10. 2012
RO projednala a rozhodla:
25/3 že zakoupí nabízený program od firmy ASPI „Sbírka zákonů“ pro potřeby
• Obecního
úřadu. Zvolený balíček je za cenu 9 600,- Kč + 4.500,- Kč za přístup.
Obec přestane odebírat tištěné „Sbírky zákonů“ od 1. 1. 2013.
25/4 o žádosti na poskytnutí dotace na r. 2013 pro JPO III ve výši 163 752,- Kč,
• kdy
Zlínský kraj poskytne předpokládáme 114 626,- Kč a obec 49 126,- Kč.
25/5 o zakoupení zhotoveného souboru fotografií starých domů a usedlostí v obci
• Chvalčov,
ke kterým bude mít obec autorská práva.
o úhradě vodovodní přípojky k nemovitosti č. p.189 po obecních pozemcích.
• 25/6
25/7 o příjmu dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost JSDHO ve výši
• 11
000,- Kč.
25/8
smlouvě obce na umístění srážkoměru na pozemku parc. č.
• 1074/1o vnájemní
k. ú. Chvalčov. Pronájem je bezúplatný na dobu 10 let.
25/10 o obnovení Smlouvy o dílo se skládkou A.S.A. Bystřice pod Hostýnem.
• Původní
byla uzavřena k 1. 8. 2011.
25/14 o přijetí do zaměstnání na pracovní místo dělníka ve sběrném dvoře pana
• Jana
Blažka.
a nesouhlasí s kácením 2 ks švestek na obecním pozemku parc.č. 924/7
• v25/17
k. ú. Chvalčov. Souhlasí s vysázením 5 ks nových stromků na náklady žadatele.
a souhlasí s uzavřením MŠ Chvalčov v těchto termínech: 25.10.• 25/19
26.10.2012, 22.12.2012-2.1.2013,28.3.-29.3.2012 a 15.7.-31.8.2013.
25/21 o bezúplatném pronájmu sálu kulturního domu na benefiční koncert DZP
• Javorník,
který se bude konat 16.11.2012.
a souhlasí s cenovou nabídkou za vypracování Provozního řádu na Sběrné
• 25/25
místo v obci Chvalčov.

•
•
•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
25/2 kontrolu usnesení z minulého jednání ze dne 5.9.2012.
25/9 poděkování Matice svatohostýnské Sboru dobrovolných hasičů za organizaci při oslavách korunovace 18.8.2012 na sv. Hostýně.
25/11 zájem majitelů nemovitostí určených k rekreaci z části Pod Dubinou o napojení na obecní kanalizaci. Vzhledem k vypjaté finanční situaci obce není možné
o rozšíření kanalizace do této oblasti uvažovat.
25/13 informaci o termínu prezidentských voleb, který je souběžný s termínem
plesu SDH. Je nutné tyto dvě akce, které se konají ve velkém sále KD, skloubit
dohromady.
25/20 informaci o změně cen u EKOKOMU /týká se odpadového hospodářství/.
25/23 nabídku na letecké snímkování celé oblasti, včetně zakreslení cest, stezek
apod.
RO ukládá:
25/16 starostovi obce zorganizovat inventarizaci obecního majetku za r. 2012 do
31.12.2012.
25/22 místostarostce vypracovat novou vyhlášku o poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a předložit jej na příštím zasedání RO.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 11. 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

26/3 a stanovila termín jednání ZO na den 22.11.2012 se začátkem v 17.00 hodin.
Hlavním bodem programu bude příprava rozpočtu pro r. 2013 a rozpočtový výhled
pro r. 2015.
26/5 o zakoupení vánočních pohlednic za cenu 500,- Kč od Stonožky Ostrava.
26/7 o zakoupení 7 ks vánočního osvětlení na stožáry veřejného osvětlení.
26/8 o uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 620/133
v k. ú. Chvalčova Lhota (místní komunikace) pro pana Daniela Nezhybu z Bystřice
pod Hostýnem, pozemek pod komunikací je v majetku soukromé osoby.
26/9 a podporuje žádost VÚM Chvalčov na Ministerstvo školství, týkající se ukončení činnosti tomto zařízení.
26/10 a souhlasí s Nájemní smlouvou se Sociálními službami v Uh. Hradišti na
umístění anténního vysílače pro obecní internet na budově DZP Javorník.
26/12 o prodloužení spolupráce se Zlínských krajem na projektu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje za cenu 6 027,Kč, s platností do 30.10.2017.
26/14 o zakoupení nové verze KEO –W programu pro účetnictví obce za cenu
30 300,- Kč.
26/15 o ukončení nákupu Sbírky zákonů v tištěné podobě a Zákonů on-line.
26/16 a uvědomí KB Kroměříž, že Obec Chvalčov nemá zájem o odkup státních
dluhopisů.
26/17 a zařadí do plánu RO v lednu aktualizaci „Obnovy venkova“ pro obec
Chvalčov, která bude platit do r. 2017.
26/18 a doporučuje ZO schválit opravu místní komunikace od mostu Za Humny
po pilu, směr Loukov, za cenu 500 000,- Kč.
26/19 a doporučuje ZO schválit vícepráce a méněpráce na stavbě „Stezka pro
pěší“, kdy obec doplatí částku ve výši 360 000,- Kč.
26/24 o uzavření Smlouvy o dílo č. 13/12 na zajištění funkční způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného systému budovaného z projektu Operační program Životního prostředí, za cenu 4 220,- Kč ročně.
26/26 a rozhodla o zveřejnění záměru na pronájem stánku č. 8 na Sv. Hostýně na
dobu 5 let za nejnižší cenu 22 000,- Kč.
26/27 a doporučuje ZO neodprodávat část parc.č. 449/1 v k. ú. Chvalčova Lhota
panu Liboru Vašíčkovi, pokud má o pozemek zájem, doporučujeme pronájem na
dobu 12 let za cenu obvyklou.
26/28 o prodloužení nájemní smlouvy na umístění reklamy na sloupu veřejného
osvětlení v ul. Na Říce na dobu 5 let bezúplatně pro TJ Chvalčov, odd. lyžování.
26/29 o zakoupení elektrického osvětlení pro obecní stánky (používané pro akce
v obci), včetně revizní zprávy.
26/32 a schvaluje Směrnici č.1/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.
26/33 a souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej cca 3 m2 z parc. č. 1163/6
v k. ú. Chvalčov panu Josefu Valčíkovi z Brna.
26/34 a zamítá poskytnutí daru Domovu sv. Josefa v Žirči.
26/35 a doporučuje ZO schválit nové vyhlášky Obce Chvalčov týkající se poplatků
v obci od 1.1.2013.
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•
•
•
•

RO bere na vědomí:
26/2 kontrolu usnesení z jednání z 3.10.2012.
26/20 souhlas Stavebního úřadu se zbudováním přístřešku na traktor vedle budovy Technického zázemí.
26/21 informaci starosty o úhradě projektu Varovný systém a Sběrné místo.
26/23 realizaci smluv na převod nemovitosti č. p. 474 a věcného břemene pro
pana Zdeňka Kužela v obecním bytě v domě č. p. 772.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 22. 11. 2012
Zastupitelstvo obce projednalo
• 4.3 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• 14.5 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 24.9.2012 do
22.11.2012.
• 14.6 a rozhodlo o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Chvalčov pro rok 2013 a návrhu rozpočtového výhledu na rok 2015.
• 14.8 o opravě komunikace Loukovská cesta v rozsahu 2200 m2 za cenu 560 tis.
Kč dodavatelskou firmou PB SCOM s.r.o. Hranice.
• 14.9 a schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Stezka pro pěší
v obci Chvalčov“ uzavřenou s firmou PB SCOM s.r.o. Hranice, jehož předmětem
je posunutí termínu dokončení stavby do 15.10.2012 a navýšení ceny díla o vícepráce podložené položkovým rozpočtem a to na cenu 4 567 474,55 Kč včetně
DPH.
• 14.10 a zamítá odprodej pozemku parc.č. 449/1 v k. ú. Chvalčova Lhota panu
Liboru Vašíčkovi.
14.12a)
a schvaluje Vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku na provoz systému
•
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
• 14.12b) a schvaluje Vyhlášku č. 2/2012 – o místních poplatcích.
• 14.13 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 v projednaném znění.

