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Milí čtenáři,
nedávno jsem slyšela nádhernou teorii, že existuje pět řečí lásky. Jinými slovy,

každému z nás byl do vínku darován jazyk, kterým projevuje svůj cit a lásku k ostat-

ním. Tento jazyk se během času a vlivem zkušeností obměňuje, ovšem, ten základní,
možná by se dalo použít pojmu mateřský, ten používáme nejčastěji, a také se skrze

něj nejlépe dorozumíváme. První jazyk lásky je naslouchání, druhý obdarovávání,

třetí jazyk činu a skutku, další jazyk doteku a poslední jazyk pozornosti. Když se

sejdou dva lidé, kteří mluví odlišnými jazyky lásky, vzniká v jejich vztahu po určité
době nesoulad, neboť oba trpí dojmem, že nejsou milováni. Já jsem člověk, který
používá jazyk naslouchání, od mala jsem dokázala naslouchat a také podvědomě
po naslouchání toužila. Moje máma ale jazyk lásky naslouchání neznala, ona mlu-

vila jazykem obdarovávání. Můj dojem, že nejsem dostatečně milována, protože si
se mnou nepovídala a nerozuměla mému myšlenkovému světu, byl vlastně omyl.
A takových omylů bych ve svém životě našla nespočet. Některé omyly, především

v manželství, mohou mít fatální následky. Například mezi mužem a ženou k takovým komunikačním omylům dochází velmi často. Muži častěji používají jazyk činu

a skutku. Když muž opraví ženě pračku, sdělil jí tím, že ji má rád. Žena ale ne vždy
dokáže tento jazyk lásky rozkódovat, protože pro ni je důležitý třeba jazyk doteku

nebo naslouchání. Muž, který přesto, že opravil pračku, se nedočká patřičného
vděku, trpí a nabývá dojmu, že mu není rozuměno, a že jeho skutky jsou vnímány
jako samozřejmost. Osobně mi pomohlo pochopení mého vlastního jazyku lásky a

také pochopení jazyku lásky mých dcer. Každá mluví jiným jazykem a potřebuje něco

jiného. Starší dcera mluví stejným jazykem lásky jako já, i pro ni je důležité naslouchání, odtud pramení naše nekonečné hovory u čaje či kávy. Obě cítíme souznění,

protože mluvíme stejně. Druhá dcera používá a potřebuje jednoznačně jazyk lásky
pozornosti. Místy mi to připadá, jakoby na mě mluvila španělsky. A protože to není

můj mateřský jazyk lásky, musím se mu prostě naučit. Opravdu se mi velice ulevilo, když jsem si tyto jednoduché věci uvědomila. Zjistila jsem, že se mi od té doby

snadněji odpouští, dokážu se více vžít do druhého člověka, kterému třeba momen-

tálně nerozumím. A hlavně když se rozhlédnu kolem sebe, spatřuji, že každý z nás
některým z jazyků lásky hovoří. Někdy opravdu stačí jen přistoupit na odlišnou řeč,
obrazně řečeno naučit se její gramatiku a pravidla, naučit se nová slovíčka. Říká se,

že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, myslím, že v tomto významu slova to platí
dvojnásob.

Přeji všem sluníčko.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 9. 1. 2013
RO projednala a rozhodla:
• o využití motivačního programu Elektrowinu k dovybavení Sběrného místa za
20 000,- Kč.
• a zamítá žádost o opravu místní komunikace v Lázních na tonáž, která by umožnila přepravu hlušiny z lomu Niva.
• a zamítá zveřejnění reklamy na obecním webu pro firmu D test.
vodovodu. Pokud
• a souhlasí s dodatkem ke smlouvě na provozování obecního
domácnost za kalendářní rok odebere více jak 50 m3 vody, dostane obec
300,- Kč.
• a souhlasí se zhotovením monitorovací zprávy za r. 2012 na provoz tělocvičny
/dle směrnic EU/ za cenu 10 000,- Kč. Zprávu vyhotoví Ing. Symerská ze Zlína.
• a souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou pro správce obecních
lesů a správcovou kulturního domu.
• o podání žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje o dotaci na opravu křížku pod
Kozincem.
• a souhlasí s úpravou dopravního značení na parkovišti před ZŠ a MŠ.
• a souhlasí se zařazením paní Anny Zapletalové do seznamu uchazečů o obecní
byt.
• a souhlasí se zařazením 4 občanů do seznamu uchazečů o zaměstnání na VPP.
části obecního pozemku parc. č.
• a souhlasí se zveřejněním záměru o odprodej
1163/6 v k.ú. Chvalčov, o výměře cca 4 m2.
Krajcara, který má záměr obci daro• a doporučuje ZO přijmout dar od pana Jiřího
vat pozemek parc.č. 1138 o výměře 84 m2 v k.ú. Chvalčov.
• a doporučuje ZO založit fond pro financování obnovy vodovodu a kanalizace
v obci, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a podle vyhlášky 428/2001 Sb.
• a souhlasí a doporučuje ZO vybudování inženýrských sítí v ul. Javornické pro
plánovanou stavbu 4 rodinných domů.

•
•
•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání z RO č. 27 a 28/2012.
informaci starosty o problémovém převodu majetku TJ Chvalčov na Obec, na
základě rozhodnutí katastrálního úřadu.
informaci starosty o projektu vodovod a kanalizace v Poutní ul.
informaci o opakovaně podané žádosti na společnost VaK Kroměříž o odkup
kanalizace a vodovodu, který je v majetku obce Chvalčov.
Hodnotící zprávu a zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu obvodního odd.
Policie ČR v Bystřici pod Hostýnem za r. 2012.
poděkování ředitele Diakonie Broumov za opakované sbírky šatstva a domácích
potřeb pro potřebné v ČR, Asii, Africe a Ukrajině.
informaci Ministerstva životního prostředí v pokračování průzkumů na území
„Rajnochovicka“ na možnost cyklického skladování zemního plynu na výměře
215,14 km2.
informaci Charity z Bystřice pod Hostýnem, že v obci Chvalčov bylo při Tříkrálové
sbírce v pokladničkách celkem 19 739,- Kč, je to o 1 150,- Kč méně jak v r. 2012.
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•
•

RO ukládá:
starostovi dále jednat o možném způsobu převodu majetku TJ na Obec Chvalčov.
starostovi jednat s majitelem firmy Harmonie o odprodeji dvou pozemků obci,
které jsou na komunikaci v ul. Poutní.
starostovi požádat Zlínský kraj, odbor školství, o vyznamenání pro ředitele ZŠ a
MŠ Chvalčov, Mgr. Zdeňka Hnilu.

Usnesení z jednání RO Chvalčov ze dne 6. 2. 2013
RO projednala a rozhodla:
v souladu s §6,odst.4,zákona 202/1990 o loteriích, v platném znění, povoluje
• konání
tombol při plesech, zábavách a jiných kulturních podnicích v obci Chvalčov
a to bez správního poplatku.
ceně za zhotovení cedulí pro označení kontejnerů na Sběrném místě ve
• oChvalčově,
za cenu 8 463,- Kč.
zamítá nabídku firmy Cyrus Brno k odprodeji akcií České spořitelny, které má
• aobec
Chvalčov v majetku.
a opakovaně projednala žádost majitelky nemovitosti p.č. 520 o přemístění nádob
• na
tříděný odpad do větší vzdálenosti od jejich domu. RO bude hledat nové stanoviště na sběrné hnízdo v této lokalitě.
zřízení reprezentačního fondu příspěvkové organizace v rámci plánovaného
• orozpočtu.
a doporučuje ZO vykoupit pozemky parc.č. 120/4, 145/6 a 146/3, všechny v k. ú.
• Chvalčova
Lhota o celkové výměře 537 m2 před plánovou opravou MK v ul.
Poutní.
pronájmu KD – velkého sálu pro taneční soustředění Mgr. Šrámka z Přerova ve
• odnech
7. 8.-11. 8. 2013.
o zveřejnění žádosti na pokračování v nájmu části obecního pozemku parc. č.
• 645/9
v k. ú. Chvalčova Lhota.
o
opravě
kříže pod Kozincem za předpokládanou cenu 90 000,- Kč, kterou prove• de pan Jan
Kozel z Bystřice pod Hostýnem.
o
vydání
rozhodnutí
k povolení napojení vjezdu pro plánovanou novostavbu rodin• ného domu na parcele
č. 335/4 a parc.č. 335/5 v k.ú. Chvalčova Lhota.
o opakovaném zveřejnění informací o obci Chvalčov v publikaci o Zlínském kraji,
• kterou
vydává Proxima Bohemia z Rožnova pod Radhoštěm.
zhotovení informační tabule v Dědině na „Šabaci“, která bude označovat nemo• ovitost,
včetně legendy.
zpracování znaleckého posudku na projekt „Rezervy pro vodovod a kanalizaci
• vo obci
Chvalčov“ v souladu se zákonem.
opravě akumulační jímky na Sv. Hostýně, která je v havarijním stavu.
• oa schvaluje
účetní uzávěrku, včetně inventarizace majetku a rozdělení hospodář• ského výsledku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chvalčov za r. 2012.
na činnost Spolku pro obnovu venkova ve výši 2 000,- Kč pro r. 2013.
• oa příspěvku
doporučuje ZO schválit odprodej části obecního pozemku p.č. 1163/6 v k. ú.
• Chvalčov
o výměře cca 4 m2. Dojde tak k narovnání současného stavu, protože
pozemek je zastavěn.
a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 244/0 v k. ú.
• Chvalčova
Lhota.
do seznamu uchazečů o byt pana Zdeňka Spiegla ml.
• oo zařazení
rekonstrukci parčíku Na Kamenci, včetně projektové dokumentace a podání
• dotační
žádosti za cenu 20 000,- Kč.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání ze dne 09.01.2013, bez připomínek.
informaci odboru Životního prostředí, Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem
o rozšíření Chráněného krajinného prvku na Pasekách na rozlohu 1,1934
s ochranou čolka velkého na Evropsky významnou lokalitu.
žádost firmy OMNIX s.r.o. z Otrokovic o okamžitém odstranění zákazové značky
na místní komunikaci v Lázních, v ul. Pod Lomem, z důvodu, že tato značka je
pro jejich firmu likvidační (omezení tonáže). RO přenechává rozhodnutí na ZO.
oznámení Klubu čestných dárců krve Kroměřížska, že pan Vojtěch Zapletal daroval svou krev bezplatně 70 x na Transfuzní stanici v Kroměříži.
RO ukládá:
starostovi nechat zhotovit posudek statika na akumulační jímku na Sv. Hostýně a
následně zhotovit projekt na opravu, včetně kalkulace cen.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 3. 2013
RO projednala a rozhodla:
• a stanovila termín jednání ZO na 21.03.2013 se začátkem v 17.00 hodin. Program
bude vyplývat ze všech zasedání RO v tomto kalendářním roce a došlé pošty.
• o příspěvku na vystoupení historicko-scénického šermu a ohně jen v případě,
pokud bude vystoupení organizováno pro všechny děti v obci Chvalčov.
• o podpisu Dodatku č.1 smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky č. j.
35/práv/01-D ze dne 13.06.2005 mezi městem Bystřice p.H. a Obcí Chvalčov.
Dodatek se týká neinvestičních výdajů základních škol zřizovaných městem.
• a souhlasí s umístěním měřícího a regulačního zařízení plynového pilíře
do pozemku parc.č. 1170/27 v k.ú. Chvalčov pro manžele Šidlovy a Mgr.
Kubaníkovou. RO rovněž souhlasí s uložením plynovodní a kanalizační přípojky
do obecního pozemku parc. 1170/25 pro uvedené žadatele.
• o opravě místní komunikace v ul. Pod Dubinou v r. 2014. Oprava bude zařazena
do rozpočtu r. 2014, bude provedena na základě stavební dokumentace akreditovanou firmou.
• a zamítá neopodstatněnou kritiku na zimní údržbu v obci Chvalčov v r. 2013.
• o zadání projektu na opravu chodníku a přístupových cest přes park v ul. Na
Kamenci, fa INEX Horák.
• a pověřuje starostu obce k jednání s odbornou firmou, která vypracuje projekt
opravy místní komunikace v ul. Nové, včetně podélného stání. Dle předběžného
jednání dopravního odborníka je komunikace pro chodník, veřejné osvětlení a
stání příliš úzká.
• b) a jmenuje výběrovou komisi pro zateplení ZŠ a MŠ při úspěšné žádosti ve
složení: Jan Kurfürst, PhDr. Michal Zicháček, Zdeněk Mikeška, Vojtěch Zapletal,
Michal Sedlář a náhradníci: Milan Martínek, Jiřina Hurtová, PharmDr.Marie
Vylíčilová. Výběrové řízení provede fa INEX Horák Kroměříž.
• o realizaci opravy veřejného osvětlení v ul. Nové a v Dědině, kde jsou připraveny
projekty.
• a souhlasí s uzavřením smlouvy na nového správce obecního internetu, kterým
bude od 01.04.2013 do 31.12.2014 pan Alexandr Erker.
• o rozšíření míst na tříděný odpad na 10, nové stanoviště bude v Javornické ul.
• o zhotovení leteckého snímku údolí Na Říce, které bude použito pro propagaci
obce.
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a doporučuje ZO převzít pozemek parc.č. 681 v k.ú. Chvalčov o výměře 4 896 m2
od pana Zdeňka Kužela jako dar obci.
a souhlasí s příspěvkem 6 000,- Kč pro Sociální služby města Kroměříže
v r. 2013, kde jsou umístěni i občané naší obce.
a) o pokračování v pronájmu části obecního pozemku parc.č. 645/9 o výměře
66m2 v k.ú. Chvalčova Lhota pro Milana Martínka ml. na dobu 12 let, za cenu 1m2
za 1,- Kč.za kalendářní rok.
b) o pokračování v pronájmu částí obecních pozemků parc.č. 244/3 a 244/5 , oba
v k.ú. Chvalčova Lhota, o výměře 1 000 m2. Pronájem je na 10 let za cenu 1,- Kč
za m2 a kalendářní rok.
a schvaluje rozšíření školské a kulturní komise o 1 člena, kterým je Eva Rotterová.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání ze dne 6.2.2013.
usnesení vlády ČR č. 39 ze dne 16.1.2013 o Strategii vlády v boji s korupcí na
období let 2013-2014.
informaci vedení společnosti VaK Kroměříž o tom, že společnost zamítá odkup
kanalizace a vodovodu v obci Chvalčov z důvodu jiných priorit.
přehled výsledku o hospodaření s odpady v obci Chvalčov za rok 2012.
RO ukládá:
a) starostovi podat žádost na SFŽP o zateplení ZŠ a MŠ s tím, že bude muset být
provedena v r. 2013.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
na posledním zasedání dne 21. března 2013 zastupitelstvo obce významně změnilo investiční záměr na letošní rok. Ve schváleném rozpočtu obce je jako největší
investice stavba kanalizace a vodovodu v ulici Poutní. Pro tento projekt se nepovedlo
opatřit financování. Zastupitelstvo rozhodlo přesunout realizaci do příštího roku a
místo toho oživit projekt na zateplení budovy základní a mateřské školy. Dotační
výzva z operačního programu životního prostředí (OPŽP) našemu projektu vyhovuje.
Většinu potřebných písemností lze použít z loňského neúspěšného pokusu. Celá
akce je připravena, financování zajištěno přesunem prostředků z původně plánované stavby. Dotační žádost byla v detailech upravena tak, aby se zvýšila šance na
úspěch. Podmínky poskytovatele dotace však mají svá úskalí.
Prvním je závazek dokončit a zaplatit stavbu do konce letošního roku. Druhým je
termín výběru podpořených projektů nejdříve v polovině srpna 2013. Protože součástí plánu je i výměna oken ve školní budově, musí být bourací a zednické práce
provedeny během prázdnin, tedy v době, kdy nebudeme vědět, zda jsme podporu
získali. Znamená to, že projekt zahájíme počátkem července a budeme muset být
připraveni na to, že v nepříznivém případě bude obec stavbu financovat z vlastních
prostředků. To by vedlo k odložení záměrů na opravy veřejného osvětlení a chodníků
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v ulici Nové a Na Kamenci. Školní budova je ale v takovém stavu, že uvedená rizika
se jeví jako přiměřená. Tato změna nepočítá se zadlužením obce, jedná se o úpravu
priorit částečně vyvolanou nabídkou dotačních možností.
I když zima byla dlouhá, jaro klepe na dveře. Přeji všem, aby slunce a dlouhý den
zahnaly zimní smutky a nastartovaly radost a optimismus.
Ing . Antonín Stodůlka

