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Milí čtenáři,
ke zdraví se dá přistupovat různě. Pamatuji si, jak jsem před lety sledovala vydařený díl pořadu „Výměna manželek“, ve kterém se sešly dvě rodiny s naprosto opačným životním stylem. Hubená a asketická manželka se dostala do rodiny masožroutů
s životním stylem ovladač, pivo, noviny. Zkrátka dva naprosté extrémy a pohledy
na svět, výchovu dětí, stravování, trávení času a komunikaci. V asketické rodině se
stále modlili, byli k sobě slušní, uctiví, sáhnout na něco jiného než veganskou stravu
byl téměř hřích. Na první pohled velmi spořádaná, nesmírně vzdělaná a intelektuální
rodina, ale chyběla tam spontánnost, doteky, láska jakoby se zasekla o všechna ta
pravidla a nemohla svobodně téci. Umíte si představit, jaký šok zažívala manželka
v rodině, kde se pořád popíjelo, hodovalo, návštěvy si podávaly dveře, objímali se,
smáli a nutili ji jíst normální jídlo. Nikdo se nemodlil, nikdo nekázal ani moc neuklízel,
na první pohled chaos, kdy si každý dělá, co chce, včetně dětí a psů. Manželka byla
nejprve v naprosté křeči, úplně stažená, ale postupně pod nevybíravou srdečností
těchto lidí roztávala a občas se i zasmála. Tento příběh jen potvrzuje starou dobrou
pravdu o zlaté střední cestě. Ačkoliv jsem v té době byla sama dlouholetým vegetariánem, „fandila“ jsem té divoké rodině, kde to aspoň žilo a její prostředí mi přišlo
daleko přirozenější a zdravější. Nicméně na druhou stranu úplně kašlat na zdraví,
na životní styl, mávat rukou: že je to stejně jedno, to také není žádné řešení. Mladý
člověk bere zdraví jako samozřejmost a když se pak začnou ozývat různé neduhy,
nejčastěji slýcháme nářky a nadávky: „Ty moje zatracený kolena!“ „Ten můj blbý
žlučník! To už si v životě nedám ovar, nebo jak? To je pěkně nespravedlivý.“ „Že
jsem silný astmatik, a vykouřím 30 cigaret denně, no a? Můj dědeček vykouřil 50,
a dožil se 92 let.“ Podobný přístup náš stav vždycky jenom zhorší. Jen si uvědomme:
zatracená kolena!!! Když si tohle budeme opakovat a opakovat, bude to víc a víc
pravda. Jak se mohou kolena uzdravovat, když jsou zatracená! Naše tělo si zaslouží
úctu, skutečnou úctu a jen láskyplný přístup k organismu je jediný možný přístup,
který léčí. Každá bolest, každá nemoc, když půjdeme k jejím kořenům, má zdroj
v destruktivních či sebedestruktivních myšlenkách. Mohou to být naprosto nenápadné myšlenky, kterým ani nevěnujeme pozornost. Může to být odpor k něčemu,
k někomu nebo k sobě, odmítání něčeho, někoho, nebo sebe, pocity viny, sebelítost,
sebemrskačství, panovačnost, agrese a to se vždycky projeví ve fyzickém těle. A je
úplně jedno, jestli jsme hodní lidé nebo ne. Jde o vnitřní nastavení, o myšlenkové
struktury, o matrix, ve kterém fungujeme. Díkybohu si čím dál více lidí uvědomuje,
že nemoc je informace, skrze kterou nás naše duše vede, abychom šli přímo k lásce
a netoulali se pořád někde jinde. Nemoc, když ji pochopíme, se pro nás může stát
filtrem, přes který přecedíme myšlenky, pocity, situace, které už pro další vývoj nepotřebujeme a s úlevou je pustíme.
Přeji všem zdraví, zdraví a zdraví.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 3. 4. 2013
RO projednala a rozhodla:
o výběru uchazečů o zaměstnání pro veřejně prospěšné práce: Milan Trefílek,
• Josefa
Kunčová a Zdeňka Janečková.
a
souhlasí
s opravou opěrné zdi u rozhledny na Sv. Hostýně. Opravu provede
• Matice svatohostýnská.
a souhlasí s konáním cyklozávodu pro děti do 16 let dne 22. 6. 2013 po obecních
• pozemcích.
Pořadatelem je TJ Chvalčov.
vyúčtování odběru plynu v domě č. p. 474 za rok 2012.
• okontaktovat
všechny majitele psů, kteří se pohybují volně po obci bez vodítka a
• náhubku. Zdůraznit
bezpečnost pro ostatní občany, eventuelně předání přestupkové komisi v Bystřici pod Hostýnem.
vyzvat pana V. Spiegla k vyznačení pronájmu obecních pozemků, dle nového
• vytyčení.
o položení věnců k pomníkům padlých na území obce dne 5. 5. 2013 – výročí
• osvobození
v r. 1945.

•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
usnesení z jednání ze dne 6. 3. 2013.
informaci o udělení vyznamenání Krajského úřadu ve Zlíně panu Mgr. Hnilovi,
řediteli ZŠ a MŠ Chvalčov, které proběhlo v rodišti J. A. Komenského.
zprávu z kontroly BOZP v příspěvkové organizaci.
nabídky fa Reverenge, a. s., na sběr ošacení, obuvi a hraček.
zahájení prací na opravě věžičky OÚ. Předpokládaná cena je 250 000,- Kč, která
je v rozpočtu obce pro rok 2013.

•

RO ukládá:
starostovi nadále jednat s fou. OMNIX s.r.o., a PERT.cz, o odstranění zákazové
značky s vymezením tonáže na místní komunikaci v Lázních.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 15. 5. 2013
RO projednala a rozhodla:
a
zveřejnění žádosti o pronájem obecních pozemků, které jsou dlouhodo• bězamítá
pronajaty k zemědělské činnosti.
financování nátěru střechy a opravy kabin TJ Chvalčov, odd. kopané tak, že
• obude
uhrazen materiál a práce budou zhotoveny svépomocí.
o
daru
pro MAS Podhostýnska v částce 6 000,- Kč na spolufinancování projektu
• „S nordic
walking holí, vydej se do okolí“, který je pro celý Podhostýnský mikroregion.
o uzavření mandátní smlouvy s MCI servisem s.r.o. Zlín na zřízení internetového
• profilu
v souladu se zákonem dle § 566 Obchodního zákoníku.
o mandátní smlouvě na výběrové řízení pro akci „Zlepšení tepelně-technických
• vlastností
objektu ZŠ Chvalčov“ za cenu 50 000,- Kč. Žadatelé musí doložit specifikace materiálů. Jediným kritériem bude cena. T. č. je 3 700 000,- Kč. Příjem
žádostí do 12. 6. 2013 do 10.00 hodin.
Otevírání obálek bude ten den v budově OÚ ve 12.00 hodin. Výběrová komise
bude včetně odborníků.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

na základě opakované žádosti majitelky domu č.p. 520 o změně stanoviště hnízda na separovaný odpad tak, že před nádoby bude postaven dřevěný paraván,
protože nádoby v této lokalitě není kam přestěhovat.
a souhlasí s překopem místní komunikace v ul. Pod Matůškem, kdy je nutné před
stavbou RD napojit z parc. č. 620/13 kanalizaci a vodovod.
a rozhodla o potvrzení partnerských smluv při žádostech o dotaci na MAS
Podhostýnsko pro p. Doláka, fa. Wsaeko, ČSZ a farnost Bystřice p. Host.
o dodávce zrcadla na místní komunikaci v ul. U Vesničky od fy NUB LINE
z Otrokovic.
a zamítá zřízení naučné stezky „Učebna pod širým nebem“ s přírodovědnou
tématikou v oblasti Říky. V této lokalitě má obec jiný záměr.
o předání žádosti o změnu odjezdu autobusového spoje z Bystřice pod Hostýnem
s odjezdem ve 14.30 hodin na odjezd v 14.40 hodin, v pracovní dny.
a souhlasí s průjezdem 20. ročníku cyklistického maratónu Drásal Team dne
6. 7. 2013 přes katastr obce Chvalčov.
a souhlasí s možností občerstvovací stanice za OÚ dne 10. 8. 2013, kdy se bude
konat závod „Hostýnská osma“.
o podpisu Smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad od fy EKO-KOM a.s.
Praha.
a souhlasí s bezúplatným pronájmem venkovních hřišť a šaten v areálu ZŠ pro
turnaj fotbalistů – starých pánů.
o tom, aby při plánované rekonstrukci Územního plánu Obce Chvalčov byly zařazeny všechny požadavky občanů.
o přidělení obecního bytu paní Anně Zapletalové na dobu neurčitou v domě
č. p. 772.
a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části obecního pozemku parc.
č. 359/7 v k. ú. Chvalčova Lhota, dále zřízení věcného břemene pro JMP Net.
v k.ú. Chvalčova Lhota přes pozemky parc. č. 452,463/3, 464 a 645/2 a pronájem
pozemku parc. č. 449/18, rovněž v k. ú. Chvalčova Lhota.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání ze dne 3. 4. 2013.
informaci o proběhlé kontrole na dotaci „Varovný systém v obci“, která byla bez
závad.
informaci o poutači na zemanskou tvrz na Šabaci.
připomínku k umisťování dětí do MŠ Chvalčov.
informaci starosty o vyvolaném jednání mezi občany z ul. Kroužky, Chrástka, Pod
Matůškem a Pod Hostýnem o řešení dopravní situace v této lokalitě. Jednání
bude 20. 5. 2013 v 16.00 hodin v budově OÚ.
informaci o probíhající opravě věžičky na OÚ.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 21. 3. 2013
Zastupitelstvo obce projednalo
schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• aa schvaluje
o činnosti rady obce za období od 14. 12. 2012 do 21. 3. 2013.
• a schvaluje zprávu
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. Zároveň
• schvaluje výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2012 ve výši
2.786.104,24 Kč.
a schvaluje zřízení rezervního fondu pro obnovu vodovodu a kanalizace na zákla• dě
plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001 Sb.
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•
•
•

•
•
•

o vodovodech a kanalizacích, zpracovaném Ing. Jaroslavem Skácelem za cenu
max. 4 000 Kč.
a neschvaluje odstranění současné dopravní značky v ul. Pod Lomem s omezením tonáže na 6 t, dle požadavku firmy OMMIX, s.r.o. a firmy Pert CZ.
a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 1163/6 v k. ú. Chvalčov
pod domem č. p. 70 o výměře cca 4 m2, panu Mgr. Vladimíru Kuželovi za cenu
300,00 Kč za 1 m2. Veškeré náklady na odprodej včetně GP hradí žadatel.
a) a bezúplatně bere do majetku obce pozemek parc.č. 681 v k. ú. Chvalčov
o výměře 4896 m2 od pana Zdeňka Kužela. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s vkladem do KN.
b) a bezúplatně bere do majetku obce pozemek parc.č. 1138 v k. ú. Chvalčov
o výměře 84 m2 od pana Jiřího Krajcara. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s vkladem do KN.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 v projednaném znění.
a schvaluje změnu č. 1 stanov dobrovolného svazku obcí Podhostýnského
mikroregionu, kterou se rozšiřuje působnost členské schůze o schvalování účetní
závěrky svazku.
změnu investičního záměru na rok 2013 – místo stavby kanalizace a vodovodu
v ulici Poutní proběhne zateplení budovy ZŠ a MŠ – a ukládá radě obce tuto
změnu připravit do 30. 6. 2013.