•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
14.4 kontrolu usnesení č.13/2012 ze zasedání ZO Chvalčov dne 24.9.2012.
14.7 potřebu aktualizace Místního programu obnovy venkova obce Chvalčov do
roku 2017.
14.11 informaci o provozním řádu a termínu zahájení provozu v „Odpadovém
centru Chvalčov“, včetně informovanosti veřejnosti.
14.14 plánované kulturní akce v listopadu a prosinci 2012.
14.14 informaci o povolování výjezdů na Svatý Hostýn
Zastupitelstvo obce ukládá
14.9 starostovi obce podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Stezka
pro pěší v obci Chvalčov“ s firmou PB SCOM s.r.o. Hranice, jehož předmětem je
posunutí termínu dokončení stavby do 15.10.2012 a navýšení ceny díla o vícepráce podložené položkovým rozpočtem a to na cenu 4 567 474,55 Kč včetně DPH.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
stavby letošního roku byly dokončeny, dotační podpory přiznány a proplaceny
v plné výši. Varovný systém a chodník již slouží, odpadové centrum bude plně
zprovozněno od počátku příštího roku. Navíc se podařilo opravit loukovskou cestu
v úseku od mostu Za Humny k pile u sv. Anny. Rovněž proběhla demolice domku
č.p. 3 v ulici Obřanské a některé dílčí údržbové práce na obecních komunikacích.
Dokončena byla i renovace kříže u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Dědině.
Do roku 2013 vstupuje obec bez dluhů. Po stránce investic a financí lze uplynulý
rok považovat za úspěšný.
Stejně tak se vydařil i kulturní rok od plesů, vodění medvěda, velikonočního
jarmarku, pálení čarodějnic, hodového veselí, hudebního festiválku, programu
zahrádkářské chalupy až po Adventní inspiraci, která byla co do úspěšnosti vyvrcholením letošního roku. Všechny výše uvedené kulturně společenské události a
mnoho jiných, (otevírání studánek, dětské dny, klubové promítání filmů, akce školní,
seniorské i akce mateřského centra, letní zábavy, mikulášská jízda a další), činí
z obce příjemné místo pro život, podporují hrdost a patriotismus a zvyšují prestiž
obce v očích návštěvníků a rekreantů.
Rád bych poděkoval všem spolupracovníkům, společenským organizacím,
komisím, členům jednotky požární ochrany, dobrovolným organizátorům a všem
obyvatelům, kteří společným úsilím vytvářejí příznivý obraz své obce.
Jménem obecního zastupitelstva i zaměstnanců obce Chvalčova i jménem svým
přeji všem radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2013.
Ing. Antonín Stodůlka

Uzavřená manželství:
Pavel LANGSTEIN
Tereza DADEJOVÁ

manželství uzavřeno

21.09.2012

Radek SOUKUP
Renáta PECHÁČKOVÁ

manželství uzavřeno

22.09.2012

Jiří JAKUBEC
Dagmar STŘÍLKOVÁ

manželství uzavřeno

06.10.2012

Tomáš LANGER
Ivana NEDBALOVÁ

manželství uzavřeno

27.10.2012

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Řady chvalčovských občanů opustili:
ZICHÁČKOVÁ Marie
BALGOVÁ Marie
PROKEŠ Zdeněk
ŠROM Ludvík
JIŘÍKOVÁ Vlasta
CHYTIL Josef
PERŮTKOVÁ Zdena

65
65
67
80
86
67
80

let
let
let
let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Podzimní vítání občánků v naší obřadní síni
V sobotu 10. listopadu se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 13. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu bylo pozváno 5 rodičů se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky – Milánka Buršu,
Adélku Veselou, Vanesku Rybkovou, Dominička Olejníka a Anežku Šípovou.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť,
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přispěly děti z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné
a nezbytný hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné
poděkování.
Marie Balvínová, matrikářka OÚ Chvalčov

Odpadové centrum

Z naší obce

Počínaje středou 2. ledna 2013 zahájí provoz Odpadové centrum ve Chvalčově.
Otevírací doba pro příjem odpadů bude každé pondělí a středu od 14.00 do 17.00 a
každou sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Podrobnosti o odběru odpadů obdrží všechny
domácnosti do schránek formou informačního letáku. Pracovník odpadového centra
povede evidenci, každý zákazník se prokáže občanským průkazem. Oprávnění
k využití centra bude mít pouze občan obce Chvalčova a Loukova a majitel rekreační
nemovitosti v některé z obou obcí, který bude mít uhrazen poplatek za svoz odpadu
za minulý rok. Stavební odpad na rozdíl od informace na letáku bude odebírán do
maximálního objemu ½ m3 na číslo popisné nebo evidenční a měsíc (=1 vozík za
osobní auto) a tento odpad bude symbolicky zpoplatněn stejně jako bude zpoplatněn odběr pneumatik. Tento postup je obranou proti zneužívání odpadového centra
podnikatelskými subjekty. Ceník za odběr stavebního odpadu a pneumatik bude
zveřejněn do konce roku 2012. Všechny ostatní druhy odpadu budou odebírány
zdarma bez omezení. V areálu zařízení bude kompostárna. Ke zpracování bude
tedy odebírán i organický odpad a dále například větve z ořezů. Při větším množství
dřevitého odpadu bude možné objednat štěpkování na vlastním pozemku. Aktuální
informace budou na tabuli v odpadovém centru, na internetu nebo ve zpravodaji.
Otázky zodpoví pracovník centra a úředníci obecního úřadu (i na telefonu). Jako
při každém náběhu nové věci, i v případě odpadového centra bude nutno „vychytat
mouchy“. Zde prosíme o trpělivost.
Třídění odpadů snižuje objem materiálu ukládaného na skládku a tím zlevňuje
odpadové hospodaření obce. Chvalčovští občané jsou na třídění zvyklí a ochotně se
zapojují. Na základě výsledků roku 2011 mohla obec snížit poplatek za svoz odpadů
o 50 Kč na občana a rok. Pro rok 2013 platí výše poplatku 330,00 Kč.
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DOTACE PŘIZNANÉ OBCI CHVALČOV V ROCE 2012
AKTUALIZACE K 31. 10. 2012

P.č.

Poskytovatel

Účel použití

1.

Státní fond životního prostředí
ČR v rámci operačního programu
Životní prostředí

Odpadové centrum
Chvalčov

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

Státní fond životního prostředí
ČR v rámci operačního programu
Životní prostředí  
Výdaje a dotace státního rozpočtu - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU  
Celkem:

Částka Kč
130 794,60
2 223 508,20

Odpadové centrum
Chvalčov
Varovný systém obce
Chvalčov  

2 354 302,80
111 625,30
1 897 630,10

Varovný systém obce
Chvalčov

3.