NAROZENÍ
František JAKUBEC
Kristýna VACULÍKOVÁ
Vojtěch ŠTAJNRT

narozen
narozena
narozen

07.02.2013
12.02.2013
15.02.2013

ÚMRTÍ
Josef VEČEŘA
Helena KOTASOVÁ
Josef ŠVÁB

Nový zdroj vody pro obec

78 let
79 let
59 let

Z naší obce

Po zkušenostech s loňským suchým létem, kdy v obecních vodojemech klesla
zásoba vody na minimum a hrozilo nouzové řešení, rozhodla obec vybudovat posilový vrt. Od záměru zřízení dalšího zdroje na prameni nás odradila zkušenost. (Když
je sucho, vyschnou všechny prameny stejně, problém s vodou nový pramen neřeší.)
Po poradě s hydrogeologem se hloubkový vrt jeví jako jistější řešení zejména při
výhledu do budoucna. Nedostatek vody by mohl mít nepříznivý dopad na rozvoj
obecních záměrů zejména v oblasti rodinného bydlení a výstavby nových rodinných
domů v horní části obce nad tlakovým pásmem rozvodů ve správě kroměřížských
vodovodů a kanalizací.
Na základě předběžného průzkumu bylo pro nový zdroj vody vybráno místo
v údolí poblíž vodojemu Pod Javorníkem. Výhodou je malá vzdálenost od vodojemu
(cca 30m), kde je i vybudovaná elektropřípojka. Obojí znamená úsporu stavebních
nákladů. Na projekt s názvem „Nový zdroj vody pro obec Chvalčov“ byla podaná
žádost o dotaci na hydrogeologický průzkum. Rozpočet na provedení průzkumného
vrtu činí cca 600 tis. Kč. V případě úspěchu dotační žádosti, poskytovatel – Operační
program životního prostředí – hradí 90 % uznatelných nákladů.
Očekáváme, že nový zdroj odstraní problémy s výkyvy ve vydatnosti pramenů
v období sucha, neohrozí žádné prameniště a do budoucna přispěje k rozložení
rizika závislosti obce na jednom dodavateli pitné vody.
Ing. Antonín Stodůlka
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Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi námi, a teď už je
za horami. Hů, hů, hů, jaro už je tu.“
O jaru zpíváme spoustu písniček, ale opravdová zima na rozdíl od té v písničce
ne a ne nás opustit. Nezbývá nám než být trpěliví a nakonec se jara určitě dočkáme,
tak jako jsme se dočkali všeho, na co jsme se s dětmi těšili.
Před nedávnem to byl:
- zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ
- několik „sportovních dnů“ na Matůšku (nešlo nevyužít krásných sněhových podmínek)
- návštěvy krmelce na Kozinci (když ta jablíčka zvířátkům tak chutnala…, nezůstalo
tam ani jedno)
- karneval v MŠ
- karneval v kulturním domě
- velikonoční Tvořeníčko s rodiči
- účast na velikonoční výstavě Chvalčovský šmigrust
- návštěva Denního stacionáře s přáním k Velikonocům
V dubnu se budeme těšit na:
- maňáskové divadlo v naši mateřské škole, pro obě třídy naší MŠ
- hudební a výtvarné aktivity - „Setkání na paloučku“, pořádané pro předškoláky
ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
- zápis do mateřské školy
- „květinkový“ den v mateřské škole
- divadlo „Káťa a Škubánek“ v Bystřici pod Hostýnem (na Sušile), na představení
pojedou děti ze třídy Sluníček i Berušek společně s dětmi z 1. a 2. třídy ZŠ
- „Čarodějnický“ den v MŠ
- Filipojakubskou noc na Kozinci
Určitě i v dalších měsících se bude na co těšit, ale o tom opět až příště, neboť
všechno má svůj čas.
kolektiv učitelek MŠ

Základní škola

Jaro se pomaloučku ujímá své vlády a „paní zimu“ vyhání pryč. Co přinesl jarní
vítr mezi lavice naší školy? Bylo toho jako jarního kvítí.

-

-

Ve středu 30. ledna proběhl zápis žáků do 1. tříd. Děti plnily úkoly podobné těm ve
škole. Zkoušely si, jak jim půjde čtení, výtvarná výchova, hudební výchova a jak
to chodí o přestávce. Průvodkyněmi byly paní uč. A. Martínková a K. Pavlíčková.
Všechny děti hru na školu zvládly na jedničku a do školy se jistě těší. Do 1. ročníku nastoupí 10 školáků – 5 děvčat a 5 chlapců.
31. ledna si školáci přinesli domů výpis z vysvědčení za 1. pololetí, aby se
pochlubili rodičům, prarodičům a ostatním, jak jim to ve škole jde.
9. března se konal tradiční dětský karneval. Učitelky ze ZŠ (J. Loupancová,
9

Hasiči

A. Martínková, A. Konečná) a MŠ (V. Miškayová, J. Tillerová, S. Jurásková) se
šikovnými maminkami i tatínky připravily a zajistily bohatou tombolu, nádherně
ozdobily sál pro tancechtivé princezny, prince, piráty, kočičky, včeličky, králíčky a
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Karneval

-

-

jiné pohádkové bytosti. K tanci hrál pan ředitel Z. Hnila, moderovala „beruška“ K.
Martínková, soutěže připravily paní učitelky z MŠ a ZŠ, občerstvení pro unavené
tanečníky zajistila paní Fojtíková. Deset nejzdařilejších kostýmů bylo odměněno
medailemi. Všem pořadatelům moc děkujeme za přípravu krásného a veselého
karnevalu. Poděkování patří i břišním tanečnicím z klubu FARIDAH a malým cvičencům z CVIČENÍ PRO DĚTI pod vedením R. Trňákové, kteří předvedli krásná
vystoupení. Děkujeme i všem sponzorům, kteří darovali dary a dárky do tomboly.
Příchod Velikonoc letos počasí bohužel neohlásilo, ale my jsme snad sluníčko
přilákali veselými barevnými jarními obrázky a výrobky, které jsme vystavili na
výstavě Chvalčovský šmigrust. Na výzdobě se podíleli všichni žáci ze školy pod
vedením A. Martínkové, K. Pavlíčkové, A. Konečné a J. Loupancové. Keramické
výrobky vyrábí žáci v keramickém kroužku s K. Pavlíčkovou a B. Hruškovou.
Krásné hlásky dětí z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Konečné již
tradičně zahajovaly celou výstavu.
Na škaredou středu 27. března se celá škola měla vypravit na tradiční předvelikonoční vycházku na Hostýn s prohlídkou křížové cesty. Bohužel nám tento rok
nepřálo počasí a akce se musela zrušit.

Co nás čeká v nejbližší době?
- Na konci dubna přiletí čarodějnice na svůj tradiční slet o Filipojakubské noci.
- V květnu oslavíme Den matek besídkou v kulturním domě společně s mateřskou
školou.
- Svátek Země si připomeneme sběrem odpadků okolo Bystřičky.
Barbora Hrušková
11

Něco pro bystré hlavičky

1) Vrhněte se s námi do sudokování 

2) Pořádně popřemýšlej, vypočítej příklad a písmeno přiřaď ke správnému výsledku.

3) Chvilka poezie.

Je to mistr proměny.
Jednou teplý, jindy studený.
Slabý se hned v silný změní.
A někdy vlastně ani není.
Co je to?
12

4) A na závěr malá vzpomínka na svátky jara.