•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č.15/2012 ze zasedání ZO Chvalčov dne 14. 12. 2012.
osobní poděkování a předání dárku dobrovolnému dárci krve panu Vojtěchu
Zapletalovi za 70 dobrovolných odběrů.
zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Obec
Chvalčov za rok 2012.

•

Zastupitelstvo obce ukládá
radě obce Chvalčov v termínu do 30. 6. 2013 připravit změnu investičního záměru
na rok 2013, místo stavby kanalizace a vodovodu v ulici Poutní proběhne zateplení budovy ZŠ a MŠ.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
poslední dobou přibývá stížností od obyvatel v ulicích Pod Hostýnem, Pod
Matůškem, Chrástka a Kroužky na vleklé potíže s bezpečností silničního provozu.
Vozovka je úzká, často ucpaná zaparkovanými auty, není zde chodník. V ulici přibývá malých dětí, školáků a předškoláků. Díky nezodpovědnému chování části řidičů
dochází ke kolizním situacím, které ohrožují hlavně chodce a zejména děti. Na toto
téma obec uspořádala diskusní setkání, na které pozvala občany z uvedených ulic
za přítomnosti odborníka přes silniční správu. K rozpravě byla i doporučení poskytnutá autorizovaným dopravním projektantem. Rovněž byla k dispozici informace
od dopravního inspektorátu. Z diskuze vyšel návrh řešení, od kterého si slibujeme
plošné zklidnění dopravy, které povede k výrazně sníženému ohrožení zranitelných
účastníků provozu a které zároveň nebude tak nákladné, aby ohrozilo obecní rozpočet. Obec požádá o zřízení „Zóny 30“. Na dopravní značce „Začátek zóny“ bude
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značka omezující rychlost na 30 km v hodině a značka „Pozor děti“. Zároveň budou
odstraněny značky upravující přednost v jízdě a na křižovatkách bude platit přednost zprava. Parkování bude ponecháno, neboť zaparkovaná auta mohou sloužit
jako zpomalovače provozu. V případě dlouhých kolon zaparkovaných vozidel na
nepřehledných místech bude zde parkování omezeno. (I parkování podléhá dopravní
vyhlášce, kde se hovoří o minimální šířce volné komunikace. Majitelé nevykoupených
pozemků pod vozovkou jistě vědí, že pouze pozemek je jejich, stavba komunikace
je obecní a silniční pravidla platí pro všechny účastníky stejně.) Podle dostupných
pramenů se jedná o dostatečná opatření, která fungují v obytných částech měst
u nás i jinde v Evropě. Zpracování a schválení uvedených změn vyžaduje určitý čas
daný správními termíny a lhůtami, minimálně 3 měsíce. Projekt bude zveřejněn na
úřední tabuli a může být připomínkován. Informace budou poskytovány v kanceláři
OÚ, v obecním zpravodaji i veřejným rozhlasem. Pro přijetí opatření bude důležité
pochopení a přijetí veřejností.
Přeji všem pěkné léto, příjemné dovolené a prázdniny, méně žluči a více hormonu
štěstí.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Marek ZICHÁČEK
Samuel MARCONI
Jana KLENNEROVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti

narozen
narozen
narozena
a maličkým samé

Jarní vítání občánků v naší obřadní síni

27.03.2013
16.04.2013
29.04.2013
štěstí !

V sobotu 18. května se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 14. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu bylo pozváno 5 rodičů se svými nejmenšími. Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky – Kubíčka Čecha,
Kristýnku Vaculíkovou, Františka Jakubce, Vojtíška Štajnrta a Pavlíka Dostála.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěly
děti z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný
hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.
Andrea Zábranská

Pavlík Dostál

Kubíček Čech
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Kristýnka Vaculíková

František Jakubec

Vojtíšek Štajnrt

Řady chvalčovských občanů opustila:
HLAVIČKOVÁ Marie

82 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Z naší obce

Oprava věžičky na budově obecního úřadu

Po několika odkladech byla letos opravena věžička na budově obecního úřadu.
Do stavby zatékalo, dřevěná konstrukce
byla v některých místech prohnilá natolik,
že hrozilo zřícení. Rozměry, vzhled i materiál opravy zkopírovaly původní podobu.
Na původní místo byla osazena siréna, hlásiče i antény pro veřejný rozhlas. Zakázka
byla svěřena firmě Radek Tellinger – tesařství z Bystřice pod Hostýnem. Vrchní část
věžičky jako subdodávku vyrobil chvalčovský stolař pan Vojtěch Kovařík, klempířské práce Květoslav Oheral, klempířství
– pokrývačství z Bystřice pod Hostýnem.
Celková cena dosáhla necelých 300 tisíc
Kč. Náklady opravy byly uhrazeny z vlastních prostředků obce. Účelem stavby
bylo odstranění havarijního poškození.
Opravené dílo bude v nezměněné podobě
sloužit další desítky let.
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Na hrotu střechy věžičky byla malá kulatá báň o průměru asi 20 cm z pocínovaného plechu. Po otevření byla prázdná. Na novou střechu byla osazena nová kulovitá
schránka, dovnitř bylo vloženo dřevěné pouzdro s mincemi v hodnotě 5,10,20 a 50
korun českých. Nerezová tabulka s vyrytým údajem roku opravy, ceny a názvem zhotovitelské firmy se do dutiny nevešla, byla proto připevněna na dřevěnou konstrukci
uvnitř stavby.
Ing. Antonín Stodůlka

MAS Podhostýnska, schválené projekty v 9.výzvě

Dne 21.května 2013 proběhlo v prostorách společenského domu Sušil v Bystřici
pod Hostýnem veřejné slyšení a hodnocení projektů podaných v poslední 9. výzvě
programu Leader 2007-2013 (v rámci 19. kola Programu rozvoje venkova.) Místní
akční skupina Podhostýnska přijala celkem 31 žádostí o dotaci. Výběrová komise
doporučila k podpoře 25 projektů, rozdělovalo se 5 590 344,00 Kč. Následující den
22.5.2013 zasedal programový výbor MASP, který výsledky výběrové komise potvrdil
a doporučil je ke schválení valné hromadě MASP, která téhož dne výsledky schválila.
Soutěže se zúčastnilo i 5 projektů podaných společenskými organizacemi, firmami i
jednotlivci se sídlem nebo místem realizace projektu ve Chvalčově. Všech pět bylo
úspěšných. Svědčí to o tom, že chvalčovští se nebojí, že projekty umějí zpracovat a
dovedou se prosadit.
1. TJ Chvalčov, název projektu „S novým strojem k lepším zítřkům“. Podstatou je
pořízení malotraktoru s adaptéry na letní i zimní údržbu parkovacích ploch a přístupových cest ke sjezdovkám. Výše dotace 424 983,00 Kč.
2. Český svaz zahrádkářů, místní organizace Chvalčov, název projektu „Zahrádkářská
dokonalost jedině s multimedii“. Jedná se o pořízení souboru audioviztuální techniky pro podporu kulturní a vzdělávací činnosti. Výše dotace 55 233,00 Kč.
3. Římskokatolická fara Bystřice pod Hostýnem, název projektu „Obnova krytiny
včetně klempířských prvků kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Chvalčově“. Výše dotace 150 000,00 Kč.
4. Josef Dolák, soukromý zemědělec, název projektu „Seno na louce již nezmokne“.
Jedná se o pořízení neseného shrnovacího a obracecího stroje. Výše dotace
62 345,00 Kč
5. WSAEKO, s.r.o. se sídlem ve Chvalčově, název projektu „Rekonstrukce střechy na víceúčelovém objektu firmy WSAEKO, s.r.o.“ (Místo realizace Bystřice
p.Host.). Výše dotace 300 000,00 Kč.
Pro Chvalčov celkem 992 561,00 Kč
Všem blahopřejeme a přejeme úspěšnou realizaci a administraci projektů.
Ing. Antonín Stodůlka