Zlínský kraj, odbor kultury a
památkové péče

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

4.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace
na volby do krajských
zastupitelstev konaných ve dnech
12.-13.10.2012

5.

Úřad práce ČR

Neinv. dotace na VPP
v rámci Operačního
programu lidské zdroje
a zaměstnanost.
(stav k 31.10.2012)

6.

Zlínský kraj

Neinv. dotace na
výdaje spojené s
činností jedn. sboru
dobrovolných hasičů,
na výdaje vzniklé v
období od 1.1.2012 do
31.12.2012 na věcné
vybavení neinvestiční
povahy.
10

2 009 255,40

20 000,00

23 200,00

208.758,00

11.000,00

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Nezbývá nám, než si přiznat, že nás zima letos zaskočila. V týdnu, kdy jsme měli
naplánované pouštění draka, se objevil sníh. Dětem to však vůbec nevadilo a jak se
ukázalo, byl pro ně rovnocennou náhradou za nevydařeného draka. Aby ne, když
to byl první sníh po tak dlouhé době. Ostatní naplánované aktivity jsme si již ničím
pokazit nenechali:
se rozjela činnost v kroužcích (Flétna hrou, Metoda dobrého startu, Pohyb
• naplno
hrou, logopedie, angličtina)
Máme za sebou:
• maňáskové představení v MŠ – „Jak si dráček našel kamarády“
• jsme v polovině plaveckého výcviku v Přerově
pro rodiče a děti na téma „Podzimní tvoření“ (sešlo se nespočet krásných,
• soutěž
nápaditých prací, které si zasloužily sladkou odměnu)
• zapálení svíček u Pomníku padlých
• divadelní představení „Červená Karkulka“ v Bystřici pod Host. (třída Sluníček)
• keramiku s panem Švehlíkem (třída Sluníček)

•
•
•

vyrábíme na výstavu „Chvalčovský advent“
připravujeme Tvořeníčko s rodiči - s vánoční tématikou
chystáme se na Čertovský den v MŠ a rovněž na vystoupení v kulturním domě na
„Mikulášském odpoledni“

Od 1. 10. byla navýšena kapacita mateřské školy na 44 dětí (kapacita je naplněna)
a byl prodloužen provoz mateřské školy do 16 hodin.
O dalším dění v naši školičce vás budeme informovat příště.
kolektiv učitelek MŠ
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Základní škola

Čas ve škole běží strašně rychle, alespoň nám učitelům se to tak zdá. Nedávno
jsme své žáky vítali 3. září v lavicích a už se školou line vůně Vánoc.

•
•
•
•

V měsíci říjnu se rozjela činnost zájmových kroužků na naší škole
Sportovní hry vede pan ředitel Zdeněk Hnila, flétnu a sbor paní učitelka Alena
Konečná, keramiku paní učitelka Kristýna Pavlíčková a Barbora Hrušková, počítače Alena Martínková, řezbářský kroužek paní Eva Prázdná.
4. října se uskutečnil zájezd žáků 1.-5. ročníku na divadelní představení Maxipes
Fík do Zlína
žáci 4. ročníku navštívili 19. října dopravní hřiště v Loukově, kde v rolích cyklistů
a chodců nacvičovali správné chování na silnici
Část dětí ze sboru ZŠ přivítalo na obecním úřadě narozené občánky z naší obce

Tvořeníčko

Mikulášská besídka
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Adventní inspirace

•
•

V pátek 23. 11. zazpíval sbor naší školy pod vedením paní učitelky Aleny Konečné
na vernisáži výstavy Adventní inspirace
V sobotu 24. 11. 2012 se konalo další úspěšné Tvořeníčko pořádané Klubem
rodičů ZŠ Chvalčov.
Od jedné do čtvrté hodiny odpolední se ruce organizátorek doslova nezastavily.
Dětí přišlo opravdu mnoho i přes konkurenční akci pořádanou v kulturním domě.
Figurky andělů, čerta, sněhuláka i papírové tašky se dětem opravdu líbily.
Chtěla bych ještě jednou jmenovitě poděkovat paní Kurfürstové, Dvorské,
Miškayové, Loupancové, Kalužové, Červinkové, Hajkrové, L. Janečkové a
J. Juráškové, – i když „jedinými“ odměnami jim byly radost a úsměvy dětí.

A na co se těšíme?
5. 12. Mikulášské odpoledne v KD pro děti a jejich rodiče, které pokračuje
slavnostním rozsvěcením vánočního stromu před školou. P. S. …určitě přijede
Mikuláš se svou družinou!

•
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•
•
•
•

Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku
21. a 22. 12. dětmi oblíbené akce Noc ve škole, na to navazující Muzicírování –
přehlídka dětských zpěváků a hudebníků – obojí tentokrát vánočně laděné.
No a poté báječné vánoční prázdniny

…tak všem lidem dobré vůle přejeme šťastné a veselé!
Zápis do základní školy proběhne 30.1.2012, zápis do mateřské školy je posunut
na jarní období (oznámíme včas).
Alena Martínková

Ples klubu rodičů

Vážení příznivci, dovoluji si touto cestou z pověření výboru Klubu rodičů ZŠ
Chvalčov požádat o věnování nebo zajištění ceny do tomboly školního Discoplesu,
který se koná v pátek 18. ledna 2013 s podtitulem Hippiesples. Pro dárce máme
připraveny sponzorské vstupenky ( pro finanční či hmotné dary nad 500,-Kč = 1 vstupenka ), popř. darovací smlouvy. Vše je uloženo u ředitele školy. Tombolu můžete ve
formě finančních prostředků nebo věcných darů poslat nebo přinést do 17. ledna do
školy. Výtěžek plesu je pro nadstandardní činnost školy velmi důležitý.
Tímto také všechny srdečně zveme na náš ples a těšíme se na parádní hippie kostýmy!
Pozn.: Vzhledem k nedávné lihové aféře moc prosíme návštěvníky plesu, aby si
nenosili vlastní alkohol. A také se, bohužel, uvažuje o tom, že ples bude přístupný
pouze věkové kategorii 18+.
Zdeněk Hnila, jednatel KR
A ještě prima perlička ze 3.třídy:
V čele každého kraje stojí hejkal.

Něco pro bystré hlavičky
1) Roztřiďte slova do logických skupin a poté sestavte z velkých písmen otázku.
Podaří se vám i odpovědět?
pnEumatika, bEnzen, disKeta, obRUč, suDoku, matKa, prSTen, pLástev, frisbEe,
MincE, šachOvnice, taNtrix, KRUH, tangRam, copYright
2) Pokuste se v následujícím textu nalézt všechna čísla, které se tam vyskytují. Poté
si čísla vypište a přiřaďte k nim odpovídající písmena dle pořadí v abecedě.
Určitě vám nechybí odvaha pustit se do šifer.
Vyjednali jsme vám pro začátek něco snadného.
Tahle šifra je jen slabý odvar, přeci by vás neuhranula?
Kdo trénuje denně mozek, nemusí jen tupě tápat.
Vemte jed na to, že na rozjezd věru není těžká.
Přece nad tím nebudete dřepět celý den.
14

3) Oddechovka pro nejmenší 

4) Vzpomínáte ještě na Morseovu abecedu? Pokuste se rozluštit následující vzkaz.
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Řešení z minulého vydání:
1) Naplníme devítilitrovou sklenici, dvakrát ji odlejeme do čtyřlitrové, takže nám
zůstane 1 litr. Ten odlejeme do čtyřlitrové sklenice. Naplníme devítilitrovou sklenici
a odlijeme z ní do čtyřlitrové (zbylé tři litry). V devítilitrové nám pak zbyde 6 litrů.
2) Princezny seděly v tomto pořadí: Bára, Cecilie, Anička.
Princezna vlevo není Anička, protože by lhala. Kdyby pravdomluvná Anička seděla uprostřed, musela by odpovědět: "Anička", znamená to, že Anička je princezna
sedící vpravo. Princezna uprostřed nemůže být Bára, protože Anička řekla, že se
jmenuje Cecilie.
3)

4) Čtverce uvnitř určují polohu a počet stisknutí tlačítka na mobilu. Čteme zprávu:
Misto pobytu pana Thaleta a to je Milét.