Řešení z minulého vydání:
1) Řešení hádanek:
- třetí muž je holohlavý,
- sluneční světlo,
- jezdecké sedlo,
- čas.
2) Kterým státům patří následující vlajky?

3) Únor bílý - pole sílí.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
4) 56 755
13

Zprávičky z KCR DOMINO

Máme za sebou zimní období plné různých plesů, bálů a maškarních. I v Dominu
jsme měli karneval pro malé děti a všichni si ho moc užili. Čekaly nás tanečky, různé
soutěže, hry, tvoření a nakonec losování tomboly. Byla to prima zábava.
- V únoru jsme otevřeli další Klubíčko pro děti od 1 roku. Klubíčko je cvičení pro
rodiče s dětmi. Program každé hodiny je složen s pohybových her, ukazovacích říkanek, cvičení, zpívání, tanečků a veselého dovádění . Používáme různé
pomůcky jako jsou míče, padák, kruhy, bubny, hudební nástroje apod. Tento kurz
je vždy ve čtvrtek od 9:00 hod.
- V květnu se chystáme vyrazit do přírody. Pro rodiny s dětmi chystáme výlet
CESTA ZA POKLADEM. Termín i bližší informace budou upřesněny.
- Na začátek června připravujeme již třetí ročník dětského dne SKÁKAT, HOPSAT,
TO JE PRÍMA.
- S jarem se blíží i léto, prázdniny, a taky nabídka příměstských táborů.
MALOVANÉ PRÁZDNINY – 15. 7.-19. 7. 2013 a 12. 8.-16. 8. 2013
Pro děti od 5 do 12 let je připraven výtvarně zaměřený týden plný tvoření,vyrábění, malování, soutěží, různých aktivit, výletů, pohybových a společenských her.
PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU – 22. 7.-26. 7. 2013 a 19.8.-23. 8. 2013
Pro děti od 3 do 10 let jsou připraveny každý den různé hry, pohybové aktivity,
vycházky, soutěže a tvoření motivované pohádkou.
Krásné a příjemné jaro plné zázraků, vůní, květů a barev. Ať všechno voní a kvete,
nejen v přírodě, ale i v našich rodinách.
Elen Egerová

Různé

v Oznamujeme občanům, že po otevření sběrného místa nebude již dále prováděn
sběr velkoobjemového odpadu formou skládky před dům. Každý občan má možnost 3 x týdně odpad odevzdat ve sběrném místě zdarma. Nezapomeňte předložit
občanský průkaz!!!
Pokud máte problém s odvozem velkých a objemných věcí do sběrného místa pro
zdravotní indispozice, nevlastníte-li vozík za auto a podobně, kontaktujete náš OÚ
tel. 573379770, 573379771.
Jednotná cena za odvoz na jedné multikáře je 100,- Kč.
v Vzhledem k malému množství odevzdaných olejů a tuků ve sběrném místě vyzýváme občany k zamyšlení, zda nestojí za úvahu odkládat výše uvedené komodity
do staré nepropustné nádoby a ty následně odevzdat. Zabráníte tak zanášení
odpadů a kanalizace, šetříte tak svoje peníze za údržbu a čištění.
v Jen pro pořádek uvádíme n e b e z p e č n é k o m o d i t y , které je nutno odevzdat v Bystřici pod Hostýnem na skládce A.S.A. Tyto nemůžeme sbírat, nemáme
pro tyto odpady povolení Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu Zlínského
kraje.
Jsou to: Betonové kvádry větší jak 25 x 25 cm,
asfalt, lepenka, eternit, skelná vata, sádrokartony, staré linoleum
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v Ostatní nebezpečné komodity, které sbíráme: obaly obsahující nebezpečné
látky nebo znečištěné těmito látkami, ostré předměty (použité inj. jehly a stříkačky), rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
oleje a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice, neupotřebená léčiva, baterie a akumulátory, všechny elektrospotřebiče malé i velké (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné
trouby, počítače, monitory, kopírky, televize, rádia, vysavače, vysoušeče vlasů,
kulmy, kávovary, rychlovarné konvice, staré telefony, autodráhy a jiné).
Oranžové pytle, které jsou dodávány do všech domácností slouží pouze
k odkládání obalů od mléka a džusů event. krabicových vín.
Nedávejte tam prosím kelímky od jogurtů a podobně, pro ty je určen žlutý kontejner na plasty.
v Ještě jednou upozorňujeme na Humanitární sbírku, která se uskuteční v úterý
23.04.2013 v době od 14.00 do 18.00 hodin v kulturním domě. Sbírat budeme
všechny oděvy pánské, dámské a dětské, boty i použité, ale funkční, deky, peřiny,
povlečení, ručníky, utěrky, záclony, závěsy a textil metrový ne menší jak 1x1 m,
pletací příze. Vybavení domácností - skleničky , talíře, příbory, drobné elektrospotřebiče apod. Sbíráme i hračky.
Nemůžeme brát koberce, nábytek, kočárky.
Vše prosím zabalte do pytlů nebo krabic.
Varování:
Malý Dan šel do školy a najednou se rozběhl zpátky k rodičům. Zapomněl se
s nimi rozloučit. To bylo jeho štěstí. Kolem se mihlo auto a v nepřehledném úseku
Chrástky se srazilo s protijedoucím autem v místě, kde před chviličkou chlapec byl.
Všem zatrnulo. Autonehoda se obešla bez těžce, možná i smrtelně zraněného kluka.
Auto jelo příliš rychle a v Kroužkách, oblíbené procházkové ulici, není omezená rychlost, nejsou šikany. V minulosti se žádné opatření omezující rychlost nevžilo. Pořád
spěcháme, až jednou na to někdo doplatí. Pravděpodobně dítě a bezohledný řidič.
Nebezpeční nejsou jen někteří řidiči, ale i velcí psi, které bez koše a vodítka
majitel těžko zvládne. Stačí pár vteřin a proti velkému psu, který zaútočí, je člověk bezmocný, jak jsme se přesvědčili v první hodině letošního roku. Paní Věrku
Nedbalovou zachránil duchapřítomný a odvážný manžel. Pes lehce prokousl i tlustou
zimní bundu, kousal paní Věru do hlavy. Opět nám všem zatrnulo.
Život jde dál. Opět kolem nás jezdí nebo spíš závodí někteří řidiči a volně se
pohybují velcí psi na ulici i na loukách. Co může řadový občan dělat? Čekat, až
se něco stane a mít strach? Pořád se mluví o špatných mezilidských vztazích. Ty
ale můžeme zlepšit jen my. Třeba tím, že budeme víc myslet na ty kolem sebe a
budeme ohleduplnější.
A nyní poděkování:
Klub dárců krve Kroměřížska,
který jako nezisková společenská
organizace působí v tomto regionu oznamuje, že náš občan pan
Vojtěch Zapletal, daroval na oddělení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, svou
krev již 70x. Obec Chvalčov panu
Vojtěchu Zapletalovi za jeho mimořádný a příkladný postoj děkuje.
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Poděkování
Chtěla bych poděkovat chlapcům z pracovní čety při OÚ za vzornou práci při
neúnavném odklízení sněhové nadílky, která se na nás sypala letošní zimu. Silnice a
chodníky odklízené vozidly řízenými pány Sanitrákem, Adámkem a Blažkem nabízely
i přes nesnadné podmínky možnost bezpečné dopravy za všemi úkoly, které měl
občan před sebou.
Především bych chtěla poděkovat za vzorný úklid na zastávce před Obecním úřadem. Jezdím do Bystřice pod Hostýnem prvním autobusem ve 4:43 a i v tuto velmi
časnou hodinu měli pánové Blažek a Hanák zastávku, přilehlé chodníky i plochu před
hasičskou zbrojnicí vzorně odhrnutou a čile pokračovali na další místa, kde jich bylo
také potřeba.
Pánové, všem Vám děkuji. Jen tak dál!
Helena Spieglová
Poděkování
Chtěla bych tímto moc poděkovat Liborkovi Vašíčkovi z Javornické ulice. Tento
mladý chlapec nalezl náš ztracený mobilní telefon a odevzdal jej na obecním úřadě.
Zároveň gratuluji jeho rodičům, že mají tak poctivého a šikovného synka. V dnešní
složité době, kdy se často obracíme spíše na anděly, je velmi uklidňující zjistit, že
můžeme spoléhat také jeden na druhého.
Radka Trňáková
Ocenění pedagogických pracovníků 2013
Dne 27. března proběhlo v reprezentativních prostorách Muzea Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě slavnostní setkání u příležitosti ocenění pedago-
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gických pracovníků Zlínského
kraje. Mezi 15 oceněnými byl
i ředitel naší základní a mateřské školy pan Mgr. Zdeněk
Hnila. Pamětní list a medaili
za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace osobně předal hejtman
Zlínského kraje pan MVDr.
Stanislav Mišák. Slavnostní
akt proběhl za přítomnosti představitelů Zlínského
kraje, zástupců parlamentu
ČR, vedení města Uherského
Brodu a dalších hostů.
Ocenění, kterého se po
zásluze panu Mgr. Hnilovi dostalo, pozvedlo dobré jméno naší školy i obce.
Pan ředitel vede naši školu již 20 let a v letošním roce zároveň oslaví kulaté životní
jubileum. Blahopřejeme mu k mimořádnému úspěchu a děkujeme za vynikající práci,
kterou odvádí pro naše nejmenší jako učitel a ředitel školy, jako nadšený vedoucí
zájmových kroužků i organizátor kulturně společenských událostí. Děkujeme i za
dobrou reprezentaci obce a přejeme hodně zdraví a úspěchů v dalším profesním
i osobním životě.

Jak to bývalo…

Vaše příspěvky

Ve třicátých letech minulého století, kdy ještě nebyla televize, rozhlas, ba ani elektrika v naší obci nebyla, sousedé a známí se často navštěvovali. Sousedky chodily
na „besedu“, povídat si a probrat, co se v dědině událo. V sobotu si zase lidé zašli
do hospody na kus chlapské řeči a přitom si to pivečko a nějakou skleničku dopřáli
pro zahřátí.
Bylo to jednou v zimě, venku byl mráz a na silnici náledí. V plné hospodě U Solařů,
dnes Pod lipami, bylo u kamen příjemně teplo. Mezi hosty seděli také sousedé Jan
a Gusta. Všichni se dobře bavili. Čas plynul, večer pokročil. Jan se obrátil na Gustu:
„Už bysme měli jít dom. Dopij, zaplatíme a půjdem. Dovedu tě, ať se kdesi nevymázneš.“ Gusta měl vypito víc a domů se mu ještě nechtělo. „Poďme, slíbil sem starej,
že přindu brzo dom“, naléhal Jan. Po chvíli zase připomněl: „Já už musím jíť, moja
by se zlobila.“ Po dalším naléhání se přece nechal Gusta přemluvit a šli. Cesta byla
hladká jak sklinka, vedli se proto za ruky. Gusta to ani nevnímal, jenom si bručel
pod nos, že tam měli ještě posedět. Když přišli k domovní brance, místo aby Janovi
poděkoval za doprovod, tak se nevrle na něho osopil: „Tak, a už di dom za tú svojú
kačú rezavú!“
Když přišel Jan domů, vykládal manželce, jak se s Gustou vlekl a jak se mu za
to odvděčil. Manželku to dopálilo a zeptala se: „A dals mu po držce? Nedal, že. Tož
tam hned mazej a dej mu pořádnú!“ Jestli Gusta jednu pořádnou dostal, nevím, ale
historku znali všichni v okolí a mínili, že by si zasloužil.
J. Skýpala
17