Co bychom měli vědět

Cyril a Metoděj u nás

Letos v červenci si připomeneme 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Moravu. Už mnohokrát jsem si s posvátnou úctou prohlížela ve svatohostýnské
bazilice fresky na oblouku, který odděluje prostor oltářiště od prostoru pro veřejnost.
Výjevy na freskách prý nemají velkou uměleckou hodnotu, ale pro mne ano. Malíř na
oblouk vymaloval památné výjevy z dějin slavného kopce Hostýna. Na první fresce
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vlevo dole vidíme dva prostě
oděné kněze uprostřed pozorných posluchačů. Jsou to dva
slavní bratři ze Soluně Cyril a
Metoděj.
Velkomoravský
kníže
Rostislav si přál na území
své velké říše duchovní, kteří
budou kázat lidem ve slovanském jazyce a vytvoří vlastní
církev nezávislou na franckých
kněžích. Ti, jako vyslanci germánských panovníků, zasahovali nežádoucím způsobem do chodu říše. Navíc kázali německy a latinsky a Slované jim nerozuměli.
Velkomoravský kníže je vyhnal. Takové misionáře nepotřeboval.
Na jeho pozvání přišli v roce 863 na Moravu dva bratři Cyril (Konstantin) a Metoděj
s malým doprovodem. Měli v pokřesťanšťování obyvatelstva velký úspěch. Určitě
byli velmi schopní kazatelé a rozuměli mentalitě Slovanů. Procestovali ve složité a
nebezpečné době tisíce kilometrů. S velkou pravděpodobností navštívili na svých
cestách pro Slovany významné božiště na hostýnském hradišti. Hostýn byl blízko
jantarové stezky a dost daleko od tehdy nebezpečných močálů řeky Moravy, plných
malárie. Vykonávali za hostýnskými hradbami svou misijní práci. Podle legendy
zbořili pohanské obětiště a místo pohanského chrámu postavili mariánskou kapli.
I když o těchto událostech chybí jakýkoliv doklad, proč jim nevěřit? A protože mnoho
Moravanů pověsti věří, z úcty k bratřím jsou na konci schodiště před bazilikou po
obou stranách jejich pískovcové sochy - vlevo Metoděje a vpravo Cyrila. Určitě je
znáte.
Soluňští bratři vykonali pro šíření křesťanství neuvěřitelně mnoho. Přeložili do
staroslověnštiny evangelia a liturgické knihy potřebné k bohoslužbám. Pro písemný
záznam biblických překladů vymyslel Konstantin speciální písmo – hlaholici. Cyril,
mladší z bratrů, byl skvělý diplomat. Při návštěvě Říma přesvědčil papeže o výhodách kázání ve slovanském jazyce pro šíření křesťanství mezi Slovany. V Římě však
onemocněl a v roce 868 zemřel na tuberkulózu. Na Moravu se vrátil Metoděj sám,
ale jako první arcibiskup církve Velké Moravy. Rostislavovo přání se splnilo. Metoděj
zemřel na Moravě roku 885 ve věku 72 let.
Oba věrozvěstové (zvěstovatelé víry) mají význam pro všechny Slovany, vykonali
neuvěřitelné dílo. Byli šiřitelé křesťanství, přispěli k velkému rozvoji kultury, umění
a v té době nového myšlení. Stavěly se a zdobily kostely, kláštery, vznikaly písně,
motlitby, končila doba pohanství, vznikaly první písemné záznamy ve slovanském
jazyce. Jejich životy byly plné nebezpečí, intrik a změn v uspořádání nejen Evropy.
Oni dokázali překonat stovky překážek. Byli to muži nezlomné víry, vůle a mnoha
schopností. Ovlivnili naše dějiny i to, jací jsme. Jsou dodnes hlavními patrony Moravy
a od roku 1980 je papež Jan Pavel II. přiřadil k patronům Evropy.
Od jejich příchodu na Moravu letos uplyne 1150 let. Jejich život a dílo nás stále
oslovuje a teprve s odstupem tolika let doceňujeme stále více jeho velikost.
Eva Bubílková
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Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

Konec školního roku se kvapem blíží k velké radosti mnoha školáků i dětí naší MŠ.
Ty nám vypráví, kam s maminkou a tatínkem pojedou, na co se těší. Mnohdy to jsou
představy a svět plný fantazie, ale tak to má být, je to prostě „svět“ očima dětí. Aby
to čekání na „něco“ rychleji utíkalo, máme pro děti připraveno spoustu akcí, ostatně
jako po celý rok.
Když jsme se s vámi naposledy loučili, čekal nás „Čarodějnický rej“ v MŠ, který se
stal pro nás již vzpomínkou stejně jako:
- oslava Dne matek v kulturním domě
- výlet s rodiči do Loukova (obora s divočáky)
- keramika s panem Švehlíkem pro děti ze třídy Sluníček
- maňáskové představení divadla Šikulka v MŠ pro obě třídy
- sběr papíru a jeho vyhodnocení

Den matek

Do konce školního roku se uskuteční:
- oslava Dne dětí- soutěže na DV SOS
- hledání „pokladu“
- sportovní den v MŠ
- olympiáda MŠ ve SVČ Včelín – účast předškoláků
- výlet předškoláků na Hostýn
- návštěva předškoláků v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem –„Setkání na paloučku“
- maňáskové divadlo v MŠ – obě třídy
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-

polodenní výlety na zajímavá místa Chvalčova a jeho okolí – obě třídy
seznámení dětí s části naučné stezky „Masarykův chodník“ – obě třídy
školkový výlet na Školní polesí Valšovice Střední lesnické školy v Hranicích na
Moravě
návštěva požární zbrojnice ve Chvalčově – obě třídy
ukázková hodina angličtiny Mgr. Duchoňové
vystoupení skupiny Marbo – obě třídy i školáci
kreslení křídami na školním hřišti
rozloučení s předškoláky na fotbalovém hřišti „Ahoj školo“
Přejeme všem sluníčkové prázdniny plné pohody.
kolektiv učitelek MŠ

Základní škola

Jaro už je konečně v plném proudu a školní rok také rychle letí ke svému cíli.
Cesta k němu byla však nelehká, ale zato zpestřená mnoha zábavnými, kulturními,
naučnými a sportovními akcemi.
V měsíci březnu žáci své jarní a velikonoční výrobky představili na výstavě
Chvalčovský šmigrust. Vernisáž této výstavy byla zahájena pěkným vystoupením
pěveckého sboru pod vedením paní učitelky A. Konečné .
V měsíci dubnu se už trošku umoudřilo počasí a mohli jsme vyhlásit sběr starého
papíru. Žáci ve spolupráci s rodiči a občany Chvalčova nasbírali necelých 6 tun papíru, za které jsme dostali 8 500 Kč. Všem, kteří přispěli i malým balíčkem, děkujeme,
protože hlavním cílem sběru odpadových surovin je ochrana našich lesů.
Dne 19. dubna se žáci 3.-5. ročníku zúčastnili besedy s promítáním o Vietnamu,
kterou pro žáky připravil pan Telička. Beseda byla velmi zajímavá a žáci se v ní
seznámili s kulturou, přírodou a běžným životem ve Vietnamu. Panu Teličkovi za tuto
besedu děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.
Krásný kulturní zážitek si odnesly děti 1. a 2. třídy, které navštívily divadelní představení v Bystřici p. H. Káťa a Škubánek.

Den matek
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Den matek

V dubnu se hoši zúčastnili fotbalového
turnaje McDonald´s Cup v Bystřici p. H.,
kde se umístili na 3.místě. Podali výborný výkon.
Filopojakubská noc se stala již tradiční a hojně navštěvovanou akcí v naší
obci. Průvod všech čarodějů, čarodějnic
a dalších strašidelných bytostí se vydal
od školy přes Kroužky na louku pod
Kozincem, kde následovalo vyhodnocení masek, měření hada vytvořeného
z čarodějů a čarodějnic, soutěže pro děti
Pálení čarodějnic
a další kulturní program.
Den matek jsme oslavili besídkou s pestrým programem – básničkami, písničkami, tanečky, divadlem i cvičením. Na závěr děti předaly maminkám a babičkám
vlastnoručně vyrobené dárečky.
V květnu proběhlo na chatě na Bedlině setkání organizátorů akcí KR.
Pěvecký sbor a děti ŠD vystoupili se svým kulturním programem pro babičky
v Domovince.
Program na dětský den pro nás připravili pedagogové, maminky, tety a starší děti
z SOS vesničky. Zasoutěžili jsme si ve sportovních, výtvarných a dovednostních disciplínách, nechali si podle přání pomalovat obličej a nakonec jsme zhlédli v kulturním
domě divadlo Obrázky ze života hmyzu. Přesto, že venku vytrvale pršelo, na dobré
náladě to nikomu neubralo. Organizátoři z DV SOS si zaslouží náš velký dík.
A co nás ještě čeká?
- Čistíme Hostýnky- okolí Bystřičky
- Návštěva muzea na Hostýně
- Beseda pro žáky ZŠ o poskytování první pomoci
- Turnaj ve stolním tenisu
- Školní výlet na hrad Bouzov a cyklistický výlet do Rajnochovic
- Tradiční koncert skupiny Marbo
- Rozloučení se školním rokem Ahoj školo
- Den rekordů
- Valná hromada Klubu rodičů. Jiřina Loupancová
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Info z ředitelny:
- Vysvědčení žáci dostanou ve čtvrtek 27. 6. 2013.
- V pátek 28. 6. bude pro žáky ZŠ ředitelské volno z důvodu přípravy rekonstrukce
školy. Mateřská škola, družina a jídelna budou v tento den v provozu.
- Od 1. 7. zahájíme výměnu oken, zateplení budovy a částečnou výměnu radiátorů,
v červenci a srpnu nebude v budově školy žádný provoz.
- Od 1. 7. do 12. 7. bude v provozu jen školní jídelna. Obědy můžete po objednání
odebírat pouze za plnou cenu. (tel.573 378 304)
- Žáci pátého ročníku prošli 2. celostátní generální zkouškou z českého jazyka,
matematiky a anglického jazyka. Podle dosavadních mezivýsledků dopadli velmi
dobře.
A závěrem si dovolím využít příležitosti vrátit se k minulému číslu zpravodaje a
poděkovat. Poděkovat „dvacetileté“ řadě kolegyň, spolupracovníků, rodičů, zastupitelů obce a ostatním občanům Chvalčova za dlouhodobou podporu školy. Krajské
ocenění mé osoby za pedagogickou a výchovnou činnost chápu jako uznání společného úsilí o kvalitní, náročnou a zároveň přívětivou a pestrou obecní školu.
Školu, jejíž absolventi budou vzdělaní a především budou po všech stránkách
připraveni na radosti i strasti života. A to věru není malý cíl.
Mgr. Zdeněk Hnila

Něco pro bystré hlavičky

1) Osmisměrkování

2) Poznáš všechny filmové hlášky?
a - Kdo si nenakrad, musí to brát, jako že nevyhrál.
b - To je ale pěkná půdička... ta se vám povedla, pane Knotek, to jsem sama
ráda. Tady se mi to bude věšet.
c - Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje pivo?
d - Neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej.
e - Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl.
f - Kakaová skvrna velikosti mexického dolaru!
g - To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
h - Slovan jsem a Slovan budu! Až jindy, Lakatoši.
14

3) Jsou obě čáry stejně dlouhé?

4) Máte k dispozici skleničky narovnané v jedné řadě tak, že nejdříve stojí pět sklenic naplněných vodou a vedle nich pět sklenic prázdných. Mezi sklenicemi jsou
mezery, do kterých se už žádná sklenice nevejde. Zkuste pouze dvěma tahy
změnit uspořádání skleniček tak, aby stály rozmístěné jako na druhém obrázku,
tedy aby vedle plné sklenice stála sklenice prázdná a vedle této prázdné sklenky
opět plná. Za jeden tah se považuje zvednutí a položení jedné sklenice.