Zprávičky z KCR DOMINO

Podzim se pomalu přehupuje do zimního období a to je čas na malé ohlédnutí.
Ve středu 24. 10. 2012 proběhl již druhý ročník SVĚTLUŠKOVÉHO REJE.
Odpoledne se na hřišti za ZŠ sešlo více jak 60 dětí v doprovodu rodičů. Nejdříve
se nám představily děti z cvičení od Radky Trňákové a ukázaly, co vše dovedou.
A opravdu se bylo na co dívat. Děti z Domina se proletěly jako Létající Čestmír a
pak nás už čekalo splnění mnoha pohádkových úkolů. U lesních skřítků jsme pomáhali zametat nafoukané listí. Víla byla celá prokřehlá a tak jsme jí vyráběli teplejší
šatičky. Červená Karkulka nesla po kamenné cestičce babičce košíček s dobrotami.
Princezny jsme museli zachránit před několika draky. U vodníka jsme pomáhali
lovit rybky. Beruška potřebovala
donést do domečku a uložit do
listí. Nejdelší fronta byla u čerta.
Tam bylo potřeba přiložit pod kotlík a ještě do něj hodit pár kaštánků. Všechny děti se moc snažily, ale pak přišel nejtěžší úkol,
čekání na odměnu. Odměna byla
připravena až na konci lampiónového průvodu, kde se děti
dočkaly vytoužených sladkostí.
Světluškový rej se vydařil a už se
těšíme na ten příští.
Do konce roku nás čeká ještě
návštěva Mikuláše. Poslední
Světluškový rej
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letošní akce bude v pondělí 10.12. v 16:00 hod. – hravé odpoledne plné zpívání,
povídání a je připravena pohádka Jak pejsek a kočička dělali dort.
V novém roce chceme otevřít další KLUBÍČKO pro rodiče s dětmi od 1 roku. Jde
o motorická cvičení, pohybové a ukazovací říkanky, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Bližší informace osobně v KCR Domino, nebo na tel. 604 30 50 55.
V únoru se mohou děti těšit na karneval a maminky na dámskou jízdu.
Přejeme všem klidné prožití adventu a vánočních svátků v kruhu nejbližších a do
nového roku zdraví, lásku a život prozářený vděčností.
Za KCR Domino Elen Egerová

Světluškový rej
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SOS vesnička

Stínadelský sraz v Hranicích

Ještě ani neutichl ruch po předchozím dění ve Stínadlech, když se v uličce
u synagogy rozkřikla neuvěřitelná zpráva!
Objevil se Širokko a s ním také hlavolam
zámečnického učně Jana Tleskače! „Za
ním, chyťte ho!“ ozýval se křik hranickými uličkami a pak se skutečně objevuje
- postava v černém oblečení a s bílou
maskou. Chvíli překvapení Vontové váhají
a pak se strhla bitka. První dva nejsilnější
již leží na zemi, ostatní Širokko odstrkuje
a mizí někde ve tmě. To už ale v cestě
stojí další parta dychtící po ježku v kleci
a poznává také sílu tajemného člověka na vlastní kůži! Také Rychlé šípy to
podle románu Jaroslava Foglara neměli jednoduché a při setkání s Širokkem
létali vzduchem… Skoro hodinu to trvalo,
než se podařilo bývalého Velkého Vonta
povalit na zem! Bylo dobojováno – hlavolam do svých rukou získal náčelník party
Planeťáků Kristián!
V konečném pořadí byla však nejúspěšnější skupinka Parťáci, která na
Stínadelském srazu v Hranicích obsadila 1. místo. Ze svého středu si zvolila nového
Velkého Vonta, kterým se stal Erik Luňáček z Vamberka, dříve žijící v SOS vesničce
na Chvalčově.
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Divošský pohár na Holedné

Tradičně fotbalový plácek na Holedné v Brně – Jundrově byl dějištěm již 16.
ročníku turnaje v kopané o Pohár Dvou Divochů. Účast byla opět hojná, sešlo se
dohromady 25 účastníků rozdělených do čtyř mužstev, mezi kterými nechybělo také
družstvo z chvalčovské SOS vesničky. Nejúspěšnější byl tým TJ ADAST Adamov,
který po dvou výhrách a jedné porážce obsadil konečné první místo. Další se umístily týmy Moskyto Komárov, Divoši Brno a na chvalčovské, kteří v poháru již dvakrát
v minulosti triumfovali, zbyla bramborová placka.
Radim Kejík