Masopust

Kulturní rubrika

Letos již třetí rok jsme se sešli před obecním úřadem, abychom v průvodu plném
masek a za poctivého masopustního veselí obešli vesnici. Při této příležitosti je nutné
znovu a znovu opakovat některé jednoduché pravdy. Jako například, že není v moci
skupinky lidí obejít obec dlouhou několik kilometrů jakou je Chvalčov a uspokojit
všechny zájemce o masopustní průvod. Zájem občanů, kteří nás vítají s otevřenou
náručí, nás velice těší, nicméně stále tady trvá otázka, jak to zařídit v příštím roce.
Nápad, že by se vytvořily skupinky dvě, jedna obešla horní konec a dolní konec
by měl svou trasu a svého medvěda, oba průvody by se pak sešly v kulturáku
a všichni společně by pochovali basu, se zatím neujal. A s jiným řešením nikdo
nepřišel. Zajímá mě, jestli se najde někdo šikovný a navrhne a zrealizuje!!! řešení,
nebo zůstane opět, jak už jsme tak zvyklí, u remcání. Tak uvidíme. Každopádně je
potřeba vyslovit dík všem, kteří se na masopustu letos podíleli… Masek bylo celých
25, a dovolím si tvrdit, že jsme čím dál lepší…kostýmy jsou vychytanější a čím dál
zajímavější, fantazie pracuje a zcela jistě krom dalších vychytávek, měl velký podíl
na celkové atmosféře barevně opentlený vůz, který táhl i netáhl bílý kůň. Dík patří
i dalšímu harmonikáři, který celou trasu ustál. (Pozor! Harmonikář z loňska byl zaneprázdněný, jinak by určitě přišel!) No a samozřejmě děkuji celé partě lidí, která již
tradičně podporuje a udržuje společenský a kulturní život v obci. A že to kolikrát není
vůbec jednoduché. Dík patří i všem, kteří otevřeli vrátka, jsem přesvědčená, že jim
to přinese jen a jen dobro. Takže přátelé i nepřátelé, naši příznivci i odpůrci, těšme
se na příští rok.
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(Následující masopustní řeč byla redakcí zkrácena, kdo by měl zájem přečíst si
celou řeč v původní podobě, může požádat o její přeposlání pí Jitku Dostálovou.)
Masopustní řeč 2013
PÁTER:
Drazí truchlící a sešlí, s hlubokým zármutkem v srdci jsme dnes odpoledne přijali tu
nečekanou a krutou zprávu o náhlém skonu vaší předrahé, všemi hýčkané a obdivované BASY.
Milá Baso,.. s hlubokým zármutkem se s tebou loučíme AMEN
Masopustní maškary mnoho lidí naštvaly,
kdo vymyslel volovinu pohřbít basu po termínu?
Prase běží po vesnici, řezník chystá šibenici,
všude lijí slivovici, stihnem trasy polovici.
Šmigrust, advent a studánky, dívejte se pečlivě do schránky,
obchází Bubu své milánky - našli jste všichni pozvánky?
Karlova výstava byla, je a bude!
Komu se to nelíbí, pude!
Jen pravý Chvalčovják tu zbude!
Chvalčovské kulturní tradice pro naše tvrdé palice,
pařby nás baví nejvíce,
plesy, zábavy a čaje,
Hogo-fogo do rozkroku…pardon, do kroku hraje.
Vosol nám to trošku, pane Jiří Zmožku,
ať to není naposled, co zažijem toťten slet,
už nám není, lásko, dvacet let!
Hody.
Ufoun Jackson, Bláža Stella, hvězda, která vyletěla,
Honza Nedvěd, ten ji sundal, laciný rum z lahve žmbrundal,
Eva s Vaškem na place, romantika ve frace,
To kisáci jsou tvrdší crack, sem tam se jich leckdo lek,
Když sexy Šuláková Beskydem zatočí, i Maxim Turbulenc pivo si natočí.
Naštěstí jsou tu andělé, co vykoupí hříchy domnělé.
Chvalčovský team FAMILY pobaví vás na chvíli.
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Korunovace:
Aby na Hostýně zvony zněly, hlídali hasiči vlastními těly.
Bim bam zvony zní, dorazil i poslední!
Nastává okamžik korunovace, čekají se velké ovace,
20 tisíc, možná víc, nakonec přišlo polovic.
Reportéři z Noe pravdu znají, proč věřící se ukrývají?
Zabavíme vaše smrádky, třeba cestou do pohádky,
utišilo TJ matky.
Na začátku Mája, Vilík, Pat a Mat zatloukají hřebík,
děti loupou sladký perník.
Festiválek ve znamení válek:
Když banda ožralců dala si sraz,
chvalčovský PAŘME FEST byl z toho zas.
Radost Rock první krok,
Soul my sould pak silná káva,
Jo Mikin, to je jiná šťáva,
nejsme plátci DPH, vzkazuje VSPH.
Vytáhněte bažanta, nastupuje Atlanta!
A jejich manager:
BOB LANGER!
Diskoška:
V kulturáku neřádi pekelně si zařádí,
rozbité sklo u dveří – hlas správcové láteří:
„Mládeži, tak to néé, to sklo bude spravené!
A co poblité parkety?“
Tu ozve se hlas Ivety: „Děcka, ještě že ten kurs mám,
vy se k temu nemáte, tož já to udělám.“
Discoplesy máme rádi, s hipísem jsme kamarádi,
Svoboda, fredom, dlouhé vlasy, občanské průkazy a pasy,
Estébák Zeman nás zažene: Poslušní budete a ne že ne!
A naše správcová spráskne ruce: „ Cože? Rozbité umyvadlo v šatně?
To néé, vždyť finance obce jsou na dně.“
V podvečer romantická procházka u hřbitova
může se změnit v horror…BACHA, SOVA!
I během denní doby, u školy létají nebezpečné Sovy,
večer běží Krimi zprávy, Chvalčova 5 minut slávy.
Kde se vzala, tu se vzala, TV NOVA Na Kútku,
hledá divácky úspěšnou lahůdku.
Levná flaška, správný frak,
Vidím už jen černý mrak…kdo teď navrátí mi zrak?
Visí nápis na trafice: vyhlášená PROHIBICE
Spasí nás jen slivovice.
Rey s úsměvem na tváři obrazovku rozzáří,
na řadě je další oběť, majitel už skládá zpověď,
já nic, já nic, já fluktuant, pardon, omyl, muzikant.
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Český Honza z Ameriky má na obci správné styky,
Velkambekblažekfemily!
Su tu, abyste třídili!
Černé vrány se slétají, levné bydlení hledají,
Korone má volné byty, kdo naplní kapacity?
Romale hip hop…
Romale hip hop in the haus.
Tiskový mluvčí Jiří Spiegl, po schůzi se pěkně migl,
dobrovolný sbor hasičů, spolupráce občas …
Obraťme list….je potřeba pochválit,
když Boža jde barák zapálit,
siréna huláká vesnicí,
Zdeňo, rychle, vytáhni hadici!
Ať nastane světa spása, Dostálka zas trapně hlásá,
no není na tom světě krása! Ptáci zpívaj, louky kvetou,
Začněme spíš ráznou větou - na besedě s Luhan- Fürstr- Bětou.
Tisk, internet televize, jde jim hlavně o peníze,
vnucují nám svoje vize, pak vidíme všude krize…
…jak místní reportérka Terka, černé kroniky to cérka…
Ale my nejsme blbí přeci, jsou tu i pozitivní věci,
koťátka, štěňátka, děťátka…nový svět otevírá vrátka,
Po depkách ani památka, od šampusu bouchá zátka.
PÁTER:
Naše milá Baso, přestalas nám vrzat, přestala nám hrát, nebudem už slyšet v kapele
tvůj hlas. Bylas mezi námi, každý tě měl rád, dneska tvůj hlas zralý tak náhle nám
zhas.
• oroduj Baso za naše plesy, aj okolní lesy
• za chvalčovské hasiče, ať potírají paliče
• oroduj za čistou vodu z hor, ať nás nepobije mor
• za chvalčovské zahrádky, ať z nich nezůstanou jen památky
• oroduj za velikonoční dobu, ať vymýtí lidskou zlobu
• za filipojakubskou noc, ať neztratí svou čarovnou moc,
• oroduj za naše děti, aby jich bylo jak smetí
• za chvalčovské hody, by přinesly co nejvíce pohody
• oroduj za chvalčovské komunikace, ať jsme si blíže více,
• za služby pro lid, by Chvalčov více prohlíd
• oroduj za předvánoční čas, ať vnímáme jejich jas
• za naše klidné a pokojné stáří
• oroduj za místní sportovce, ať neskončí na stopce
• za hostýnského Yetty, ať zdoláme všechny mety
• oroduj za úřad náš, ať občanům prospíváš,
• a hlavně!!—za malé DANĚ!!
Modleme se.
AMEN
Důležité upozornění: jakákoliv podobnost jmenovaných postav s reálnými lidmi je
čistě náhodná!
Jitka D.
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„Rok konopí“ – rozhovor

je název dokumentárního filmu,
který natočil absolvent pražské
FAMU, scénárista a režisér Petr
Slabý. Každý, kdo měl zájem zhlédnout tento film a osobně se setkat
s charismatickým autorem, měl možnost zúčastnit se projekce a následující besedy na hotelu Říka. Název
filmu „Rok konopí“ a kontroverzní
téma léčebných účinků marihuany přitáhlo poměrně značné množství lidí.
Otázka legalizace marihuany otevírá
široké pole souvislostí a odpovědi na
ni jsou velice složité a problematické.
Důkazem toho byla i diskuze, která se
Režisér Petr Slabý
po projekci spontánně rozvinula. Divák,
který by čekal prvoplánovou propagaci kouření marihuany, by byl tímto filmem nutně
zklamán. Film mapuje především osudy čtyř vážně nemocných pacientů, kteří mají
s léčebnými účinky užívání konopí určité zkušenosti.
Petře, dovol, abych tě nejdříve stručně představila.
Petr Slabý, ročník 63, se narodil a žije v Praze. V 80. letech pracoval jako asistent
režie. Má za sebou spolupráci například se Zdeňkem Troškou na prvních dvou dílech
trilogie Slunce seno…, spolupracoval také na komedii století S tebou mě baví svět či
na filmu Vesničko má středisková. Petr vystudoval scénáristiku na FAMU a po jejím
dokončení pracoval pro českou televizi, kde tvořil hudební magazín s názvem „60“.
S hudební tematikou byl spjat také další pořad s názvem „TRIP“, který Petr točil ještě
za studií pro agenturu 10:15 Promotion.
Petře, proč zrovna hudební dokumenty? Co pro tebe hudba znamená?
„Od dětství jsem zbožňoval hudbu. V mých asi 11 letech jsme byli poprvé
v Holandsku, tam jsem se poprvé setkal se západním světem. Pamatuji si, jak jsem
tam v TV viděl tři klipy a ty mě dostaly do světa bigbítu. K hudbě mě vedl i můj otec
(pan Z. K. Slabý, autor řady knih pro děti, např. známého Kocoura Vavřince a v současnosti také hudební badatel a publicista), bral mě na jazzové koncerty vlastně
odmala. Dixieland mě moc nebral, ale jazzrock mě záhy dostal naplno… V současné
době se věnuji převážně takzvané „jiné hudbě“, která je mimo střední proud a je
jedno, zda se pohybuje na poli vážné hudby, jazzu, rocku, elektroniky nebo třeba
worldmusic. Hlavní je neotřelý nápad. Mám rád svobodnou improvizaci, protože tam
jde o spontaneitu, ta je v umění vůbec velice důležitá.“
Vím, že jsi pracoval také jako hudební publicista a hudební kritik.
Ono to souviselo hodně s tou televizní prací, která mnohdy osciluje na pomezí
dokumentaristiky a žurnalistiky. Pro mě bylo hodně zajímavé na to konto dělat rozhovory s mými někdejšími idoly jako byl Ozzy Osborne, Lemmy z Motorhead nebo Jon
Lord z Deep Purple, ale i spoustou třeba méně známých, ale invenčních muzikantů.
Recenze jsem psal už do samizdatového časopisu a pak jsem krátce před vysokou
také působil jako redaktor časopisu Melodie. Psal jsem o všem možném. V současnosti se věnuji hlavně právě alternativní scéně a publikuji především v odborných
časopisech UNI a HIS Voice.
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Ty máš taky vlastní kapelu, co?
„V roce 2002 za mnou přišla jedna moje kamarádka, kunsthistorička, která zpívá
v poloprofesionálním sboru klasiku a nabídla mi, že by se chtěla zapojit do mých
drobných divadelních aktivit, tak jsme na festiválku amatérských souborů vytvořili
takový krátký projekt, z něhož se potom vyvinula skupina „ Ušní střevíc…“
Zajímavý název, jak jsi k němu přišel?
„Kdysi jsem napsal torzo absurdního dramatu s tímto názvem. Později jsem torza
z tohoto torza používal při různých představeních, kde jsem mimo jiné používal hrdelní zpěv. Počátky „Ušního střevíce“ byly založeny na paradadaistickém až surrealistickém základu, kde moje neumětelské zpívání kontrastovalo s jejím operním zpěvem.
Naše první skladba byla cover-verze Smoke On The Water, hraná v první části jako
velice pomalý ploužák s mnou deklamovaným českým textem. Ale v průběhu let se
to různě proměňovalo a dnes se ta kapela jmenuje pro každý koncert jinak. Tak jsme
vystupovali jako No(i)sní střevíc a v současnosti jako Nosohrtanový střevíc apod.
Loni v květnu jsme na Moravě hráli jako Sborný střevíc, protože jsem musel o sestavení kapely požádat kamaráda – architekta a muzikanta Ivana Palackého z Brna,
protože se mi pražští muzikanti těsně před koncertem rozutekli do světa. Tehdy jsem
některé své spoluhráče viděl poprvé až na pódiu, respektive neviděl, protože byli za
mými zády. Jinak současné jádro kapely funguje také na bázi bigbítové improvizace.
Hudba i texty vznikají v reálném čase.“
Jak Tě napadlo, že budeš filmařem?
„Oba mí rodiče byli spisovatelé, literatura a film mi byly vždycky blízké. Chtěl jsem
se původně věnovat hranému filmu, ale v roce 82, kdy jsem se hlásil na FAMU na
režii, jsem nebyl přijat pro špatné politické postoje. Na scénáristiku jsem se dostal
v roce 88, to už byly daleko uvolněnější postoje a už se tam dostávali lidi i s politickejma škraloupama.“