Řešení z minulého vydání:
1)

3) Vítr

2)
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Zprávičky z KCR DOMINO

Další školní rok se chýlí ke konci a čeká nás jedno z nejkrásnějších období roku.
Léto, prázdniny, dovolené, cestování, spousta zážitků a poznávání spojené s výlety
po krásách naší země.
Jeden výlet byl naplánován na neděli 26. 5. 2013. Chtěli jsme jít z Hostýna na
Skalné. V sobotu bylo chladno a pršelo, už to vypadalo, že nám počasí přát nebude.
A pak přišlo slunečné nedělní ráno. I když nás nebylo moc, mohli jsme s dětmi dojít
na Skalné. Po cestě čekaly na děti různé úkoly, které plnily s velkým nasazením, byly
vytrvalé a všechno krásně zvládly. I cestu zpět.
Do prázdnin nás čeká ještě jedna větší akce. Bude to dětské odpoledne SKÁKAT
HOPSAT TO JE PRÍMA v pátek 7.6. 2013 na hřišti za ZŠ Chvalčov od 14:00 do
18:00 hod. Pro děti budou připraveny různé úkoly, skákací hrad, velká trampolína a
v 16:00 hod i vystoupení dětí z cvičení od paní Radky Trňákové.
Prázdniny budou opět ve znamení příměstských táborů. V nabídce máme čtyři
termíny.
MALOVANÉ PRÁZDNINY 15.-19. 7. 2013 a 12.-16. 8. 2013
Tábor je zaměřen na tvoření, malování a vyrábění, ale taky budeme hrát různé hry,
soutěže a čekají nás sportovní a pohybové aktivity.
PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU 22.-26. 7. 2013 a 19.-23. 8. 2013
Tábor plný her, tvoření, vyrábění a různých pohybových aktivit inspirovaných pohádkou.
Více informací na tel. 604 30 50 55 www. idomino.eu
Od září nás čeká opět spousta pravidelných aktivit.
KLUBÍČKO – motorická cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku.
ŠIKULKA – motorická cvičení a první výtvarné pokusy pro rodiče s dětmi od 2 let
TVOŘÍNEK – výtvarně zaměřený kroužek pro děti od 3 do 6 let
VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – dopoledne bez maminky pro děti od 1,5 roku
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
Přeji všem krásné léto plné odpočinku, zážitků a načerpání sil.
Elen Egerová

Zprávy z SOS vesničky

Příprava na dětský den

Ve vesničce nyní probíhají finální přípravy na dětský den pro děti mateřské a
základní školy Chvalčov, který se bude konat v pondělí třetího června, za spolupráce chvalčovské školy. Za pěkného počasí proběhne celá akce v areálu vesničky,
v případě nepříznivého počasí využijeme, ve spolupráci s obecním úřadem, kulturní
dům a tělocvičnu ve škole. Pro děti jsou připraveny sportovní i kreativní soutěže.
Například lanová překážka mezi stromy, florbalová zdatnost mezi kužely, nesení
pingpongového míčku přes překážky, skládání hlavolamu, puzzle, malování na
chodník a sádrové odlitky, chytání rybiček, malování na obličej, skákání v pytli a
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jiné. S dětmi jsem postupně ve výtvarném kroužku vyráběla a připravovala jednotlivé
disciplíny. Velmi se těšíme, jak si je děti vyzkoušejí a že se jim budou líbit. Na závěr,
po splnění všech disciplín, čeká děti divadlo s inscenací „Ze života hmyzu“ a malé
překvapení za snahu při soutěžích.

Návštěva výtvarné výstavy

Ve čtvrtek jsme s dětmi a některými maminkami měly v rámci keramického a
výtvarného kroužku možnost navštívit výstavu výtvarných prací ze základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem. Výstava na téma „Objevy a vynálezy“ byla plná
kreativních nápadů a zároveň byla velmi poučná. Měli jsme možnost zhlédnout díla
zaznamenávající vznik a vývoj písma, ručního papíru, kostky cukru, létajícího balónu
a spoustu jiných vynálezů i z odvětví techniky a medicíny. Vystaveny byla i dvě díla
od naší Alenky Šelepské. Výstava nám ukázala, že ve vyjádření se výtvarnou činností záleží jen na naši fantazii. Výstava byla velkou inspirací nejen pro děti, ale i pro mě.

Výlet na kolečkových bruslích

Protože květen přinesl pár krásných slunečných dnů, vyjely jsme s dětmi na
kolečkové brusle do Lipníku nad Bečvou, kde se nachází tříkilometrová trasa pro
kolečkové brusle i cyklisty kolem řeky Bečvy. Přestože někteří stáli na kolečkových
bruslích teprve podruhé, zvládli jsme všichni ujet celou trasu s úsměvem na tváři.
A. Malá

Víkendovka v "Ocelovém srdci" – Ostravě

Na severu Moravy v krajském městě Moravskoslezského kraje Ostravě, strávily
děti z chvalčovské vesničky jeden z dubnových víkendů. Ubytování jsme měli zajištěno v Don Bosku – salesiánské základně ve středu města, kde jsme měli k dispozici
kromě tělocvičny také fotbalové hřiště s umělou trávou a atrakcí pro malé děti – dřevěnou průlezkou ve tvaru lodi. Sobotní dopoledne nás čekal přesun tramvajkou na
hlavní nádraží, odkud vyjížděl na okružní cestu historický trolejbus.
Již zde jsme se nevyhnuli patáliím se ztracenými batohy a dětmi křížícími nohy
před čůráním. Poté však konečně vyjíždíme na slavnostní jízdu přes Husův sad na
Most Miloše Sýkory, kolem stadionu Bazaly až do Michálkovic k dolu Michal. Zde nás
čekala prohlídka celého areálu a měli jsme možnost vidět spoustu zajímavých věcí
– těžní věž, odkud horníci fárali do dolu, převlékárnu a sprchy, kde si chlapi dávali
před směnou oblečení na vysokozdvižné řetězy, parní stroj a mnohé další. Dozvěděli
jsme se, jak vypadal hornický pracovní den, co tato práce obnášela, a zajímavosti,
které jsme dříve neznali. Poté jsme pokračovali procházkou až na haldu Ema. Odtud
byl krásný výhled na Ostravu z východu. Místy bylo možné ještě spatřit doutnající
horniny, a tak si někteří mohli připadat jako na opravdové sopce. V poledne nás
čekal oběd ve vyhlášené ostravské restauraci „U Rady“, kde jsme ochutnali místní
svíčkovou, rizoto a větší část dětí oblíbený pokrm – smažák. Následně se vydáváme
ještě do Pohádkového sklepa strašidel, což se líbilo nejen našim nejmenším, ale
také našemu největšímu chlapci Jirkovi, který se tam zamiloval do zakleté princezny.
Zbytek odpoledne byly na programu hry v areálu Don Boska a stejně jako včerejší
den, vybraná skupina 4 starších dětí se vydala do obchodu na nákup potravin.
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Nedělní den již bylo počasí o něco příznivější - svítilo sluníčko a teploty přesáhly
20 stupňů. Čekala nás návštěva ostravské ZOO, ve které se všichni těšili hlavně na
mládě slona indického. K vidění však byly i takové kousky jako tygr ussurijský, lev
indický, levhart, medvěd a jiné šelmy. Po obědě se vydáváme linkou trolejbusu číslo
104 zpět do centra a první část expedice vyjíždí vlakem z nádraží Ostrava-střed
domů. Zbytek potom odjel do Bystřice pod Hostýnem vozem.
R. Kejík

Různé
Program chvalčovských Cyrilometodějských hodů 2013
Sobota 29. června
20.00 hod. -

předhodová zábava za obecním úřadem,
zahraje nám skupina ATLANTA

Čtvrtek 4. července
17.00 hod. -

vernisáž výstavy Michaely Šťastné a Jany Vanesy Hermanové
s názvem: „ŽENY A SVĚTLO“

Pátek 5. července
9.15 hod.
9.00-18.00
10.00-15.00

mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Chvalčově
výstava na chalupě zahrádkářů
turnaj mladších žáků na fotbalovém hřišti

Hodové odpoledne za obecním úřadem odstartuje v 15.00 hodin:
• Dechová hudba, která nás bude provázet celým odpolednem
• Směsice taškařic „Tetky z Kunovic“
• Soutěže pro děti
• Taneční vystoupení Edity Sedlářové
• Scénky nejen z repertoáru M. Šimka a L. Soboty
• Show chvalčovské skupiny „Tranzistor“

Ve 20.00 hodin začíná hodová zábava
K tanci a poslechu hraje skupina RYTMIX.
Akce sportovců – hřiště Chvalčov
1.
27.
5.
16.
31.

6.
6.
7.
8.
8.

Den dětí (náhradní termín 8. 6.)
Oslavy 60 let kopané na Chvalčově – benefiční utkání s hokejisty Zlína
Turnaj žáků
Srpnová noc – zábava EXPO&Pension
Pohádkový les
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Poutní kalendář na Sv. Hostýn
1. června

So

8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod
na Svatý Hostýn (Boží Tělo)
4. června
Út
Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení,
pontifikální mše sv. v 9:00
7. června
Pá
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
8. června
So
Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, hlavní
mše sv. v 10:15
15. června
So
Čtvrtá pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11:30
22. června
So
Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše
sv. v 10:15
29. června
So
Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a
10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
5.-7. července Pá-Ne Šestá cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna přes
Štípu a Napajedla na Velehrad po vytýčené trase poutní
cesty
13. července So
Pouť obce Slavkov p.H., hlavní mše sv. v 10:15
11. srpna
Ne
První muzikantská pouť
15. srpna
Čt
Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním
pořadem bohoslužeb, hlavní mše sv. v 10:15
18. srpna
Ne
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, pontifikální
mše sv. v 10:15
24. srpna
So
Pátá pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
25. srpna
Ne
Orelská pouť, pontifik. mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
31. srpna
So
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin,
v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti, rodiny a mládež, následuje
program
Výstava grafik Oldřicha Kulhánka v Bystřickém zámku od 2. 6. do 14. 7. 2013
Oldřich Kulhánek (26. února 1940 Praha – 28. ledna 2013) byl český malíř, grafik,
ilustrátor, scénograf a pedagog. Stal se autorem grafické podoby současných českých bankovek a vytvořil mnoho českých poštovních známek.
Jeho dílo je typické zaujetím pro figuru, které se táhne celým jeho dílem, zaujetím,
které používá pro vyjádření stavu duše. V díle lze nalézt torza lidských tváří a ruce,
jež jsou vyjádřením doby a místa, kde žijí.
Oldřich Kulhánek patřil mezi přední představitele českého ex libris, grafické tvorby
a získal celou řadu prestižních cen.