Různé

v Pozvánka na Předsilvestrovské posezení
Pro všechny generace již tradiční třetí posezení připravujeme na čtvrtek
27. 12. 2012 v 17.00 hod. ve velkém sále kulturního domu Chvalčov. K tanci a
poslechu, jak jinak, nám zahrají Jindra s Mirkem. S novým tanečním programem
se představí tanečníci z Přerova. Přítomné dámy jistě potěší vystoupení vicemistra světa v kulturistice a možná přijde i skupina Tranzistor. Občerstvení zajištěno.
Bude výměnná i dotovaná tombola.
Srdečně vás všechny zve kulturní komise a skupina PASEKY.
v LYŽAŘSKÁ ŠKOLA 2013
Lyžařská škola TJ Chvalčov bude od 5. 1. 2013 pořádat Lyžařskou a snowboardovou školu pro všechny děti. Pokud to sněhové podmínky dovolí, budeme se scházet od 5. ledna 2013 po další tři víkendy. Škola bude tradičně ukončena závodem
a karnevalem na sněhu. Maximální počet malých lyžařů je 40 a snowboardistů
10. Přihlášky a další informace se dovíte na e-mailu: lyzarskaskola.tjchvalcov@
seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2012.
v 15. 12. 2012 19.00 Kino Klub sušil Bystřice pod Hostýnem
HVĚZDNÉ VÁNOCE
Taneční skupina Stars Bystřice pod Hostýnem Vás zve na koncert pod názvem
"Hvězdné Vánoce", který se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 v 19:00 hodin
v Kině Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Čeká Vás taneční program taneční
skupiny Stars z Bystřice pod Hostýnem, koncert DO Haná Přerov, módní přehlídka Salónu Juliana Kroměříž. Vstupné je 80,-Kč, děti 50,-Kč
v ŠTĚDRÝ DEN NA SV. HOSTÝNĚ
Na Štědrý den budou mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv.
Hostýně probíhat v 7:15, v 9:15 a v 15:30 hodin. V noci mše svatá není!
v 26. 12. 2012 Zámek Bystřice pod Hostýnem
NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA
Setkání portášů – hlídačů hostýnských vrchů s "panem vrchním" na bystřickém
zámku. Portáši vyslechnou pověřovací proslov pana vrchního a vydají se na
obchůzku hostýnských vrchů.
v 31. 12. 2012 07.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Sv. Hostýn
SV. SILVESTR NA SV. HOSTÝNĚ
Mše svaté na Sv. Silvestra na Svatém Hostýně 31. prosince 2012 budou v 7:15,
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9:15 a v 11:00 hodin. Ve 22:30 hodin se uskuteční modlitba růžence, ve 23:00 hodin
adorace, ve 23:45 hodin děkovné Te Deum a sv. požehnání. Ve 24:00 hodin se uskuteční pontifikální mše svatá.
Termíny plesů na Chvalčově v roce 2013:
12. 1. sobota hasičský ples
18. 1. pátek školní hippiesples
16. 2. sobota myslivecký ples
Těšit se můžete také na již 3. ročník masopustního vodění medvěda
Poděkování
Vážený pane starosto,
Dovolujeme si Vám touto cestou vyslovit upřímné poděkování za úspěšné a
bezproblémové zvládnutí dopravní situace při letošních oslavách 100. výročí korunovace sochy Panny Marie svatohostýnské. Vyvrcholením korunovačních oslav byla
mše svatá v sobotu 18. srpna 2012, při níž byla očekávaná početná účast poutníků.
Zajištění jejich osobní i autobusové dopravy na Svatý Hostýn včetně parkování vozidel na samotném Hostýně i v Bystřici pod Hostýnem bylo jedním z hlavních problémů. S ohledem na pozitivní zkušenosti se zajištěním obdobných akcí byli osloveni
členové Sboru dobrovolných hasičů Vaší obce. Již při prvním jednání s p. Zdeňkem
Sedlářem mladším byla z jeho strany viditelná vstřícnost a ochota ujmout se úkolů
spojených se zajištěním oslav. Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných
členů pod vedením p. Zdeňka Sedláře staršího se v součinnosti s Policií ČR podařilo
parkování vozidel a další organizační záležitosti zvládnout bez jakýchkoliv problémů.
Velkým přínosem a příslibem do budoucna pro nás je zjištění, že při vzájemné
ochotě spolupracovat lze zvládnout organizaci i velkých akcí na Svatém Hostýně bez
zásadních problémů.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci.
Mgr. Lubomír Vývoda
Matice Svatohostýnská
Poděkování
Jménem obce bychom rádi poděkovali třem pracovnicím, které v rámci veřejně
prospěšných prací odvedly pořádný kus práce. Zdarma a bez reptání po dobu tří
měsíců udržovaly naše okolí v čistotě. Jmenovitě je to paní Zdenka Janečková,
Miluše Krčová a Josefína Kunčová. Děkujeme.
Upozorňujeme na dvě nové obecní vyhlášky platné od 1. 1. 2013. Týkají se
poplatků obci.
První obecní vyhláška č.1/2012 je pro všechny trvale žijící občany a majitele
nemovitostí určených k rekreaci sdělením, že pro rok 2013 bude poplatek za netříděný komunální odpad za cenu 330,--Kč. Tuto cenu jsme dosáhli jen díky tomu, že
většina našich občanů odpovědně třídí odpad. Podle celostátního průměru máme
ještě rezervu v třídění papíru, železa a skla. Také sešlapování plastových výrobků se
ještě všem občanům nestalo samozřejmostí. Obec doufá, že snížená cena za netříděný odpad bude motivací pro zlepšení třídění všech odpadů. Všechny výjimky pro
úlevu na poplatku zůstaly tak, jak bylo rozhodnuto ve vyhlášce č.1/2010.
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Druhá obecní vyhláška č. 2/2012 se týká všech ostatních poplatků včetně poplatku za psa, užívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného atd. Ve vyhlášce
nejsou žádné změny týkající se výše poplatků oproti předcházející vyhlášce č.1/2010.
V novém roce bude nutné ještě vydat další dvě nové vyhlášky týkající se způsobu
a sběru odpadu, protože od 2.1.2013 začne fungovat Sběrné místo. Nově bude také
řešeno pálení v obci, ale až budou vyhlášky v platnosti, budete opět informováni.
Obě kompletní vyhlášky jsou na stránkách obce www.obec-chvalcov.cz.
Již mnohokrát jsme ve zpravodaji psali o volném pobíhání psů po obci. V některé
části obce se situace trochu lepší, jinde nikoli. Žádáme majitele psů, především větších plemen, aby si uvědomili, že pes, který není na vodítku, se za jistých podmínek
může změnit z domácího mazlíčka v šelmu. Argumenty typu: „však on nic nedělá,“
jsou směšné. Ani skutečnost, že majitel nese vodítko v ruce, bezpečnost nikomu
nezaručí. Vždyť k ošklivému pokousání dítěte stačí pár sekund a život všech zúčastněných se promění v peklo. Proč tomu nepředejít? Vždyť to nikoho nic nestojí. Stačí
jen trocha zodpovědnosti a lidské solidarity.
Dalším nešvarem v naší obci jsou toulavé kočky, které se, jak jinak, množí geometrickou řadou. Opět je to na svědomí majitelů, kteří se o hladová zvířata nestarají.
Problém je, že právě takoví majitelé žádné svědomí nemají a koček jim není líto. Jak
se dá takové situaci předejít?

Vaše příspěvky

„Teto, má Mařenka mobil?“ Ptala se mě sedmiletá kamarádka naší dcery.
„Už má Váš Tonda mobil?“ Ptají se mě rodiče vrstevníků mého devítiletého syna.
„Proč nemáš mobil?“ Ptají se mých dvou školou povinných dětí jejich spolužáci.
„Protože maminka nám věří a ví, že se na domluvu s námi může spolehnout,“
odpovídá hrdě Toník.
Proč dáváme malým dětem mobily a tváříme se, že bez nich nemohou být?
Proč nedržíme slovo?
Proč neustále měníme dětem harmonogram a tím jim bereme jistotu rodičovské
autority?
Proč je nutíme tak brzo naskočit do našeho světa permanentně se měnících
dohod?
Proč jim ukazujeme, že ústní dohoda se dá zrušit posláním smsky?
Stojíme o taková pravidla?
Stojí naše děti o taková pravidla?
S našimi dětmi máme uzavřenou čestnou smlouvu. Domluva, která platí ráno, má
stejnou hodnotu i při odchodu ze školy. Funguje to oboustranně. Jde to.
Potkávám po městě spoustu školáků, kteří se nekoukají kolem sebe. Nevnímají
lidi, ani krásu světa okolo. Hledí fascinovaně na displej mobilu. Co kdyby náhodou...
někdo zavolal, něco proběhlo... o všem, co je zrovna potká, referují smskou.
A doma? Doma si nemají co říct. Vždyt´už všechno v pár zkratkách napsali.
Mají v nás dobrý příklad?
Jsme schopni doma mobil vypnout a jen být se svými blízkými? Nepsat o každé
kravině? Nenechat se dohnat zákazníky v čase, který chci věnovat jen těm svým
drahým?
Kéž by...
Marie Horáková
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Kulturní rubrika