Promítání filmu na Říce
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Jak jsi se dostal k Roku konopí? To bylo Tvé téma?
„Ale vůbec ne. O problematice léčení konopím jsem vůbec
nic nevěděl. S námětem přišel
producent Jan Hrnčíř, který ho
chtěl nejdřív natočit sám, ale
pak usoudil, že by přece jen
měl přizvat profesionály, protože s natáčením neměl moc
zkušeností. Původně se uvažovalo o tom, že by film režírovala
slavná dokumentaristka Olga
Sommerová. Ale už na prvním
společném setkání jí Honza
vyjádřil úctu, ale že si vybral
mě… z toho jsem byl úplně konsternovaný.“
„Jak si to vysvětluješ? Paní Sommerová je v oblasti dokumentárního filmu
skutečně velký fenomén.
„Asi právě proto. Myslím, že producent nechtěl, aby mu do toho režisér moc mluvil
a prosazoval pouze svou koncepci, což by Olga Sommerová určitě dělala. Nakonec
ale ta naše spolupráce probíhala výborně. Já jsem měl dostatek prostoru pro svoje
představy, ale Honzovy nápady jsem dle možností respektoval.“
Co ten film znamenal pro Tebe osobně? Posunul Tě někam?
„Samozřejmě, vždyť realizace, která měla původně trvat rok, proto také název
filmu Rok konopí, trvala nakonec dva a půl roku. A celou tu dobu žijete tím filmem a
tím tématem. Je to cesta. Téma nemoci a smrti, to vás poznamená. Ale do značné
míry pozitivně. Všichni čtyři pacienti byli naprosto úžasní. Zejména mě dostal jako
člověk Milan Špaček, který se se svou rakovinou lymfatických uzlin vypořádal neuvěřitelným způsobem. A protože jsem s ním strávil spoustu času, nakonec dával naději
a sílu on mě. Znovu říkám neuvěřitelný příběh člověka, který skrze svou nemoc dokázal transformovat své myšlení do astrálních výšin, které mohou být pro nezaujatého
pozorovatele nepochopitelné. Ale já jsem nebyl jenom nezúčastněný pozorovatel.“
Mně se velmi líbila myšlenka jedné z postav filmu. Volně cituji: „Člověk, když
onemocní, tak si přeje, aby bylo všechno jako dřív, aby bylo všechno jako před
nemocí, a to je právě ten omyl. Všechno má být úplně jinak než dřív! Nemoc
přišla právě proto, že v dřívějším životě něco nebylo v pořádku.“
„Ano, nemoc je informace. To tam taky Milan Špaček i filozofický průvodce Pjér
la Šéz říkají.“
Jak se ti podařilo natočit film s tak vážným tématem, aby z toho neměl divák
úplnou depresi?
„Všichni účinkující pacienti byli velmi pozitivní, myslím, že to je to hlavní, co tvoří
náladu filmu. Jsou tam pochopitelně i drsnější pasáže i konkrétní smrt, ale co bych
rozhodně nechtěl točit, je film o „chudáčcích“ a těžit z jejich utrpení, což se dost často
v dokumentech děje.“
Zeptám se Tě, může léčba konopím pomoci i lidem negativně smýšlejícím?
„Můj osobní, ničím nepodložený názor je, že ne.“
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Film „Rok konopí“ se otevřeně zabývá otázkou legalizace marihuany. Jaký je
Tvůj osobní názor na úplnou legalizaci?
„Velmi dlouho jsem se tím zabýval a vlastně ani jednoznačnou odpověď nemám.
Legalizace s sebou nese spoustu výhod a také spoustu problémů. Asi bych byl pro.
Chuť zakázané drogy je silnější než legální. Ale nevím, je to opravdu složité. A také
je to otázka byznysu. Byznys hraje velkou roli. Droga, kterou si můžeš pěstovat sám
doma a nic tě nestojí ve světě byznysu není žádaná. Byznys stojí o to, aby sis drogu
musel kupovat.“
(P.S.: Zrovna v den, kdy koriguji své promluvy v tomto rozhovoru, se ukázalo, že
„český model“ legalizace léčení konopím je skutečné absurdní drama, protože si ho
opravdu téměř nikdo z pacientů nemůže dovolit, tudíž se asi ani moc nebude dovážet, protože nebude odbyt. Invalidní důchodce s příjmem pod sedm tisíc si totiž těžko
bude platit medikamenty za deset tisíc.)
Já osobně mám k legalizaci marihuany odmítavý postoj. Mám doma teenagery a
mám o ně strach. Vím, co časté a pravidelné kouření marihuany dokáže s člověkem
udělat. Obávám se, že jakmile jednou stát posvětí její „normálnost“, může se strhnout
lavina.
„Samozřejmě to je droga, a jako droga by měla být chápána. V žádném případě
by nemělo být dovoleno její volné užívání dětem a nezletilým. Ale na druhou stranu
pod kontrolou tím například v Izraeli byly léčeny i pětileté děti. “
Veškeré výhrady k filmu Rok konopí se smrskly v podstatě do jediné. Proč
film neukazuje také právě odvrácenou stranu užívání marihuany? Proč jasněji
nevaruje před nebezpečím ať už „vyhulení“ nebo rozjetí různých duševních
nemocí?
Protože o tom ten film není. Problematika používání, využívání či zneužívání
konopí, nebo chcete-li marihuany je poměrně široká. My jsme se snažili držet relativně jedné hlavní linie. Rok konopí je především příběhem čtyř lidí, kteří užívají konopí
jako lék a nějak jim to pomáhá nebo nepomáhá. Huliči, kteří hulí jen tak z rozmaru,
nudy nebo z pocitu vlastní prázdnoty, do tohoto filmu nepatří. To jsou jiné příběhy.
Rok konopí měl za úkol zjistit, zda je konopí až tak zázračný lék nebo ne…Během
natáčení jsme zjistili, že zázračný není, ale rozhodně má zcela prokazatelné účinky.
Když má pacient s roztroušenou sklerózou křeče a dá si šluka, a ono se mu to sepne
a může chodit, tak to prostě funguje. Film měl ukázat marihuanu nejen jako drogu,
chtěl nahlédnout na konopí více šířeji, poukázat na to, že není uzákoněný výzkum,
aby se ty účinky vědecky podložily a zjistily. A to by si zcela jistě tento lék zasloužil. Antidepresiva jsou taky drogy, ale o tom se tak moc nemluví, protože důsledky
mohou být horší, ale je to velký uznaný byznys.“
Tak už pomalu obraťme list. Petře, jaké téma je tvé životní? O čem bys chtěl
natočit „svůj“ film?
„Chtěl bych zpracovat téma o tom, jak krátkodobé, rychlé nepochopení může mít
tragické dlouhodobé důsledky pro vtah mezi dvěma lidmi, kteří spolu zcela souzněli.
Ale svůj autobiografický příběh mám trochu problém sepsat do scénáře, protože mě
to i po letech strašně dostává a ty negativní emoce se probouzejí a mám nad nimi
malou vládu. Nedávné setkání s Milanem Špačkem mi ale možná dává sílu najít
cestu k vypořádání se s tímto traumatem.“
A teď poslední otázka: Jak se ti u nás na Chvalčově líbí?
„No z bezpochyby krásné okolní přírody jsem toho moc neviděl, to je pravda,
tak třeba příště. Ale vesnický lidi jsou fajn, ty já mám rád. Jsem sice Pražák, ale
považuji se i za Severočecha, neboť jsem byl převezen ve třech měsících a odkojen
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i ve Šluknovském výběžku. A vlastně film Rok konopí mi přinesl spoustu a spoustu
nádherných setkání, jak v průběhu realizace, tak při následných promítáních, neboť
jsme s ním sjezdili celou republiku skrz naskrz. Chvalčov byl jedním z těch nejpříjemnějších, ale děkuji všem vstřícným a zúčastněným divákům kdekoliv, a málo jich
nebylo. A příště bych rád přijel třeba s krkonošskou parodií na televizní seriály, o tom
mám taky spoustu „veselých historek z natáčení“, nebo s dalšími staršími či snad
i novými projekty.“
Petře, děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti do života mnoho tvůrčích invencí a realizací. Tak zase příště. Ahoj.
Jitka Dostálová

Chvalčovský šmigrust

Dne 22. a 23. března se
v našem kulturním domě konal
již tradiční Chvalčovský šmigrust. Pravda, počasí se chovalo
spíše jakoby byl advent, ale ani
-8 C ne- překazilo hojnou účast.
Sál byl naplněn stánky s velikonočními ručními řemeslnými
výrobky. Znovu jsme se měli
možnost přesvědčit, jak jsou
převážně místní lidé – prodejci
šikovní. K úspěchu akce opět
přispěla řada kulturních vystoupení dětí i dospělých. Také již
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třetí setkání s věrci a bezvěrci nabývá na intenzitě. Tento jarní jarmark, stejně jako
ten vánoční, zůstává ve velké oblibě, a to všechny pořadatele povzbuzuje a těší.
Ráda bych poděkovala především paní Evě Bubílkové a jejímu týmu nezdolných
pomocnic,zejména paní Martě Válkové, dále pak paní Jarce Kvasničkové a skupině
PASEKY, paní Alžbětě Luhan- Fürstové za duchovní vstupy, škole a školce za krásnou výstavu uměleckých děl našich dětí, manželům Sanitrníkovým za úchvatnou
výzdobu vestibulu, všem, kteří přijeli prodávat, všem, kteří přijeli nakupovat nebo se
jen inspirovat, všem vystupujícím a všem dalším, které se při nejlepší snaze nedaří
vyjmenovat. Dík patří také obci za podporu akce.
J.D.

VELIKONOCE

jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, které jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo
ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví.
V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po
prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku,
Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen.
Velikonoční symboly
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista,
neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen
k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje
velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života.
Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je
ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus.
Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém
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křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při
křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou
smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem.
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo
zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a
vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní
době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal
Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a
pálení v příštím roce o Popeleční středě.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby.
Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara,
avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce
pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména
je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy
bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti
každé jaro kladl vejce jako pták.