Bystřické zámecké slavnosti

19. ročník mezinárodního festivalu hudby a umění
Neděle 2. 6. zámek 19.00
Slavnostní zahájení
Vernisáž výstavy grafik Oldřicha Kulhánka
Koncert Smetanova tria
Sobota 8. 6. zámek 19.00
Jitka Hosprová – viola a Jitka Čechová – klavír
Čtvrtek 13. 6. zámek 19.00
Ozvěny Pražského jara Soňa Červená – přednes
a Karel Košárek – klavír
Neděle 23. 6.
Barocco sempre Giovane
kostel sv. Jiljí 18.00
Jiří Vodička - housle
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v KONCERT SONS
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá koncert SONS - Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR, který se uskuteční v pátek 14. června 2013 v
kulatém sále bystřického zámku.
v V sobotu 15. června 2013 od 11:00 hodin se uskuteční závod LOCAL SKATE
CONTEST na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem. Závod je zařazen
do letošních závodů Ambassadorské Jedenáctky. Bude skate, bmx, hudba, pivo,
jídlo a možná i nějaká výstava. Přijďte se pobavit, zajezdit si, nebo jen podpořit
skate a bmxovou scénu v Bystřici . Zahrají Azkaza, Veteráni příští války, Black
Ties, Voluntas. Akci podpoří Ambassadors, Meatfly, Vinotéka Vip Přeja, In Moto,
Cyklo sport Bulis.
v MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Valašský soubor písní a tanců Rusava pořádá již 9. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Na rynku v Bystřici“, který se uskuteční o víkendu 5.-7. července
2013. Na akci vystoupí moravské, ale i zahraniční folklorní soubory.
v HOLEŠOVSKÁ REGATA, ZAHRADA ZÁMKU HOLEŠOV – 22. 6. 2013
Hudba:
MIRO ŽBIRKA S KAPELOU, OLYMPIC, ANETA LANGEROVÁ, LENKA DUSILOVÁ
& DAN BÁRTA & EN.DRU, DESMOD, KAMIL STŘIHAVKA, FLERET * ELKO
BAND * JAZZZUBS * ZADÁCI ... a další kapely
Voda:
HOLEŠOVSKÁ REGATA – přehlídka netradičních plavidel
PLOVOUCÍ PODIUM MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN S POHÁDKOU „O ČLOVÍČKOVI“
Zábava a poučení:
KUCHAŘSKÁ SHOW S IVANEM VODOCHODSKÝM, TANEČNÍ WORKSHOPY
„ROZTANČENÉ RÁDIO“, BEZPLATNÉ ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI /indiánská vesnice,skákadla.../ VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ, PROHLÍDKA
PROSTOR ZÁMKU VE STYLU 1. REPUBLIKY /četníci, metaři, čističi bot.../
CELODENNÍ PROMÍTÁNÍ GROTESEK S CHARLIE CHAPLINEM, LAURELEM
& HARDYM a dalšími legendami němého filmu
v Dáme vám typ na procházku. Jste zvědaví, kde jsou vilky na perokresbě
pana Bubílka? Vypravte se na dolní konec Chvalčova cestou kolem „potoka“
(Bystřičky), dojdete k vesničce SOS a budete pokračovat dál a dívat se napravo.
Všechny cesty vás dovedou do nové části Chvalčova. Nebo se pustíte po krásném chodníku rovnoběžném s hlavní silnicí, kolem zmrzlinového stánku přijdete
až k hospodě U Králů, následuje chalupa zahrádkářů a kousek za ní silnice napravo a ta vás přivede k lokalitě nových domů podél cesty k DZP Javorník. Vyrůstá
nová část Chvalčova a stojí za povšimnutí. Bude-li pěkně, zajděte k opravenému
kříži v „Kopcoch“ nad Javorníkem. Můžete se vrátit polní cestou nad „Kopcama“
a přijdete ke sv. Anně a dál cestu ke sběrnému dvoru už určitě znáte. Jsou i další
možnosti. Všechny vás přesvědčí o velkých změnách v obci za posledních 20 let.
v Chvalčovská rodačka, paní Naďa Sedlářová, od října minulého roku provozuje
ve svém domku Na Chaloupkách relaxační masáže. Před rokem přišla po třiceti
šesti letech v přerovském Kazetu o zaměstnání. Po zjištění, že novou práci asi
nenajde, po dohodě na Úřadu práce a nabídce Okr. hosp. komory v Přerově
absolvovala několikaměsíční rekvalifikační masérský kurz financovaný ESF
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(evropskou unií). Ve svém domečku rekonstruovala místnost, vybavila ji podle příslušných předpisů. Překvapilo mne, že téměř všechny práce při rekonstrukci, až
na ty nejsložitější odborné, prováděla sama. Už v rehabilitačním kurzu ji učitelka
pochválila, že se masérkou asi narodila pro její šikovnost a teplé ruce, které jsou
pro tuto práci dobrým předpokladem. Já si ale myslím, že šikovný člověk se umí
postavit ke každé činnosti s fortelem. Proto její masérská místnost působí útulně a
masáže dělají bolavému tělu dobře. Ministerská kontrola, která ji navštívila, samozřejmě našla všechno v souladu s předpisy. Chvalčovským patriotům přibyl další
bod do seznamu, co všechno Chvalčov má: SOS vesničku pro děti, Stacionář pro
starší a nemocné občany, sportovní objekt, úspěšné zájmové spolky, možnost
zpracovávání ovoce a aktivity, které všude nejsou. Krátký článeček ale dnes patří
masérce paní Nadě. Nezalekla se, když ztratila zaměstnání. Popřejme jí všichni
spokojené klienty a také, aby měla dobrý pocit ze své práce.
Jiřina Skýpalová

Vaše příspěvky

Vzpomínka na výročí osvobození

„Končí květen, měsíc, v němž nejvíc vzpomínáme na naše osvoboditele, mnozí
chodí k pomníčkům a na chvíli se zamyslí nad jmény a osudy padlých.. Proč vlastně
ti muži umírali na konci války za nás, pro ně cizí lidi? Cítíme, jak je válka krutá a jak
jsou naše starosti v době míru většinou směšné. Bystřičtí sokolové a turisté se každoročně scházejí u pomníku na Tesáku a díky panu Macenauerovi se vždy dovídají
nová fakta o bojích na Tesáku, v naší obci a Bystřici. Pan Macenauer doplňuje bílá
místa konce války na Bystřicku. Zaznamenává vzpomínky dosud žijících pamětníků,
studuje dostupné materiály. Je znalcem této části regionální historie“.
Eva Bubílková

Pietní akt u pomníku padlých na Tesáku

Slavnostní sváteční ráno ve středu 8. května bystřické Sokoly přivítalo sluníčkem.
Čekal nás turistický pochod přes hostýnskou vrchovinu na trase Hostýn – Tesák. My,
kteří jsme spoléhali na hromadnou dopravu, jsme se nakonec nenechali rozladit ani
tím, že nás pravidelná autobusová linka na Hostýn, odkud měl začít náš turistický
výšlap začít, nevzala. Někteří, hlavně členové z Chvalčova, se vydali na Tesák svými
auty. Z Hostýna jsme proto šli již roztroušeně, podle toho, jak se tam kdo dostal.
Po cestě k Tesáku se však už jednotlivé skupinky účastníků pochodu dobíhaly a
k pomníku padlých na Tesáku jsme přišli skoro pohromadě. V letošním roce se k nám
na Tesáku přidali i Sokoli z Kroměříže.
Samotný pietní akt měl začít ve 14.00 hodin. Věděl jsem, že by nás tam už měl
čekat náš vzácný host, pan Vasil Coka, plukovník v.v., který v současné době bydlí
ve Frýdku Místku. Je to snad poslední žijící účastník bojů o Tesák a Bystřici p. H.
v roce 1945.
Opravdu už tam také se svým synem RNDr. Petrem Cokou obcházel a ukazoval
mu místa, kde se na Tesáku před 68 lety bojovalo. Srdečně se pak přivítal s kronikářem bystřických Sokolů, s kterým se již zná od roku 2007, kdy se setkali v Bystřici
p.H. poprvé. Pak proběhl vzpomínkový akt, kdy jsme také položili k pomníku kytičku
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a vzpomněli průběh bojů o Tesák. Protože pan Vasil Coka zároveň letos oslavil 90
let svého života, po blahopřání a malé kytičce byl požádán, aby nám o osvobození
Bystřicka a o sobě také něco řekl.
Jeho život by totiž vydal za několik životů průměrných lidí, protože jeho vzpomínky sahají až do doby, kdy žil s rodinou v předválečné Francii a pak před začátek
2. světové války, kdy po rozdělení Československa utíkal z Podkarpatské Rusi do
Sovětského svazu. Bohužel, hned za hranicí ho chytili a poslali do sovětského gulagu. Na tuto dobu nechce ani vzpomínat, protože byla plná násilí a strachu ze smrti.
Nakonec tyto hrůzy přežil, dostal se do čsl. armády v Buzuluku a odtud přes Duklu
až do Bystřice p.H., kde byl těžce zraněn a zbytek roku 1945 proležel v nemocnici.
Celou válečnou anabázi pana Vasila Coky zde nelze ani připomínat, ale ti, co na
Tesák to středeční odpoledne přišli, snad nelitovali. Poznali dobrosrdečného člověka,
který i ve svých 90 letech hýřil optimismem. Snad tedy na závěr historku, kterou jsem
s ním zažil před setkáním na Tesáku.
Protože jsem mu v poslední době několikrát volal a on se neozýval, začal jsem mít
obavu, zda ještě žije. Jaká byla moje radost, když mi tři dny před setkáním na Tesáku
sám zavolal. Já jsme mu pak vyčítavě řekl, že jsem mu volal a on se mi neozval.
Vysvětlil mi, že si změnil číslo mobilu a na závěr dodal. ,,Neboj se, až umřu, tak ti
určitě zavolám“. Oba dva jsme se tomu nakonec zasmáli.
Vladimír Macenauer