Kamenný kříž u kaple Sv. Cyrila a Metoděje ve Chvalčově
Kamenný kříž postavený vpravo
u vchodu do kaple sv. Cyrila a
Metoděje v obci Chvalčov je další
renovovanou drobnou sakrální stavbou. Dílo má obdélníkovou základnu
180x150 cm. Tento stupeň je zhotoven z teraca, ale všechny další byly
vysekány z hořického pískovce bystřickým kamenosochařem Františkem
Jeništou v roce 1945. Další stupeň
sesazený ze čtyř hranolů má rozměry 120x90 cm. Podstavec tvoří
nízká základna – jednoduchý kvádr,
do jehož čelní strany je vsazena mramorová deska s biblickým textem.
Následuje dřík podstavce, který je
horizontálně členěn a probráním ze
tří stran se směrem nahoru zužuje.
Na přední straně je reliéfně zobrazen
kalich s hostií, vinnou révou a klasy,
jako symbol nejsvětější oběti. Vzadu
na svislé ploše je vysekáno jméno
dárce – Alois Pořízek. Z dříku vystupuje kříž o základně 20x18 cm, který
se směrem nahoru mírně zužuje. Kříž
s ukřižovaným Ježíšem myslbekovského typu je vysekán z jednoho kusu kamene. Celková výška činí 360 cm.
Kromě narušení hořického pískovce způsobeného povětrnostními vlivy, byl
pomník poškozen na mnoha místech i mechanicky. Na ruce a noze Krista byly uražené prsty, defekty byly na těle figury, na draperii, ale i na podstavci.
Pomník byl mechanicky očištěn, povrch byl vymyt vodou. Mramorová deska
byla přebroušena, písmo bylo v některých místech přesekáno a následně barevně
zvýrazněno. Vyschlý kámen byl napuštěn konsolidantem. Napadená místa byla
ošetřena biocidním přípravkem. Chybějící prsty byly načepovány a domodelovány,
ostatní narušená místa byla doplněna tmelem souhlasné frakce písku s jemnozrnným hořickým pískovcem. Opravená místa byla dopatinována a povrch celé plastiky
byl sjednocen lazurním nátěrem. Na závěr byl celý pomník ošetřen hydrofobním
spouštědlem.
Rekonstrukci provedl restaurátor pan Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem za
cenu 32 000,00 Kč. Zlínský kraj podpořil projekt dotací ve výši 20 000,00 Kč z fondu
kultury.
Renovovaný kříž je již pátým opraveným pomníkem v řadě. Obec tak naplňuje
záměr obnovy a péče o drobné sakrální stavby v rámci Místního programu obnovy
venkova obce Chvalčova, dbá o kulturní dědictví předků a estetickou a duchovní
kvalitu prostředí, ve kterém žijeme.

Ing. Antonín Stodůlka
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Dobrý rodák Vojtěch Jasný na Tesáku…
Setkání vyššího druhu, tak bez okolků nazývám víkend strávený v přítomnosti fenomenálního režiséra a člověka
pana Vojtěcha Jasného. Vyššího druhu
proto, že taková setkání lze zažít jen
párkrát za život. Setkání, které s vámi
pohne zevnitř, něco se ve vás přeskládá a vy už nikdy nemůžete být stejní
jako dřív. Popravdě řečeno, zpočátku
byly trochu cítit rozpaky. Vojtěch Jasný,
ročník 1925, právě propuštěný z jipky
- očekávat by se dalo cokoli. Ovšem
skutečnost předčila veškerá očekávání.
Pan Vojtěch Jasný ve svých 87 letech
měl více energie než my všichni dohromady, a zatímco my usínali únavou, on
sršel vtipem a moudrostí, po půlnoci si
šel hodinu zacvičit a ráno v pět už byl
jako rybička.
Filmografie pana Jasného je velmi
rozmanitá, točit začal už při studiích
FAMU, osvědčil se v tandemu JasnýKachyňa. Mezi vrchol a zároveň nejznámější díla pana Jasného patří volná
společensko-kritická trilogie „Touha“
(1958), „Až přijde kocour“ (1963) a
„Všichni dobří rodáci“ (1968). Po uvedení těchto protirežimních filmů bylo
jasné, že pan Jasný v naší tehdy komunistické zemi nebude moci ani tvořit,
ani žít. V roce 1970 byl nucen odejít
do exilu. Začal pracovat jako režisér
v Rakousku, SRN, bývalé Jugoslávii,
Finsku a Norsku. Nakonec v roce 1984
zakotvil natrvalo v USA na postu univerzitního pedagoga v New Yorku. Jako
univerzitní pedagog působí dodnes. Do
Cena cen za režii
vlasti se vrátil koprodukčním celovečerním dokumentem „Proč Havel?“ (1991), v hraném filmu navázal na svou domácí
tvorbu snímkem „Návrat ztraceného ráje“ (1999). V době exilu natočil nespočet
snímků, které ale v naší zemi zůstávají dodnes takřka neznámé. Vysvětluji si to tím,
že tento lyrik filmového plátna točí filmy, které jsou pro běžného diváka dost náročné. Svět symbolů, masek a básnických filmových obrazů nebývá příliš srozumitelný
davu. Nicméně jedna věc se opět potvrdila. Vnitřní hloubka lidské duše je přímo
úměrná hloubce prožitých bolestí. Pan Vojtěch Jasný je jedním ze vzácných lidí, kteří
navzdory svému až tragicky nelehkému osudu nenaříká, nestěžuje si, nenadává.
Naopak, rozdává energii a rozdává touhu jít a tvořit, rozdává touhu nevzdát to nikdy
a za žádných okolností. Už se těším na Božskou komedii, kterou se chystá natočit.
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Velké poděkování patří také panu Vítězslavu Tichému, který nám ostatním tento
nevšední zážitek zprostředkoval. Působilo to jako malý zázrak, že umělec přednášející před nabitými sály, umělec patřící mezi nejuznávanější tvůrce po celém světě,
držitel mnoha filmových cen, navštívil nenápadné místečko na Tesáku uprostřed
lesa. A to by bez práce a obrovského nasazení pana Tichého nebylo vůbec možné.
Mgr. Jitka Dostálová

A D V E N T z latinského slova adventus – příchod

V křesťanské symbolice má advent zvláštní význam, je to začátek liturgického
neboli církevního roku a příprava na Vánoce.
Advent je v teologickém smyslu dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše
Krista a jeho druhého příchodu na konci času.
Liturgickou barvou adventní doby je fialová. Pouze třetí neděli adventní je dovoleno užívat barvu růžovou, jako barvu radosti z toho, že se oslava Narození Páně
– Vánoce, již přiblížila.
Za doby vlády Karla IV. bylo zavedeno sloužení mariánské mše specifické svou
podobou, nazývané roráty – z latinského slova rorate, „rosu dejte“. Označení
pochází od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rosu dejte
nebesa shůry“. Byly doprovázeny
českými liturgickými zpěvy, které
nemají jinde v evropské kultuře
obdobu. V 18. století došlo k úpadku sloužení těchto mší. V dnešní době probíhají snahy alespoň
o částečnou obnovu této tradice.
Adventní období je časem půstu,
který končí na Štědrý den po západu slunce. Říká se, že všem, kteří
se postí alespoň na Štědrý den,
se po západu slunce ukáže „zlaté
prasátko“. Ne každý ho však uvidí!