Setkání s věrci i bezvěrci

V sobotu 23. 3. proběhlo ve chvalčovské knihovně setkání s věrci i bezvěrci.
Tématem k společnému rozhovoru byly tentokrát „zázraky“. Na začátku diskuze
jsme zjistili, že zázraky jsou všude okolo nás. Jestli je zažíváme anebo ne, záleží
především na našem postoji. Vyslechli jsme silné životní příběhy a uvědomili si, že
Bůh stojí vedle nás, i když si to někdy neuvědomujeme.
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Mezi ty nejsilnější patří příběh muže alkoholika a kriminálníka, který díky setkání s
Bohem mohl prožít vysvobození ze své závislosti, absolutní proměnu svého života a
záchranu manželství. Udivili nás příběhy o zázračných uzdraveních, které nás ujistily,
že Bůh může změnit věci, se kterými si sami nevíme rady.
Snažili jsme se najít něco pozitivního i v našich životních těžkostech a katastrofách. Každý přispěl svou troškou do společné diskuze a tím bylo setkání nesmírně
přínosné. Ne ve všem jsme se shodli, ale to nám nezabránilo vyslechnout jeden
druhého. Různost názorů byla velmi přínosná, protože diskuze byla plná úcty a
respektu. Vždy se cítím dobře na setkáních, kde se mohu poučit od druhých a také
tam, kde zní hodně smíchu. Odpoledne v knihovně mělo oboje. I proto doufám, že
se brzy v podobném duchu uvidíme ve Chvalčově znovu.
Jirka Hanák

Otevírání studánek

I když všechno máme, či chceme mít,
bez vody se nedá žít.
Člověk by měl přírodu chránit,
nejen si sám všechno brát,
zničit, či zdevastovat.

Opět se rok s rokem sešel
zas tu jaro máme,
zas po dlouhé době opět
studánku Sklenářku otvíráme.
Celou zimu pod horou spala,
by nám s jarem vodu dala,
začal pučet petrklíč,
klíčník objevil svůj klíč.

Napijme se dobré vody,
buďme k sobě milí,
bychom vodu ze studánky
ještě dlouho pili.

Příroda je mocný vládce,
není všechno jak v pohádce.
Voda tekutina drahá
v životě nám sílu dává.

Ať jde všechno jak jde čas,
ať se za rok sejdem zas.

Marta Šindlerová

Letos už po několikáté jsme
se sešli u otevírání studánek.
Přestože se jaro někde zapomnělo a studánkové víly jsme málem
vysekávali z ledu, nakonec všecko dobře dopadlo. Promrzlé víly
splnily svou povinnost a studánku kouzelným klíčem otevřely.
Je vidět, že se rituál otevírání
studánek stává tradicí. Ovšem
jen pamětníci ví, že studánka
na Říce, dříve se jí říkalo před
Ticháčkovým, byla jediným zdrojem pitné vody pro celou Říku.
Bývala to obyčejná dřevěná studánečka, přičemž její vznik si už
zřejmě nikdo nepamatuje. Pak
ve 40. letech tuto studánku zrekonstruoval do nynější kamenné
podoby pan E. Vagrčka, otec
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pana Stanislava Vagrčky z Říky. Pan E. Vagrčka měl velkou zálibu v kamenictví a
upravil i několik dalších, tehdy sloužících, dnes již neexistujících pramenů a studánek. Studánka na Říce se zachovala především díky péči rodiny Ticháčkových.
Posléze se do rodiny přiženil pan J. Sklenář a převzal starost o studánku. Při čištění
objevil vytesaný monogram s letopočtem. Při příležitosti objevu nápisu několik přátel
přišlo s nápadem využít krásného prostředí kolem studánky, a tak se zrodilo dnes již
tradiční otevírání studánek. Protože bývá zvykem pramen pojmenovat, dostala studánka název Sklenářka. Jejím otevřením se symbolicky otevírají všechny studánky
v naší obci, například Jaroslavova nebo U Koryta. Tento nejznámější pramen Pod
Kozincem zásobuje kvalitní vodou velkou část Chvalčova. Věříme, že pravidelné
setkávání u otevírání studánek bude i nadále vyjadřovat naši úctu k čisté pramenité
vodě.
J.D.
„Vodní víla u Koryta“
Soška, která se na korytě objevila loňské
léto, je práce mladé slečny Běly Howden,
která ji vytvořila jako ochránkyni pramene.
Běla Howden se narodila v roce 2001
a žije ve městě Lancaster v severní Anglii.
Rodina její maminky pochází z Kroměříže a
s Chvalčovem je spjata od roku 1985, kdy
zde její praděda postavil chalupu.
Koryto pod kamenolomem je oblíbené
místo nejen pro naši rodinu, ale je i pro lidi
z širokého okolí. Není dne, kdy by se zde
nezastavil a nenapil kolemjdoucí turista nebo
cyklista nebo nepřijel někdo s kanystry nabrat
si vodu domů na pití. Když je sucho, stává se, že voda přestává téct, a proto je zde
teď víla, která pramen chrání a nabízí vodu žíznivým pocestným.
Kamila Kulhavá

Soška víly u koryta a její autorka
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Cestománie

Cesta po jižní Sibiři a Altaji

Snad každý člověk má svůj dětský sen, který se tu a tam vynoří z hlubin podvědomí a dožaduje se svého naplnění. Ten můj se datuje již od raného dětství. Chci jet
na Sibiř. Od dětství jsem si dopisovala s Táňou. Naše dopisování ukončil rok 1991.
Mnohokrát mě to mrzelo. Od roku 2003 si dopisuji se synovcem mojí známé, která
se sem z Ruska přistěhovala. Oleg bydlí v Barnaulu se svou matkou. Každý rok mě
tam zval na návštěvu. Prý mě provede tajgou a ukáže mi krásnou přírodu, Barnaul
i okolí. Celý měsíc budeme cestovat. V červenci 2011 jsem svůj dětský sen zrealizovala. Jela jsem na Sibiř. Cílová stanice Barnaul.
Oleg mi poslal oficiální pozvání, které muselo být vydáno ruským migračním
úřadem. Na základě tohoto pozvání mi Ruský konzulát v Brně vydal turistické vízum
platné 1 měsíc. Zpáteční letenku jsem si koupila do Barnaulu s přestupem v Moskvě
na letišti Šeremetěvo. Bydlet budu v Barnaulu v bytě Olega a jeho matky. Odlet
30. 6. 2011. Velké dobrodružství na letišti v Moskvě - vlastnoruční překládání mého
21 kg batohu do ruského letadla, konflikt s taxikářem, obklopena Kazachy, atd. Vše
se v radost obrátilo. Po 5,5 hodinách letu scházím po schůdcích na betonovou plochu
letiště v Barnaulu.
Oleg na mě čeká a jeho soused nás veze stříbrným japonským autem, s řízením
na opačné straně, k jejich domu. Srdečné přivítání s Olegovou matkou a pozvání
k prostřenému stolu. Za těžkými železnými vchodovými dveřmi s trezorovým zám-

Barnaul
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kem je malá chodba a v ní pevná
linka telefonu. Mobilní telefon má
Oleg i jeho matka. Koupelna s automatickou pračkou a splachovacím
záchodem, v kuchyni plynový sporák,
lednička, kredenc s dřezem a teplou
vodou a stůl s židlemi. V obytném
pokoji stojí sekretář, stolek s televizí,
DVD přehrávač, velké rádio s CD
přehrávačem, konferenční stolek,
gauč, na kterém spí matka, válenda,
na které spí Oleg. Ta teď bude moje.
Oleg bude spát na karimatce na podlaze nebo u přítelkyně. Z pokoje se
vchází na zasklený balkon. Zdi domu
mají tloušťku 70 centimetrů. V létě
se teploty pohybují často kolem 35
stupňů. V zimě až -40 stupňů. Tlusté
zdi z cihel dobře izolují. Okna jsou
plastová.
Barnaul má 650 000 obyvatel.
Sibiřský veletok Ob zde tvoří veliký
oblouk, v němž je město položeno.
Jako by jej ta obrovská řeka objímala. Břehy vzdálené od sebe kolem
1000 metrů spojují dva mosty. Starý
a nový vzdálené asi 8 km. Ob se rozlévá do kraje bezpočetnými rameny
a stahuje vodu ze zdejších močařisk.
Celý rovinatý kraj je posetý lesíky,
jezírky a močály.
V říčním nádraží si kupuji lístek na
výletní loď. U přístaviště stojí 3 nové
krásné budovy. Místní občané si přinášejí na loď brambůrky a alkoholické nápoje. V podpalubí hraje hudba,
kdo chce, jde tančit. Lodní strážníci
několikrát rozhání bitky opilých chlapů. Matky bedlivě střeží děti, aby
nepřepadly přes zábradlí. Obrovský
veletok s četnými zálivy a ostrovy. Na
příkrých březích vidíme místy dřevěné domky. Míjíme jiné výletní lodě.
Po všech stránkách zajímavý výlet!
Barnaul byl založen před 280
lety. Těžila se zde měď a jiné kovy.
Vznikaly metalurgické závody a stávalo se z něj průmyslové město. Za
války sem byly přestěhovány z oblas-