Oblastní charita v Bystřici pod Hostýnem slavila 20 let od svého založení

Snad se tomu ani nechce
věřit, že je tomu již 20 let,
co v našem regionu funguje
Oblastní charita.
V naší republice nejsou
všechny oblasti pokryty kvalitní
odbornou péčí, kterou potřebují lidé nemocní a staří. Tuto
službu jako pomoc při pobytu v domácnostech poskytuje naše charita. Je zařízením Římskokatolické církve,
v čele stojí ředitel, v Bystřici pod Hostýnem již 14 let Ing. Pavel Pilmajer.
Charita neobstarává jen rozvoz obědů, ale i osobní hygienu, úklid, nákupy, asistenční službu (návštěva lékaře, úřadů apod.). Tuto službu zajišťují kvalifikované
pečovatelky. Ročně najezdí tisíce kilometrů za každého počasí. Pro ženy, někdy
zdánlivě křehká stvoření, je to hlavně v zimě v závějích náročná práce. Služba je
rovněž poskytována i 3x denně, včetně sobot, nedělí a svátků.
Možná nejvíce známá činnost charity a jejich zdravotních sester jsou návštěvy v rodinách za účelem odběru krve, přípravy a podávání léků, aplikace injekcí,
převazy nebo nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy. Služba je poskytována denně
i o sobotách, nedělích a státních svátcích. Vyžaduje od všech pracovnic vysoké
fyzické i psychické nasazení o profesionalitě nemluvě.
A kdo čte náš zpravodaj a zajímá se o dění v obci, tak určitě zná Denní stacionář
pro seniory, který se nachází za naší školou, v prostorách bývalé MŠ, již 12 let. Jedná
se o zařízení, které navštěvují lidé nemocní se sníženou soběstačností. Tady jsou ve
všední dny v době od 7.00 -15.00 hodin poskytovány různé služby. Podpora a péče
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o seniory v hezkém prostředí, ve společnosti svých vrstevníků, s možností aktivního
prožívání života, je tady hlavním posláním všech zaměstnanců. I zde pracují kvalifikované pečovatelky a dochází zde spousta „pracovních“ návštěv.
Osobní asistenční služba je zaměřena především na skupinu seniorů nebo dospělých s různým postižením, kteří mají zájem udržet stávající kvalitu života. Prodlužují
si tak pobyt ve svém domácím prostředí bez obav ze samoty a nepředvídaných
událostí, které je mohou provázet běžným životem. Služba je poskytována kvalifikovanými pečovatelkami.
Všechny služby by nebylo možné poskytovat bez dotace Ministerstva práce a
sociálních věcí, Zlínského kraje, města Bystřice p. H. a okolních obcí. Také naše
obec ze svého rozpočtu Charitě přispívá částkou ve výši 70 000,- Kč ročně.
I když všichni pracovníci jsou profesionálové, přesto mají své rodiny a své lidské
radosti a starosti. Vždy se snaží podat každému pomocnou ruku a úsměv, který patří
mezi to první, co ve dveřích uvidíte. Přesto buďte k jejich náročné práci kritičtí, ale
i tolerantní. Je to služba náročná, ale krásná. „Milovat a sloužit druhým, to je smysl
života“. (Matka Tereza)
K nedílné součásti práce charity patří i Tříkrálové sbírky, které vyžadují velké
množství dobrovolníků, většinou z řad dětí a jejich rodičů. Organizace a příprava
sbírky je náročná pro všechny zainteresované. Výsledek ale vždy splní svůj účel.
Pomoc potřebným u nás i ve světě.
A co na závěr: za obec i jménem svým přeji, aby takových charit, jako je ta bystřická, bylo více, a plnily na 100% poslání, ke kterému jsou určeny.
Srdečné díky.
Jiřina Hurtová

I zdravotně postižený může pracovat, potřebuje jen šanci

V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním
postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina z nich shání
marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni potenciální
zaměstnavatelé jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. Nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani
zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením
u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi omezené a zpřísněné náhradní plnění v tomto směru nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na odvodech, které se nikdy
k lidem s postižením, kteří již pracovat nemohou, nijak nedostanou, než aby
daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku
s roztroušenou sklerózou, Crohnovou nemocí…
O této problematice jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP).
S jakými předsudky v této oblasti jste se setkala nejčastěji? A jak s nimi lze
bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře.
Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně
postižených osob (OZP). Málokdo ví, že OZP jsou také lidé s těžší formou alergie,
lupénkou, epileptici či ženy po rakovině prsu. Tito lidé však mají odbornou kvalifikaci
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stejně jako zdraví lidé. A jak s tím bojovat? Potřebujeme především vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně
poznají při různých formálních i neformálních setkání, školení, v rámci vzdělávacích
projektů životní příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských
pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.

Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do svých řad osobu se zdravotním postižením ohrazují tím, že takový člověk by je stál finance navíc už tím, že by musely
upravit pracoviště a vytvořit mu speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky.
Zdaleka ne všichni zdravotně postižení jsou na vozíčku nebo výrazně pohybově
omezení. Zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Potřebují
jen dostat šanci stejně jako zdraví lidé.

Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad,
škola ale i nezisková organizace, které nezaměstnávají OZP, musí buď platit již
zmíněné „pokuty“, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud
má např. základní škola ve vašem okolí více jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává
člověka s postižením, musí odvést za jednoho chybějícího zdravotně postiženého
kolegu odvod do státního rozpočtu v částce téměř 65 000 Kč nebo nakoupit výrobky
či služby z chráněného trhu práce za více jak 200 000 Kč. Co ale taková škola od
„chráněných dílen“ nakoupit skutečně může? Přefakturovat přes ně učebnice nebo
školní pomůcky? To je od roku 2012 ale už za hranou zákona a vystavila by se tak
riziku, že přijde kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do státního rozpočtu. A ještě pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola měla na pozici paní učitelky třeba
ženu po ablaci prsu nebo v pozici školníka člověka po infarktu? Nejenom, že by tak
získala pracovitého a kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to i z ekonomického hlediska.

Na co se nadační fond především zaměřuje a co se vám již podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem podporuje projekty u organizací a firem, které
dávají práci lidem s postižením. Usiluje o změnu zákonů, věnuje se cílenému vzdělávání personalistů, zákonodárců, neziskových organizací a lidí s postižením jako
takových. Náš tým má za sebou řadu úspěšných vzdělávacích a edukačních kampaní. Mezi ně patřila třeba ta s názvem „No a co?!“, která jako první upozorňovala
širokou veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související
ochrannou známku „Práce postižených“, která je součástí projektu Česká kvalita.
Na stránkách www.pracepostizenych.cz naleznou zájemci řadu výrobků označených touto ochrannou známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením.
Zakoupením výrobku, např. jako dárku pro sebe či blízké, podpoříte prověřené
zaměstnavatele zdravotně postižených a zároveň zde najdete výrobky a služby,
které můžete pořídit v rámci náhradního plnění od prověřených zaměstnavatelů.
Jedním z našich velmi důležitých projektů je sekce Práce OZP a poradny na portálu
Prace.cz, které odborně zaštiťujeme. Díky tomu jsme ve spojení s více než 40 tisíci
personalisty z celé republiky a stovkami osob se zdravotním postižením. Naší téměř
každodenní činností je také školení personalistů a potenciálních zaměstnavatelů
zdravotně postižených a osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také
zcela aktuální projekt „Start bez překážek“. Díky významným firmám a školám, které
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jsou do něj zapojeny, se projekt snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním
postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci.
Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli
potřebnou praxi získat.
Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se
dozvíte na www.nfozp.cz
Lucie Vurbsová

Připomínka tradice

Kulturní rubrika

Letní slunovrat byl v životě našich předků vždy významným dnem. Letní slunovrat
nastává 21. června. Slunce v tento den dosahuje na obloze svého vrcholu a má také
největší sílu. Od tohoto dne pak postupně zase slábne. Na tomto poznatku je také
založena původní pohanská oslava, pocházející z keltsko-germánské tradice. Církev
se snažila oslavu letního slunovratu vymýtit, což se jí nepodařilo, proto ji přijala a dala
jí název Svatojánská noc podle Jana Křtitele, jehož narození se v tuto dobu slaví.
Význam oslav letního slunovratu
Lidé se snažili dodat slunci sílu a moc, o které po slunovratu začíná přicházet. To
nejčastěji činili tím, že v tento den zapalovali ohně. Věřili, že teplo a světlo pomohou
slunci doplnit sílu. Také se domnívali, že ožívají tajemné síly, které střežily poklady
země. Byly to zejména bludičky a divoženky, ale také čarodějnice a čerti. Magické
obřady měly v tento den neobyčejnou sílu.
Svatojánská noc
Svatojánská noc je noc z 23. na 24. června. Je plná kouzel a magie, ožívají v ní
nadpřirozené síly a otevírá se brána mezi světy. Je možné vyvolat duchy zemřelých
a spojit se s tajemnými mocnostmi. Země se otevírá, skály se rozestupují, lze najít
poklad. Ovšem nalézt poklad nebyl žádný lehký úkol. Nejdříve musel člověk najít
kvetoucí kapradí, které rozkvétalo přesně o půlnoci. Zlatý květ kapradí musel chytit
do bílých šatů ve chvíli, kdy zrovna opadával. Toto kapradí samozřejmě střežily zlé
síly. Pokud se někomu podařilo
květ získat, byl obdařen magickými schopnostmi. Mohl být
neviditelný, rozuměl řeči zvířat,
stromů a rostlin, a bylo téměř
jisté, že poklad najde. Poklad
byl nejčastěji ukrytý ve skále
nebo hluboko v zemi. Květ kapradiny pomáhal zem i skálu
otevřít. Z objeveného pokladu
si člověk mohl vzít jen tolik,
kolik unesl, jinak by ho zlé síly
krutě potrestaly.
O Svatojánské noci se provádějí různé rituály, které sahají až do starověku. Jde třeba
o skákání přes oheň nebo
Svatojánská noc
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házení věnců do vody. Na trzích se v minulých dobách prodával kořen mandragory,
který sloužil k milostné magii.
Bludičky o Svatojánské noci
Kdo chtěl o Svatojánské noci najít poklad, mohl narazit na bludičky, které by ho
nalákaly do bažin, nebo mohl také překročit bludný kořen a zabloudit. Na zahnání
bludiček prý neplatily modlitby a přání, ale nadávky a kletby. Ale i tak bludičky provázely dotyčného a domů a dlouho se pak ještě dívaly do jeho oken. Říkalo se, že
tato světýlka jsou duše zemřelých nepokřtěných dětí, tzv.nekřtěňátek. Ty tančí o
Svatojánské noci po lesích, loukách a bažinách. Člověk, který měl dobré srdce, se
jich však nemusel bát, bludičky pronásledovaly pouze zlé a nepoctivé lidi. Dobrým
lidem bludičky pomáhaly najít poklad.
Divoženky o Svatojánské noci
Divoženky neboli divé ženy, bosorky, lesní ženy, byly postrachem lidí o Svatojánské
noci. Věřilo se, že se dívají do oken a lidské děti vyměňovaly za svoje. Svým zpěvem,
tancem a sliby lákaly mládence ven. Ten, který se nechal zlákat, dopadl velmi špatně.
Zpracovala Jitka Dostálová