Adventní doba

Barborky – prastarý lidový zvyk, kdy se na svátek sv. Barbory (4. prosince) uřežou větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc
rozkvetly. O Vánocích znamenají rozkvetlé barborky nejen příchod světla v podobě
Ježíše Krista, ale také nám připomínají právě proběhnuvší zimní slunovrat, který
způsobí zánik zimy a příchod voňavého a květy ozdobeného jara.
Mikuláš – svatý Mikuláš (6. prosince) proslul svou štědrostí k potřebným a jako
obránce víry před pohanstvím. Oslava jeho svátku je spojena s rozdáváním dárků
dětem. Je představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a při obchůzkách doprovázen anděly a čerty.
Lucie – v předvečer svátku sv. Lucie (13. prosince), patronky slepých, ochránkyně
švadlen a přadlen, obcházely „Lucky“ domácnosti a kontrolovaly, jestli některá žena
nepřede. Mívaly bílé pláště a obličej zakrytý maskou. Zabouchaly na dveře, vešly
do světnice a pronášely: „Jdu, jdu, noci upiju“. Tato tradice se dnes již nepraktikuje.
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Adventní věnec - je vykládán jako symbolika Kristova kříže a jako jeho požehnání
na každou ze čtyř světových stran. Čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo Krista, který je světlem světa ozařující plamenem lásky
každého člověka. Řekl totiž: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8, 12). Kruhový tvar věnce představuje Boží
věčnost a jednotu, vzkříšení a věčný život. Stálezelené rostliny jsou symbolem života, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti. Je tradicí, že jsou na adventním
věnci svíčky zapalovány vždy proti směru hodinových ručiček.
Vánoční stromeček - měl ochranitelskou funkci. Tradice zdobení stromku, jak ji
známe dnes, pochází z německých měst. V Česku nemá vánoční stromek dlouhou
tradici, poprvé byl postaven v roce 1812. Podle tradice a taky podle první zmínky se
stromek také zavěšoval nad štědrovečerní stůl - špičkou dolů. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil
o Vánocích 1999 vatikánské Svatopetrské náměstí.

K Adventní inspiraci

Prodejní výstava rukodělných výrobků s názvem Adventní inspirace zaznamenala
úspěch, na jaký jsme už zvyklí. Je tomu tak i díky bohatému doprovodnému programu. Tato kulturní a společenská událost působí přirozeně, navozuje příjemnou atmosféru a pohodu, každoročně se poněkud obměňuje sortiment nabízených výrobků i
ukázky tradičních řemesel. Tradičně bohatý je kulturní program. Tím vším výstava  
přitahuje stále více návštěvníků místních i přespolních. Veškerý úspěch ovšem závisí
na početné skupině nadšených a obětavých dobrovolníků a zejména dobrovolnic,
které na úkor volného času, většinou zcela zdarma bez nároku na slávu a ocenění  
věnují čas a energii společnému dílu. Rád bych poděkoval všem, kteří se o letošní
úspěch spolu s naší kulturní komisí zasloužili, za všechny paní Evě Bubílkové a paní
Jaroslavě Kvasničkové.   
Ing. Antonín Stodůlka
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„Setkání s věrci i bezvěrci“

„O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.“
Matouš 24:36, Nový Zákon
V rámci letošní Adventní inspirace proběhla již potřetí výše uvedená doprovodná akce. Tentokráte bylo ústředním tématem „Konec roku 2012 – Apokalypsa?“,
nicméně setkání proběhlo jako vždy volnější formou, a proto se každý mohl zeptat
v podstatě na cokoliv. A koho? Na pozvání kladně reagovali a přijeli: pan Jiří Hanák
(kazatel, misionář z místní Apoštolské církve), paní Sylvie Králová (věřící žena, která
se v současné době nehlásí k žádné denominaci, žije již několik let v Bystřici pod
Hostýnem) a pan Leoš Mach (farář místní České církve evangelické).
Dle mého názoru probíhala debata mezi pozvanými hosty i lidmi, kteří přišli coby
„obecenstvo“ živě, nenásilně a přitom ve vzájemné toleranci a porozumění zúčastněných. A to navzdory skutečnosti, že jsme se dotkli témat, jako jsou v současné
době stále aktuální církevní restituce v ČR, naše představy o tzv. konci světa, strachu
z bolesti a umírání, otázky: Co bude POTOM?, a ne zrovna jednoduchého procesu
odpouštění.
Obohacující chvíle nám zpříjemnila paní Králová originálními písněmi z vlastního
repertoáru, dokonce jsme měli možnost vyslechnout modlitbu Otčenáš v aramejské
verzi. Na ukončení posezení se s námi pomodlil pan Hanák, který prosil mimo jiné
i za požehnání pro nadcházející svátky.
Doufejme, že se v návaznosti na chystaný Chvalčovský šmigrust opět sejdeme
v příštím roce během velikonočních příprav, a třeba přijmou pozvání i další zástupci
místních denominací, společenství. Máme tedy dostatek času na rozmyšlenou, jaké
otázky bychom rádi položili našim hostům.
Do té doby mi dovolte, abych vás pozdravila obratem hojně užívaným apoštolem
Pavlem: „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“
Alžběta Luhan Fürstová
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Mikulášská jízda aneb co peklo jednou schvátí, nikdy nenavrátí…

Letošní mikulášská jízda byla opět velmi úspěšná. Místní hasiči si dali záležet,
aby iluze pekelného vozu byla dokonalá. Když strašidelný Lucifer lákal okolostojící smrtelníky na zlaté penízky, úplně mě zamrazilo. Ale kdo by odolal? Čertů bylo
kolem vozu požehnaně a zdá se, že jejich počet každým rokem narůstá. Emotivní
hudba z pohádky „ S čerty nejsou žerty“ se neoposlouchá. Nápad na výběr právě
této hudby, která sama o sobě evokuje tajemství pekla, byl jednoznačně nejlepší tah.
Malé děti se schovávaly za máminy sukně a já se jim vůbec nedivím. Pohled do očí
některým maskám byl otřesný zážitek i pro leckteré dospěláky. Naštěstí byli přítomni
i hodní andělé a Mikuláš. Děti odcházely domů plné dojmů, a dospělí bezesporu také,
zvláště ti, na které se dostal čertem rozlévaný svařák. A co se tak proslýchá, je naše
chvalčovská Mikulášská jízda v širokém okolí ten nejoriginálnější nápad. Hasiči udělali kus práce a já už se těším, až se příští rok z kopce povalí dým a kouř vytvářející
atmosféru otevírajících se pekelných útrob…
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři

„Dejte každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem
ve vašem životě.
Mark Twain
Veškeré práce jsme dokončili, zahrada je připravena na zimní spánek. Zamyslete
se nad spojitostí pojmů zahrádkář – lidský život, spokojenost, krása a tvůrčí aktivní
zápolení s peřejemi životního toku. Kdo z nás to zvládne s citem, skromností a radostí, je člověkem zítřka.
Konec října nás zaskočil sněhovou pokrývkou, slabými mrazíky do -5°C. Ale babí
léto krásně pokračovalo i v listopadu, čehož jsme využili k dokončení všech prací.
Oblastní výstava ve Zborovicích 6. - 7. 10. 2012 měla značný úspěch. Celkem
bylo 404 vzorků, vystavovatelů bylo 89. Z Chvalčova se zúčastnili např: M. Janková,
M. Kolajová, J. Machač, B. Ovčačík, H.+ J. Pavelcovi, J. Pecháček, E. Sedlář, M.
Symerský, V. Zapletal, kteří dodali 25 vzorků. Rovněž místní výstava v Míškovicích
29. - 30. 9. 2012 byla opět na vysoké úrovni. Celkem bylo 319 vzorků a 33 vystavovatelů.
FLORIA Kroměříž 4. - 7. 10. 2012 proběhla již v novém areálu. Chloubou výstaviště jsou stylově odlišné okrasné zahrady - japonská, provensálská, stepní, divoká
a středoevropská, které přinášejí areálu jedinečný kolorit a nenapodobitelnou atmosféru.
15. 11. proběhla tisková konference s ředitelem FLORIA Kroměříž, který nás
seznámil s dalším postupem výstavby, organizací, ale i spoluprací s Českým zahrádkářským svazem. Této akce se zúčastnil i př. J. Pecháček. Floria má zájem, aby
oblastní výstava spolu s včelaři byla v r. 2013 v jejich areálu. Rovněž na FLORII
dětem budeme mít svůj prostor.
V říjnu Na FLOŘE Olomouc získalo Územní sdružení Kroměříž POHÁR ÚSTŘEDÍ
ČZS za celkové pojetí expozice – aranžovala př. V. Čablová. Bohužel jsme zjistili,
že zde byly některé vzorky odcizeny již první den. Od nás přispěli svými vzorky: př.
M. Kolajová, B. Ovčačík, J. Pavelec, M. Symerský.
27