Knihovna

Kostelík

Srub v Obogo
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ti před Uralem mnohé podniky těžkého průmyslu. Město velmi rychle rostlo. Lidé zde
nacházeli mnoho pracovních příležitostí. Továrny vyráběly různé stroje a zařízení,
ale i zbraně. V současnosti již většina podniků neexistuje. Rozbitá okna obrovských
areálů hledí do kraje a smutně vzpomínají na zašlou prosperitu. Jinde se zase rozpadají vysoké komíny i zdi kolem. Stejně jako kravíny ve vesnicích. Podobně jako
u nás. Prý je výhodnější všechno dovážet.
Obytné čtvrti vypadají jako naše panelová sídliště. Domy jsou však postaveny
z cihel a jsou nižší. Většina z nich má 5, max. 7 poschodí. Výtahy jsou výjimkou.
Úzké pruhy zeleně, občas hroutící se lavička. Lidé s velkými obtížemi hledají práci.
Je zde velmi mnoho nezaměstnaných. Po pětačtyřicítce téměř není šance najít práci.
Do důchodu ženy odcházejí v 55 letech, muži v 60 letech. Kde je někdo s dětským
kočárkem nebo malými dětmi? Nevím. Ani s pejsky tu nikdo není.
Velkoměsto má mnoho parků. Hlavní třídy mají šestiproudé silnice rozdělené
tramvajovým.pásem. Lemují je záhony květin a zeleně. Auta, která zde jezdí, jsou
nová nebo zánovní. Prý hlavně japonská. Řízení mají vlevo nebo vpravo. Vše je
dovoleno. Lidé chodí velmi hezky oblečení i obutí. Většinou nakupují v levných
obchodech u Vietnamců nebo Číňanů nebo na tržnici. Potraviny zde prodávají
v malých obchůdcích i v supermarketech podobných našim. Zboží je nepřeberné
množství ve všech sortimentech. Jen mít peníze. Potraviny jsou po přepočtu až
o třetinu dražší než u nás.
V městě je mnoho divadel, kin, univerzit, knihoven, muzeí, filharmonie a nemocnice. Na okraji města stojí v lesoparku lázeňský komplex. V posledních letech v městě
vyrostla spousta krásných, honosných budov. Těžko říci, k jakému účelu slouží.
Paradoxem je, že pár metrů od 30patrových věžáků se krčí dřevěné domky pokryté
starými plechy zatíženými kameny. Některé domečky jsou však pěkně udržované.
Jedeme pro vodu ke svatému prameni. Na předměstí asfaltové cesty nemají.
Zpevněnou blátitou cestu s vyjetými kolejemi a spoustou kaluží lemují dřevěné
domky s prkennými ploty. Před nimi roste plané konopí. Zaplevelené, opuštěné
zahrádky. Ovocné stromy tu nepěstují. Pod mostem bez zábradlí teče Barnaulka.
Přicházíme k velkému pozemku obehnanému nízkým tyčkovým plotem. Za brankou stojí pravoslavný kříž a pěkná besídka. Chodník nás vede k svatému prameni
„Nikolaja Čudotvorca“. Stával zde monastyr, který ve třicátých letech armáda rozstřílela. Pravoslavní věřící začali v posledních letech toto místo zvelebovat. Do kanystrů
nabíráme svatou vodu. Oleg napouští ledovou vodu do třech velkých kbelíků. Jde do
malé kabinky, svlékne se a vyleje na sebe všechny kbelíky. Bez utírání se oblékne
se slovy: „Svatou vodu nelze utírat. To by byl hřích.“
Barnaul je hlavním městem Altajského kraje. Pohoří Altaj, podle kterého se kraj
jmenuje, leží na hranici čtyř států. Jsou to Rusko, Mongolsko, Čína a Kazachstán.
Blízko hranice s Kazachstánem leží nejvyšší hora Bělucha - 4020 metrů, celoročně
pokryta ledovcem. Pohoří je značně rozsáhlé. Jeho údolí jsou protkána bezpočtem
potoků a řek. Největší z velkého počtu jezer se jmenuje Telecké neboli Zlaté. Všude
tajga, většinou těžko prostupná. V některých místech jsou vybudované zpevněné
lesní cesty pro těžká nákladní auta pro odvoz vytěženého dřeva.
Dej mi 5000 rublů – vyhrkne na mě Oleg. Proč? - udiveně se ho ptám. No přece
na nákupy a cestu do tajgy! Já dám taky 5000 a to je náš bank. Nakoupíme, co je
potřeba – podle mě i co není potřeba. Nehodlám se s ním hádat. Balíme batohy. Pod
množstvím konzerv a dalšího jídla se prohýbám už teď. Těžké smaltované misky,
kotlíky a hrnky mi vyrazily dech. To všecko poneseme! Tak tohle jsem u nás na
vandr nikdy nenesla! Jdeme na týdenní vandr. Kus cesty tramvají a už nastupujeme
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do autobusu. 300 kilometrů jedeme sedm hodin. Jsou dvě půlhodinové zastávky.
Konečná stanice je Artybaš u Teleckého jezera. Asfaltová cesta končí. Jen zpevněná
lesní cesta plná děr, vyjetých kolejí a louží.
Začíná se stmívat. Nacházíme si místo na okraji potoka, kde všudypřítomné
pasoucí se krávy zanechaly svoje značky. Marně Olegovi vysvětluji, že stavět stan
před kravincem je naprostá blbost. Připadá mi, že to udělal schválně. Spím venku
pod stromem, v tom kravinci se šmatlat nebudu! Tak na něj naházel kapradí - prý
-Tady máš perský koberec! Nechápu.... Ranní slunce se zhlíží v průzračných peřejkách potoka. Po lesní cestě co chvíli projede nějaké auto. Mladá žena přihnala
z vesnice stádo zvířat. Krávy, telata, kozy a taky menší prasátko. Večer prý domů
přijdou samy.
Posnídáme, balíme stan, batohy a vyrážíme. Máme za sebou 5 km, před sebou
40 km, které je třeba zvládnout za 2 dny. Ještě že jsem si vzala trekové hůlky! Můj
17 kilový batoh mi rychle ubírá síly. Oteplilo se. Probudili se komáři. Olegovi a jeho
matce jsem po dlouhém přesvědčování uvěřila, že tam žádní komáři ani mouchy
nejsou. Přece to vědí, když tam jezdívají! Repelent jsem si nekoupila. Nadávám
Olegovi, že mi lhal. V trekové bundě zaplé po bradu se koupu ve vlastním potu.
Naplocho položený šátek na hlavě se při chůzi trochu hýbá a komáři mi do pusy a do
čí tolik nelezou. Dnes máme ujít 20 kilometrů. Vidím, že i Olegovi se jde nějak těžko.
Nakonec zastavil 7místné auto s lesními dělníky. Je to UAZ – nebo-li „tabletka“. Je to
proslulé autíčko, které má náhon na čtyři kola. Prostupnost terénem je perfektní. Brzy
nám ukázal, co na cestě necestě umí. Jedeme 35 kilometrů tajgou stále do kopce.
Místy do hodně prudkého. Vystupujeme v osadě Obogo.
Ocitáme se v úplně jiném světě. 45 kilometrů od civilizace. Na okrajích louky pod
stromy a u jurty se pasou koně. Jeden stojí u malého domku. Koně tady chovají na
projížďky pro turisty. Zrovna „tabletky“ přivezly skupinu turistů z Moskvy. Postaví jim
stany a připraví jídlo. Zítra jedou na koních na vyjížďku tajgou. My pokračujeme dál
do tajgy do divočiny. Nacházíme srub - „zimovije“ Po tajze je na různých místech
možno na takové sruby natrefit. Hlavně v zimě se tu zastavují lovci. Mohou si tu zatopit v malých kamnech s plotnou, ohřát se, něco si uvařit. Palandy na spaní, u okýnka
stůl. Venku malé ohniště a lavička. A komáři štípou i tady uprostřed lesa. Voda teče
v potůčku kousek od srubu. Posnídáme večerní polévku, sbalíme a v paprscích ranního slunce kráčíme cestou necestou.
Konečně si můžu plnými doušky vychutnat tu opravdovou tajgu, do které jsem
se tolik těšila! Vysoké stromy čnící k modré obloze. Na jednom rozcestí se otevírá
nádherný výhled na vzdálené hory pokryté ledovci. Vzduch voní a komáři příšerně
štípou. Brodíme se potoky, prolézáme křovím. Našli jsme další zimovije! Malý srub na
kolech. Uvnitř kamna a palanda na spaní. Stojí u opuštěného skladu dříví. Hromady
kmenů obrovských sosen se tu válí možná i dvacet let na ploše větší než fotbalové
hřiště. Nikdo je neodvezl. Horský potok je naší koupelnou i zdrojem vody pro vaření. Při průzkumu terénu šplháme do prudkého kopce. Zakopáváme o padlé kmeny,
obcházíme vývraty. S přibývajícími metry nám tajga ukazuje stále více ze své bujné
nezkrotnosti. Z nižšího porostu se k nebi vypínají vysokánské borovice. Nádhera!
Rostou tu mohutné borovice - „kedry“ s šikmými zářezy. Získávala se z nich vzácná
léčivá sibiřská pryskyřice. Vracíme se zpět. Nadobro mi učarovala ta čistá síla nádherné panenské přírody. Děkuji ti, Matičko Země, že jsem tu mohla alespoň chvíli
pobýt. Fascinovaná noční oblohou jdu spát. Po snídani pokračujeme dále.
Krásné rozhledy. Po straně cesty vidíme čerstvě převrácený kámen a rozdrásaný
trouchnivý kmen. Byl tu medvěd. Vracíme se na Obogo. Začalo pršet. V dřevěném
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srubu s otevřenou předsíňkou a jednou místností se dvěma železnými postelemi,
kamny ze sudu od asfaltu podepřenými sloupci cihel mi Sergej letlampou vaří v plechovém hrnku čaj. Žádná skříňka s oblečením, na stole stojí pár hrnků a dva plechové hrnce. Sedíme na lavici z půlky kmene podepřené špalky. Prázdný regál na zdi,
na hřebíku dva pršipláště. Tak tu celý rok bydlí hospodář s pomocníkem. Vyprávíme
s místními a zůstávame na noc. Vloni prý tu byli dva čeští turisti. Předtím nikdo.
Přespíme v osmiboké jurtě z trámů.
Je pokrytá kůrou sloupanou z kmenů
borovic. Uvnitř jurty vaříme na ohništi,
kouř vychází špicí kuželovité střechy.
Ráno zaplatíme a jdeme do Artybaše
na Telecké jezero.
Cestou zastavujeme tabletku.
Řidič nás dovezl před hotel, ve kterém bydlel. Velmi hezká dřevěná
stavba zdobená vyřezávanými ozdobami. Ubytovali jsme se. Trojdílná
kastlová okna bez pantů a klik, nikde
tekoucí voda ani záchody. Suché
záchody s dírou v podlaze jsou za
hotelem. Voda o teplotě 4° C teče
Tajga od Zimovja na Obogo
ve sto metrů vzdálené řece Bija. Ve
vedlejší chatce je kuchyňka. Vodu
si naber tady v tom barelu. Berem ji
z řeky. Je pitná. Příjemné odpoledne
v rozhovorech s místními v přilehlé
besídce rychle uteklo. Ráno jedeme
na jezero.
Pronajímáme si dvě místa v pětimístném člunu. Jezero leží v 350
metrů hluboké proláklině. Má tvar
písmene L, délka 70 kilometrů, šířka
max. 3 km. Je ze všech stran sevřeno
prudkými srázy hor. Člun letí po hladině a na zádi vlaje ruská vlajka. Odraz
slunce od hladiny se bez slunečních brýlí nedá vydržet. Potkáváme
jiné čluny a taky větší lodě. Kolem
nás jen vodní pláň lemovaná horami
blízkými i vzdálenými. Nádhera! Po
třech hodinách přijíždíme k vodopádu
Korbu. Vystupujeme. Kolem chodníku
k vodopádu stojí dřevěné stánky prodejců suvenýrů a léčivých produktů
ze zdejší přírody. Míjíme stromky
ověšené pentličkami pro štěstí a už
vidíme vodopád. Je tu všude lidí jako
na frekventované ulici. Vodopád není
moc vysoký. Pro zdejší šamany je
Telecké jezero – vodopád Korbu
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to významné místo. Po 30 minutách nasedáme do člunu a jedeme zpět. V dálce
vykukují hory s bílými čepicemi. No je to prostě nádhera! Voda v jezeře má 4° C a je
pitná. Dovídám se, že jezero má dvojité dno. To druhé je snad v hloubce 700 metrů.
Byl to krásný výlet!
Procházíme Artybašem kolem dřevěných domků a zděných staveb budoucích
penzionů. Některé jsou již dokončeny. Turismus se tu bouřlivě rozvíjí. Vracíme se
do hotelu pro batohy a jdeme nocovat do přírody. Utáboříme se na břehu řeky Bija jediná vytéká z Teleckého jezera. Příjemnou loučku obklopuje vysoký les začínající
tajgy. Stan stavět nebudeme, co kdyby v noci pršelo. Jak bychom ho mokrý balili
- říká Oleg. Je zbytečné s ním diskutovat. V noci přišla ohromná bouřka. Igelit, kterým jsem se přikryla, mi moc nepomohl. Skoro vůbec jsem nespala. Slunečné ráno
s mlžným oparem nad řekou, nad horami, nad jezerem. Krása! Mokré věci strkám
do batohu, a za chvíli odcházíme na zastávku autobusu. Lovím pár posledních fotek.
Stádo krav, koní a prasat na břehu řeky, mlha nad hladinou jezera,... Loučím se
s tajgou i Teleckým jezerem. Autobus nás odveze 300 kilometrů zpět do ruchu velkoměsta Barnaulu.
Marie Lacná
(Na pokračování zajímavého a barvitého povídání paní Lacné se můžete těšit
v příštím zpravodaji.)