Ochotnický „šrumec v KD Chvalčov“

Během lednového dne jsem mezi řečí se svojí kadeřnicí dostala od ní tip na ochotnický spolek z Loukova – Pohnuté divadlo. A že právě hrávají od Fr. Ringo Čecha
veselohru „Šrumec pod Řípem“ a jsou super. Řekla jsem si: „A proč je nepozvat
k nám na Chvalčov? Konečně před pár lety Chvalčovjáci úspěšně odehráli Dívčí
válku od Ringo Čecha, tak by bylo fajn kouknout na něco navazujícího…“
Domluva s loukovskými proběhla bez problémů, a tak se ve chvalčovském
„kulturáku“ 6. dubna letošního roku
odehrál výše uvedený kus. Hlavním
motivem hry byla situace, kdy se
naši předkové vydali na strastiplnou
cestu a hledali zemi „mlékem a strdím oplývající“ pod vedením praotce
Čecha, po boku svého bratra Lecha,
tak, jak již známe z pojetí klasické literatury. Myslím si, že cílem
představení, tak jako v jiných od
uvedeného autora, bylo především
diváky rozesmát, pobavit tak, aby se
dokázali na vážné věci dívat i z určitého nadhledu. To se bezesporu
loukovskému spolku svým podáním
podařilo, o vtipné momenty a gagy
nebyla nouze, na což diváci v hledišti často reagovali svým halasným
smíchem a potleskem.
I touto cestou bych chtěla
Pohnutému divadlu poděkovat za
jeho veselé hostování u nás, a
popřát mu do budoucna, aby členům
vydržel „zápal pro věc“, schopnost
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domluvit se na důležitých věcech, a hlavně, aby je hraní bavilo. Bez toho ochotničení,
což je bezesporu jeden z nejobtížnějších koníčků, nelze dělat.
Těším se na další kus z dílny Pohnutého divadla. Měla by jím být veselohra „Když
se pohádky popletou“, a snad budeme mít možnost ji zhlédnout již koncem tohoto
roku.
P.S.: Přece jen si dovolím zmínit jeden zážitek z průběhu představení – z více
ženských úst jsem zaslechla po prvním výstupu Bivoje na scénu: „Teda ten Bivoj, to
je ale kus, co?!“…že by jaro?:o))
Bc. Alžběta Luhan-Fürstová

„Jo, není to jednoduché“

Na divadelní představení, s názvem „Jo, není to jednoduché“ jsem se vydala ve
čtvrteční podvečer 23. května do bystřického kina Sušil. Tuto francouzskou komedii
nám představili vynikající herci z pražského divadla Palace – Jiří Langmajer a Adéla
Gondíková se svými neméně skvělými kolegy.
Děj hry byl úsměvný, ale také k zamyšlení. Vyprávěla o tom, jak nelehké situace život přináší, když se zamilujete do své o mnoho let mladší studentky. Hlavním
hrdinou příběhu byla postava padesátiletého profesora matematiky Eduarda,
který při hodinách doučování neodolal své svůdné studentce. Roli ztvárnil herec
Jiří Langmajer, idol mnoha dívek a žen.
Eduard je profesor matematiky, velmi
znalý svého oboru, pro praktický život
ovšem nepoužitelný. Jeho manželka, v podání Adély Gondíkové, od něj
ovšem pro jeho nepraktičnost odešla.
Jejich dospívající dcera byla „bohémem“ v pravém slova smyslu – věnovala se umění a otec by pro ni udělal vše,
co jí na očích viděl. Příběh se odehrává
v Eduardově bytě, kde doučuje svoji
studentku Sarah matematiku. Sarah je
krásná mladá dívka, profesor se jí líbí,
zamiluje se do něj a ani on jí neodolá.
Po celou dobu Eduard řeší, jak vztah
ukončit. Uvědomuje si, že s dívkou,
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která by mohla být jeho dcerou, nemůže ve vztahu pokračovat, ale nechce jí ublížit.
Do děje vstupuje jeho bývalá žena. Vypráví mu, že se dcera její přítelkyně zamilovala
do staršího muže. Eduard je v nesnázích – zjištuje, že tou dcerou je jeho studentka
a milenka Sára... „jo, není to jednoduché“.
Herci byli profesionály každým coulem! Protože se jednalo o konverzační komedii, výkony všech účinkujících je opravdu třeba ocenit. Vím, že je to jejich práce, ale
naučit se takové množství textů nebude určitě jen tak.
Podle reakcí diváků v hledišti, potlesku v průběhu i na konci hry a spokojených
výrazů ve tvářích usuzuji, že se hra líbila, a to nejenom mně. V sále bylo plno, snad
ani jedno volné místečko, a potlesk? Ten byl nekonečný. Myslím si, že pokud pro
herce má být něco potěšením, tak je to právě zjištění, že se jejich výkony líbily. Pro
jednu divačku ovšem byla hra nezapomenutelným zážitkem – dostala na konci od
Jiřího Langmajera kytičku, kterou obdržel za svůj výkon, a ještě k tomu polibek! „Jo,
není to jednoduché“.
M. D.

Vynálezy

Tak se jmenovala letošní výstava prací žáků výtvarného oboru umělecké školy
v Bystřici pod Hostýnem. Výstava se tradičně konala v prostorách bystřického
zámku. A neměla chybu. Nijak mě nepřekvapilo, že se jako každý rok potvrdilo, jak
jsou děti (včetně našich chvalčovských talentů) nesmírně nadané a paní učitelky
tvůrčí a trpělivé. Tradiční vysokou úroveň vystavovaných prací jsem víceméně očekávala, co mě ale doopravdy nadchlo, byl pozitivní pohled dětí na dané téma. Z každého obrázku dýchalo světlo. Sladit nádherné barvy s rozmanitostí tvarů není pro děti
žádný problém. Geometrické tvary, mandaly, nejrůznější koláže, vše působilo svěže.
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Žádný obrázek nebyl depresivní, či smutný. Všimla jsem si, že se často opakoval
motiv harmonického překrývání a vzájemného prostupování tvarů či barev, zrcadlení postav, anebo zobrazení dvou realit na jedné fotografii. Z výstavy na mě dýchla
velká naděje. Naděje, že tyto děti už budou mnohem vnímavější a otevřenější vůči
neviditelným jevům než předchozí generace. Věřím, že tomu tak je, a že je to dobře.
Jitka Dostálová

CESTOPIS (pokračování)

Cestománie

Oleg jde do zaměstnání. Ani on, ani jeho matka mi nechtějí poradit, kam se vydat
v tom pro mě cizím městě. Kde uvidět něco zajímavého. Matka říká, že oni celý život
žijí jen v této čtvrti a nic jiného neznají. Logika tohoto tvrzení silně pokulhává. Myslím,
že mi asi lžou. Něco mi tu nesedí. Však já si poradím. Doma sedět nebudu.
V bytě jsem zakopla o ostrý rožek dřevěného lemu kolem podlahy a zlomila si
malíček na levé noze. Prostě paráda! A to tu budu ještě 20 dní. Bezva. K doktorovi
nejdu! Tak s obvázanou nohou bloumám městem a trénuju.
Hurá! Knihovna! Tam mají jistě internet! Za dvacetirublový poplatek 30 minut píšu
příbuzným a přátelům, že vše je v pořádku. Mají o mě starost. V ulicích města rozžhavených na 40 stupňů nacházím knihkupectví a kupuji si mapy. Musím z města
pryč! 3 týdny sama v rozpáleném městě – šílená představa! Nemají na mě čas.
A tolik slibů...
Večer paní Jakubovská rozhodla, že mě odešlou do Čemalu. Bydlí tam jejich
známí. Je to jen 350 km. Bydlet budu u sousedky jejich známých. „Táňa na tě počká
u autobusu. Však se poznáte!“
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Do batohu mi přidali ještě
pár maličkostí pro Táňu a jejího 84 letého otce. Po osmi a
půl hodinách jízdy je konečně
stanice Čemal. Menší paní se
slušivými dioptrickými brýlemi
v plátěném kloboučku a vzdušných šatech mě hned oslovila.
Vypadala, že je v mém věku.
V takovém oblečení jako já
nikdo nepřijel. Nemohla se
zmýlit. Vytahuju batoh ze zavazadlového prostoru a jdeme
něco nakupovat do velkého
supermarketu, kde mají naprosto všechno, co kdo chce i neAutorka v „rodině“
chce. Pivo, kořalka, cigarety,
těstoviny, koblihy, koláče, nudle, mouka, rýže, kečup, majonéza, čokoláda, oplatky,
sýry, klobásy, zákusky, mražáky plné všeho možného, káva, ovoce, zelenina. Jako
u nás. Ceny o třetinu vyšší než u nás.
Míjíme obchody, pravoslavný kostelík, knihovnu, autobusové nádraží, dáváme
pozor na zánovní projíždějící auta, pozoruju krávy a koně pasoucí se u hlavní silnice.