Sadbové brambory jsme dovezli 2. 11. 2012 a všichni zájemci byli uspokojeni.
Rovněž jsme byli na jejich degustaci.
Také jsme sbírali jablka, vykrajovali je a vařili jablková povidla. Staly se
naším „hitem podzimu“. Pomáhali př. ing. L. Adámková, L. Dostálová, A. Hlavík,
M. Kolajová, A. Kyncl, F. Matyáš, B. Ovčačík, H+ J. Pavelec, J. Pecháček, E. Sedlář,
L.+ J. Slavíkovi, M. Symerský. Prvními průkopníky byli manželé Kynclovi.
Firma PB SCOM s.r.o. nám vydláždila vjezd do CHALUPY ZAHRÁDKÁŘŮ.
Dokončujeme malování, obklady a zařízení WC, instalaci vody, omítky ve skladu
či na fasádě ze strany od zahrady, kde pracují př. A. Hlavík, F. Matyáš, B. Ovčačík,
J. Pavelec, J. Pecháček, M. Symerský. Př. F. Matyáš a J. Pavelec natřeli dveře
v budově.
V Kroměříži v kině Nadsklepí se konalo 13. 11. 2012 natáčení pořadu Českého
rozhlasu s názvem RADIODÁREK. Pořad byl koncipován jako beseda se zajímavými
hosty, moderátorem byl Dalibor Gondík. Hosty byli ing. Karel Janeček, který získal
Cenu města Kroměříže 2012 a MgA. Viktor Kozánek, bývalý pedagog Konzervatoře
PJV v Kroměříži. V pořadu také vystoupili další umělci, které si hosté zvolili, jako
houslista prof. Štraus, současný ředitel konzervatoře a syn p. Kozánka, dirigent, člen
symfonického orchestru ve Zlíně. Natočený pořad vysílal ČR v neděli 25. listopadu.
Od nás zde byli M. + F. Matyášovi, J. Pecháček a jiní zástupci ZO ČZS.
Zúčastnili jsme se také školení pro OOI, které se konalo v Ostravě.
Naši přátelé H. a J. Pavelcovi oslavili padesát let společného života neboli
„ZLATOU SVATBU“. Popřáli jsme jim krátkou básní:
„Za tu dobu změnilo se kdeco...
Ale na vaší lásce nic.
Přejeme vám těch let ještě víc.“
Již 40 let soutěží i květiny o titul FLEUROSELECT GOLD MEDAL. Toto ocenění
získá každý rok pouze pár těch skutečně nejlepších novinek mezi letničkami, trvalkami a balkonovými květinami, které ve svém druhu přinášejí něco výrazně nového
a výjimečného. V dubnu 2012 obdržely všechny níže uvedené květiny zlaté medaile.
Lewisia cotyledon 'Elise'. Skalnička, vyžadující dobrou drenáž. Na zimu je dobré
krýt sklem. Ani v létě nesnáší příliš vody, mohou uhnít. Vysazujeme na slunná, chráněná místa na skalce, do spár, koryt a nádob. Výška: 15-20 cm, barva květů: směs
barev - bílá, růžová, žlutá, oranžová, červená, doba kvetení: V-VIII.
Minijiřinka 'Dalaya Yogi'. Tato nová minijiřinka je druhou ze série středně velkých minijiřinek pro kontejnery.
Výška do 40 cm.
Celosia argentea plumosa
'Arrabona'.
‘Arrabona'
je ohromující nová barva
v Celosia argentea plumosa.
Tato pozoruhodná červenooranžová kráska má mimořádně
dlouhé období květu. Odrůda
je tolerantní vůči suchu, miluje
teplo, a proto je vynikající pro
tropické, subtropické a kontinentální podnebí. Vyšlechtil
ji Prof. Dr. Zoltán Kováts
z Maďarska.
Minijiřinka 'Dalaya Yogi
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Pár pranostik
Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Poděkování patří všem, kteří nám přispěli radou, prací i jinak. Mnohokrát všem
děkujeme a v novém roce hlavně pevné zdraví, veselou mysl, hodně optimismu a
mějte se rádi!!!!!
Končí EVROPSKÝ ROK aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012
Toto napsal Sokrates před 2500 roky o demokracii:

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.
Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá.
Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou
chtít práva občanů, a demokracie jim to dá.
Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní.
A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou
po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo
oligarchie.“
Sokrates
První dny v roce by se mělo oddychovat. I když staré přísloví říká: „Jak na Nový rok,
tak po celý rok.“

PF 2013

A někdy se stane, že chvíli před svítáním
sestoupím zvolna po palácovém schodišti
do zahrady, zamířím k růžovým sadům.
Prohlížím to a ono. Pozorně se sehnu
k některému stvolu. Já, který budu
v poledne rozhodovat o milosti
nebo smrti, o míru nebo válce. O životě
nebo zničení říší. Potom se od své práce
s námahou zvednu, neboť jsem už starý,
a v srdci prostě řeknu všem živým
i mrtvým zahradníkům, abych se s nimi
sjednotil tou jedinou účinnou cestou:
„ I já jsem dnes ráno prořezal růžové keře“.
Antoine de Saint Exupéry
Výbor ZO ČZS
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Než zavřete zpravodaj

A na závěr si necháme ten konec světa. Tak co? Bude nebo nebude? Máte
nakoupeny zásoby potravin a svíček? Jste připravení na přesun na jinou planetu?
Máte převibrováno z fyzických těl na astrální? Teorií na toto téma jsme jistě slyšeli
dost a dost, každý z nás má svou vlastní představu a je docela možné, že právě ta
jeho představa se mu bude naplňovat v jeho vlastní realitě. Mnoho duchovních učitelů sdílí filozofii, že svět je mentální představa a jako taková nemá žádnou trvalou
existenci, je pomíjivý v každém okamžiku svého trvání. Jiní říkají, že svět je škola,
kam se chodí naše duše učit lásce a porozumění, další jsou přesvědčeni, že svět je
odrazem, odleskem Vyšší skutečnosti, takovým nekončícím snem Boha, a nejvtipnější filozofii zaujímají buddhisté, a sice, že svět, který nikdy nezačal, nemůže ani
nikdy skončit. Tak uvidíme.
Jménem redakční rady přeji všem krásné svátky, lásku a mír se sebou i s okolím.
Mgr. Jitka Dostálová
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Mikulášská jízda
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Slovo na konec:
„Nemusíme bojovat za svobodu,
již samotná nepřítomnost boje
znamená svobodu.“

Trungpa Rinpoche
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