Naši zahrádkáři

Vítej, jaro. Vítej se vší silou a vášní, kterou nám přinášíš. Hodláme si tě užít!
Jaro začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla
stále přibývá (letos to probíhá spíše naopak). A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu i nás, zahrádkáře. Stromy začnou pučet a ukazovat nové
listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata
a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se
s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a
prvním létům života člověka. Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu
a probuzení života. Stromy jsou připraveny k pučení, v lese i na zahradě zahrádkářů
můžete najít první posly jara – bledule a sněženky. Z jihu se již vracejí některé ptačí
druhy (lindušky, sluky, čápi, vlaštovky...) a ptačí zpěv bude stále intenzivnější. Vyletují
včely a probouzejí se první motýli - hlavně babočky a žluťásci řešetlákoví.
V březnu je vhodná doba pro vyvěšení ptačích budek, abychom nemuseli tolik
stříkat. Například sýkorky nám posbírají mnoho škodlivého hmyzu mimo jiné housenky obaleče jablečného. Všimněte si baculatých čmeláků, kteří poletují u země,
prohledávají různé otvory a nevšímají si rozvitých květů – jsou to samičky hledající
vhodné hnízdo. Mravenci, kteří byli v zimě zalezlí v hloubi mraveniště, při určité
teplotě vylézají na povrch své „kupy“. Nahřejí svoje tělíčka a vyhřívají jimi vnitřek
mraveniště. Jsou to tzv. „teplonoši“. Teprve později se rozlézají po okolí.
V dubnu lze sledovat ohromné změny. Můžete sledovat pučení a kvetení stromů
a keřů a zaznamenat do kalendáře, které stromy kdy vykvetly a kdy se objevily nové
listy. Lze pozorovat přilétající ptáky i stavbu hnízd. Také je zajímavé si ověřit, zda
platí známá pranostika, že na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. V tomto čase, kdy je vegetace ještě nízká, je lze za teplých dnů na vyhřátých kamenech velmi dobře pozorovat.
Je nejvhodnější doba k výsadbě hlíz jiřinek.
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V dubnu se objevují se první houby (kačenky, špičky, penízovky), objevují se první
hejna hmyzu, probouzejí se ježci.
Přicházejí Velikonoce - čas, kdy se rodiny a přátelé setkávají a společně si užívají
nádechů jara. Jsou to svátky radosti, rozjařených koledníků, malovaných vajíček,
pečených beránků.
Tradice praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok
zdravé a uchovaly si plodnost. Jiná zase mluví o pomlazení, tj. omlazení. Proto muži
používají mladé proutí s největším podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají
vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko,
prastarý symbol nového života. Odpradávna byly symbolem přicházejícího jara kvetoucí větvičky jívy – takzvané kočičky. Ty se také používaly k jakýmsi obřadům, kdy
se o Bílé sobotě, tedy den před Božím hodem, tyto větvičky zapichovaly na okraj pole
nebo záhonů na zahradě, aby sloužily jako ochrana dobré úrody. Ten den se nesmělo
pracovat se zemí, ani se jí nikdo nesměl dotknout. "Proto slavme Velikonoce NE se
starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a
pravdy."
Květen je měsíc květů a vůně, mláďat a čas prvních teplých dní. Kvetou duby,
jeřáby, kaštany, akáty, z keřů hlohy, šípkové růže, kaliny, svídy, bezy...Přilétají poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi, kvíčaly...), v budkách, které jsme v březnu zavěsili, můžeme nalézt vajíčka sýkorek i jiných ptáků. Ve
stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků. Zejména zrána a k večeru zní všude
ptačí zpěv. Zkuste podle něj rozlišit jednotlivé ptačí druhy. Na listech kopřiv můžete
spatřit housenky babočky kopřivové.

Košt vína Machová
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A co se děje u našich zahrádkářů:
Dne 19. 1. jsme navštívili Třebíč, byli jsme zde pozváni na tradiční degustace.
Vítězné pořadí bylo následující: brambory – Belinda, Mariola, Baccara, Antonia,
Ditta, Campina, Belana. Jablka – Sirius, Rubín, Topaz, Goldstar, Red Topaz, Rozela,
Berta, Bláhová oranžová Reneta. Jako vždy organizace a průběh byl na vysoké
úrovni.
1. 3. proběhla Výroční členská schůze (VČS), kde jsme hodnotili a bilancovali, co
se nám v roce 2012 podařilo, kde jsme neuspěli vlivem přírody nebo vlastních chyb.
A s elánem a chutí jdeme do roku 2013.
Hned druhý den po schůzi jsme se 2. 3. se zúčastnili koštu vína v Machové. Bylo
zde připraveno 34 vzorků vína z Moravského Slovácka. Nejlépe byl hodnocen Müller
Thurgau, který potěší svým aromaticky bohatým a chuťově svěžím projevem. Po
přivonění můžete objevit líbivou květinovou vůni. V ústech zaujme vanilková příchuť.
Tramín na druhém místě má líbivou, jemně nasládlou vůní připomínající kompotované hrušky. Na jazyku potěší laskavé harmonizující množství kyselin. Návštěvníků
bylo přes 100, dosti zde bylo mladých lidí. Bylo veselo a se zpěvem jsme se rozcházeli.
Beseda i s promítáním proběhla na Chalupě zahrádkářů. Téma besedy bylo: „Řez
ovocných stromů.“ I přes nízkou účast byli návštěvníci spokojeni.
Byli jsme také pozvání 16. 3. na „Košt domácích klobás“, ale protože jsme neměli
vlastní výrobky, tak jsme nejeli. Rovněž na přednášku v Holešově s názvem „Zdraví
- životní styl" Aničky Bakalové jsme nejeli. Tentokrát pro zaneprázdněnost.
Na Chalupě proběhla také beseda i s promítáním. Téma: „Jarní ošetření stromů,
sadba brambor, kupujeme ovocné stromky.“
Znáte první jarní ředkvičky jako Blanka, Duo, Kvarta, Kvinta, Primara F1,
Rampouch, Teko, Tercia, Slavia, Vinara F1?
Zahrádkářům v Horní Bělé chutnají tato jablka: Letní – Mantet, Mio, Red Free,
podzimní – Witos, Vanda, Lipno, zimní – Topaz a jeho mutace, Rozela, Blaník a
bez rozdílu zrání – Topaz, Witos, Rozela. Perspektivní se ukazuje Blaník, Spalord,
Lipno, Orion i atraktivní Karneval. U odrůdy Admiral velí k opatrnosti jeho náchylnost
k hořké pihovatosti. Při uspokojivém zvládnutí problému bychom měli vynikající
náhradu za stále kritizovaný Idared.
Když vezmeme organoleptické hodnocení jablek odbornou veřejností, je pořadí
následující: Rubín, Admirál, Topaz, UEB 32642, Meteor, Sirius, Orion, Red Topaz,
Rubinstep, Jonagold – Marnica, Bohemia.
V dubnovém čísle časopisu ZAHRÁDKÁŘ, které vyšlo 25. 3.2013 , jsou články:
„Růže v dnešní zahradě“, „Novinky v sortimentu lilií“, „Aksamitníky a jejich problémy“,
„Od parapetu po skleník kaktusy krok za krokem“, „Krajové odrůdy rajčat“, „Jarní
výsadba jabloní“, „Netkané textilie na zahrádce“, „Velikonoční pečení“, „Jarní léčivé
květy“, „Něžné velikonoční dekorace“, a mnoho dalších včetně receptů pro ženy.
Upozorňujeme na soutěž:
Kroměříž FLORIA Okresní kolo v ARANŽOVÁNÍ. Datum 10. 5. v 10.00. Soutěž
je určena pro zájemce od 25 let do 100 let i starší. Soutěže by se měli zúčastnit
především členky a členové ČZS, amatéři, nebo alespoň ti, kteří už profesi /aranžér,
vazač/ nedělají. Dostanete občerstvení, bude vám uhrazeno jízdné po předložení
jízdenky a částečná úhrada materiálu po předložení paragonu (květiny, florex, stuhy,
drátky) v hodnotě 100,-Kč. Téma je volné, co si zvolíte, to budete tvořit. Do soutěže se přihlaste nejpozději do 5. 4. 2013 u př. Vlasty Čablové e-mail: v.cablova@
seznam.cz telefon: 603 814 545.
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Zahrádkáři okresu Kroměříž se na Vás moc a moc těší, ukažte vaše nápadité aranžerské práce! Vítěz soutěže, kterého určí odborná komise, postoupí do
Zemského kola, které se bude konat 5. 6. 2013 na FLOŘE v Olomouci. Předem vám
děkujeme za Vaši účast.
Další akce:
10.-13. 4.
12. 4. v 18.00
13. 4. v 9.00
26. 4. v 8.00
25.-28. 4.
27.4. v 17.00
27.-28. 4.
7. 5. v 10.00
10. 5. v 10.00
11. 5. v 17.00
17.- 18. 5.
25. 5. v 17.00
7. 6. v 18.00
22. 6. v 17.00
26. 6. v 8.00

Trenčín: Výstava - Zahrádkár - výstaviště
CH.Z. Beseda „Drobné ovoce“ s dataprojekcí
ŠZP v Žabčicích terénní cvičení v 9.00.
Okresní Kolo MZ Holešov Zámek + prohlídka
FLORA Olomouc – jarní etapa
Chvalčov CH.Z. „Děláme si vaječinu v kotlíku, pijeme burčák, promítáme, povídáme si“ - všichni jste zváni a těšíme se na Vás
Pavlovice u Přerova „ Slivkošt“ - tradiční setkání zahrádkářů a dalších přátel slivovice při degustaci
KM FLORIA OK v ARANŽOVÁNÍ ZŠ+mládež 12-18let
KM FLORIA OK ARANŽOVÁNÍ senioři od 25 – 100 let i starší
CH.Z. 2.r. soutěže o nejlepšího klepače kos i sekáče s harmonikou
ZO Holešov zájezd Polsko zahrady KAPIAS
CH.Z. „Posezení u HARMONIKY + soutěž
„Běh seniorů v měchu“ , možná i v něčem jiném
CH.Z. „Probírka plodů“ s data projekcí
CH.Z. „Opékání špekáčků“ , promítání - přijďte mezi nás si popovídat, pokecat, budeme se na Vás těšit
Odrůdová zkušebna Želešice – „Den v sadu“

Přednášky Olomouc – 2. 3. 2013
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Pár pranostik:
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Červen červený jako z růže květ.
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
„Sousedské vztahy jsou důležité i mezi rostlinami“.
Výbor ZO ČZS

Pozoruhodný úspěch

Naši sportovci

Že fotbal ve Chvalčově staví v poslední době na pevných základech, dokázalo
družstvo v kategorii mladších přípravek
na silně obsazeném turnaji v Bystřici pod
Hostýnem.
Turnaj se odehrál v sobotu 19. ledna
2013 ve sportovní hale Sušil za účasti
družstev: SK HS Kroměříž, FC Fastav
Zlín, FK Kozlovice, Sigma Olomouc,
SK Hranice, Spartak VTJ Lipník nad
Bečvou, FK Bystřice pod Hostýnem a
TJ Chvalčov. V této jedinečné konku-
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renci ve své věkové kategorii obsadili naši
nejmladší fotbalisté a fotbalistka vynikající 2. místo, když prohráli pouze s vítězem
celého zápolení, kterým se stalo družstvo
SK Hranice. Mimo toto vynikající umístění
si cenu za nejlepší hráčku turnaje odnesla
Rozálie Miškayová!!!
Při jedinečném startu na prahu své hráčské kariéry se o zcela mimořádný úspěch
zasloužila sestava ve složení: gólman – Jan
Mařák, hráči v poli – Jakub Vavrouš, Miroslav
Jakoubek ml., František Miškay, Rozálie
Miškayová, Matěj Zmeškal, Adam Zmrzlík,
Matěj Kratochvíl a trenéři – Ladislav Mařák,
Roman Zmeškal a Miroslav Jakoubek st.
Věříme, že takový úspěch nezůstane ojedinělým a zároveň se stane pozvánkou na
turnaj stejné věkové kategorie, který pořádal
oddíl kopané TJ Chvalčov, rovněž ve sportovní hale Sušil v Bystřici p/H a to v sobotu
2. března od 8,30 hodin, za účasti 7 družstev.
Za TJ Chvalčov J. Maniš
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Než zavřete
zpravodaj
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 2013
– 1.duben – apríl
Příroda
a její specifický smysl pro humor.
Slyšela jsem, že letos neroztaje
sníh a ledy dříve, dokud neroztají
naše srdce. No pokud je na tom špetka pravdy, tak to bude ještě hodně
zajímavé.
J.D.
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Otvírání studánek

Karneval

Chvalčovský šmigrust
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Slovo na konec:
„Všichni jsme členy ohromného kosmického orchestru, ve kterém je
každý živý nástroj nezbytný pro harmonický zvuk celku“.
J. Allen Boon
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zodpovídají autoři.
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