Vchod z ulice
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Vpravo za dřevěnými domky se leskne řeka Katuň. Na některých domcích se špatnou střechou a polorozpadlým plotem jsou vidět talíře satelitů. Opodál někdo staví
nový cihlový dům. Na zdejší poměry velký. Prý to mají pro turisty. Začíná tu turistický
ruch. Ze všech stran na nás shlížejí vysoké hory porostlé travou nebo lesem. A my
povídáme a z asfaltové silnice odbočíme do ulice „Bjeregovaja“. Po zpevněné hliněné cestě podél prkny obitých plotů přicházíme k vrátkům, ve kterých nás vyhlíží
dědeček v brýlích – Tánin otec.
Velmi štíhlý starý muž v pěkných čistých teplácích, v tričku s nápisem a kšiltovkou.
Jeho bystré oči si mě měří a srdečně se vítáme. Procházíme dvorkem po dřevěných
fošnách k obytnému stavení z prken a trámů. Zve mě dále a hned nabízí čaj a sušenky. Všichni tři usedáme ve velké kuchyni s prkennou podlahou ke stolu stojícímu před
plastovým oknem. V jednom rohu stojí lednička, ve druhé rohu malý dvouplotýnkový
plynový sporáček i s troubou – nikdy jsem nic podobného u nás neviděla. Třetí roh
patří obývákové skříňce s vitrínkou, která slouží jako kredenc. V posledním rohu - ve
zdi mezi kuchyní a světnicí, stojí zděná omítnutá a nabílená pec s plotnou. V zimě
zahřívá obě místnosti. Ve světnici je dědova postel, v rohu štelář s jeho věcmi, velké
pohodlné křeslo a stolek s televizí. Prý jim takovéto vybavení vyhovuje.
Popíjíme čaj, jíme sušenky a povídáme si. Otázka mého ubytování je na programu právě teď. K sousedce se do podnájmu nastěhovalo šest Němců. Co budu
dělat? Oba mi nabízejí, že můžu bydlet u nich. Oddechla jsem si. Dole v zahradě
stojí nějaké dřevěné domečky. Jdeme po fošnovém chodníku kolem nízké dlouhé
kůlny a míjíme kadibudku. V jednom domku je ruská baňa a dvě malé místnůstky.

Čemal – Kozí stezka
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V druhém domečku byly chlívky. Táňa si z bývalého kozího chlívku svépomocí udělala pokojíček. Na stěny srubu a na podlahu natloukli s otcem kousky sololitu, káblem
sem dotáhli elektřinu. Vznikla místnůstka 2,5x2,5 metru, výška sotva 2 metry. Ve
stěně proti dvěřím je vsazená malá tabulka skla. Do pokojíčku se vstupuje po dvou
schůdcích. Táňa se už těší, jak v tuto zimu jí bude v pokojíčku teplo. Ještě si sem
dá kamínka.
Dosud Táňa bydlí v místnosti vedle baně. 3x3 metry, hliněná podlaha pokrytá
linoleem. Jednoduché dřevěné stěny, malé okno, žádná kamna. V létě pohoda.
V zimě venku -20. Na přikrytí 2 vypelichané vlněné deky v povlaku, železná postel se
síťkou, bez prken. Tak prý si na sebe navlékne, co může, donese si z otcova domku
dva termofony, které ji alespoň chvíli hřejí. Otec chodí spát se slepicemi a nepřeje si,
aby se v kuchyni svítilo. Tak si Táňa zvolila tuto dosti drsnou možnost bydlení. Ona,
která celý život bydlela ve velkoměstě Barnaulu v pohodlném bytě. Dnes je jí 58 let.
Do důchodu ženy odcházejí v 55 letech, muži v 60 letech. Po odchodu do důchodu
odjela z Barnaulu pečovat o své staré rodiče do Čemalu. Matka na podzim 2010
zemřela. Otci je 84 let. Táňa má důchod 3200,- rublů – což je v korunách asi 2400,Kč.. Ptám se: „Jak to, že ti dali tak málo?“ Zaměstnavatel jí neplatil sociální pojištění.
Olegova matka bere 13 000 rublů penze.
Tak se zabydluji. Mám tu postel, malý stoleček a malou lavičku. Na zdi přišroubovaný věšák se třemi háčky. 3 metry od pokojíčku je rozbitý prkenný plot. Za ním
skalnatý břeh řeky Katuň. Mezi obytným domem a chlívky mají velikou zahradu
s úrodnou půdou. Pěstují hlavně brambory, které jim vydrží v kvalitním sklípku až

Čemal – nový kostel na břehu Katuně proti monastiru
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do nové sklizně. Dále kořenovou zeleninu, dýně, cukety, zelí, květák, salát, hrášek,
rajčata, jahody. Nikde ani jeden malinký slimák, ani jedna mandelinka. Ovocný strom
tu nemají ani jeden. Ptám se, proč. Prý jim staré už zašly a nové nekoupili.
Ráno mám v plánu prohlédnout si Podvěsný most, Ženský monastýr a Kozí stezku. Nohu se zlomeným malíčkem nazouvám se zatnutými zuby do trekových bot. Po
3 km cesty přicházím k lesíku. Stojí tu všude plno aut – lidské mraveniště. Míjím nově
postavený pravoslavný kostelík, stojící v lese. O kousek dál se lidi srocují na dřevěných schodech s plošinami, které vedou k Podvěsnému mostu vedoucímu na ostrůvek v řece Katuň. Přístupný je jen malý kostelík. Do ženského monastyru vejít nelze.
Z věšáku si půjčuji šátek na hlavu a ramena. Pro štěstí házím dvacetník do posvátné
jeskyňky. Na pevnině se stavuji do dřevěných krámků se suvenýry a ikonami.
Po skalnatém břehu řeky Katuň se vine Kozí stezka. Slunce, prudce vybíhající
skály, třpytící se řeka Katuň, borovice - nádhera. Jen ten saxofonista mi tam nepasoval. Po dalších 5 km přicházím domů utahaná jako kotě. Umývám se v lavoru ve vodě
ohřáté sluncem. Vrátila jsem se z Kozí stezky a jdu spát do kozího chlívku.
S Táňou jsme se velmi hezky spřátelily. Pomáhám jim na zahradě, chce moje
rady, jaké koupit závěsy, jakou záclonku, jestli si má koupit tuhle přikrývku na zimu,
ať je jí teplo. Dědovi kupujeme přikrývku z dutého vlákna a k tomu i polštář. Prý pořád
nechtěl pustit ani rubl a naráz to jde! Vyklízíme věci po zemřelé mamince, do pytlů
cpeme vše, co není na nic. Prý to jednou za 14 dní odvážejí za nějaký malý poplatek. A tak chodíme pro vodu, chodíme nakupovat, společně šijeme ručně závěsy,
opravuju jim nějaké oděvy, pracuju na zahradě, vařím oběd. No prostě dělám vše, co
je potřeba. Nějak moc rychle mě mezi sebe přijali. Cítím se tady příjemně. Táňa si
přeje, abych tu zůstala co nejdéle.
Za 1000 rublů si pod slunečníkem u obchodu kupuji výlet na Karakolská jezera.
Odjezd ráno v 6,30 od turistické základny. Nasedáme do vojenských aut ZIL. Velmi
brzo chápu, proč tenhle dopravní prostředek. Vymlácené polní a lesní cesty s kalužemi přes celou cestu, jejichž hloubku nikdo nezná, dokud do nich nevjede. Chatrné
mosty neunesou auta a tak brodíme 17 potoků a říček. Auto řve, voda stříká otevřeným okýnkem do kabiny, děti zvrací, paráda! Konečná, vystupovat! Někdo přesedá
do jiného auta, někdo na koně, někdo jde pěšky jako já. Šok! Na 8 kilometrech
převýšení 1000 metrů! Slečna při prodeji lístku říkala 4 km do mírného kopce. Asi tu
nikdy nebyla. Prudké stoupání cestou necestou s mým zlomeným malíčkem v trekové botě. Pak už jdu sama. Cest a odboček je hodně. S pomocí vesmíru přicházím
k prvnímu jezeru. Děkuji. Míjím skupinu snad 50 osedlaných koní stojících pod stromy. Nějaké sruby pro ubytování turistů a u hospody nacházím zbytek výpravy. Chvíle
odpočinku a vydáváme se na 3 kilometrovou trasu kamenopádem do obrovského
kráteru, kde je dalších 5 jezer. Nádhera! Zakrslé vrby, keře, loučky s barevnými květy,
ledovcové jezero jsou mi odměnou. Vracím se, a po krátkém odpočinku celá skupina
vyráží z kopce dolů 8 km k autům. Dostávám čestné místo v kabině řidiče. Prý před
3 lety tam byl z Česka nějaký muž. Domů přicházím před půlnocí. Už měli o mě
strach. Moje noha naštěstí vydržela.
Je potřeba provézt důkladnou hygienu. Táňa roztápí baňu. Po důkladném poučení co a jak tam mám dělat, vcházím do žhavé sauny. Polévám se vodou, šlehám
se březovu metličkou, potím se, mydlím se, polévám se, - už nemůžu, musím ven!
Zchladím se a jdu znovu. Chci mít ruskou baňu doma!!! Je to skvělá očista. Jsem
jak znovuzrozená.
Kolem vesnice se zvedají krásné hory a ta jedna mě pořád lákala, ať na ni vylezu.
Tak jsem se den před odjezdem na ni odpoledne tajně vypravila. Nad úrovní lesa
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začaly prudké srázy pokryté rozlámanými klouzavými kusy břidlicové skály. Lezla
jsem místy po čtyřech a držela se zuby nehty, ať se nezřítím kamsi dolů.... Volala
jsem ku pomoci anděly strážné a duchy altajské přírody. Rozhled z hory rozhodně
stál za to! Bylo vidět do velké vzdálenosti a pořád jen hory a hory na všech stranách.
Před nimi pravoúhle uspořádané ulice vesnice ohraničené řekou Katuň. Nádhera!
Krkolomná cesta z hory dolů, nebezpečné srázy a prolákliny.... došla jsem domů v
osm večer. Dostala jsem pořádně vyhubováno. Děda i Táňa se moc zlobili. Už prý
skoro volali na policii. Jenže já jsem na tu horu musela jít.... Omluvila jsem se jim.
Bylo to dojemné, taková starost o úplně cizího člověka. Jenže já jsem už byla jejich.
Vím to.
Po čtrnácti dnech opouštím vesnici Čemal. Bylo mi tu moc příjemně. Splnilo se mi
další přání – žít v ruské vesnici. Na autobusovém nádraží si kupuji poslední lístek,
který do mého autobusu měli. Poslední objetí a polibky na rozloučenou. Děkuji za
vše. Po 350 km dojedu do Barnaulu. Nerada vidím na nádraží Olega. Čeká tam i
Tánin syn, který je v Barnaulu doktorem u záchranky. Předávám mu dárky a pozdravy od mámy.
Poslední den v Barnaulu. Loučím se s mohutnou a krásnou řekou Ob i s rozžhaveným městem. Odpoledne balím batoh, objednávám si na ráno taxíka, který mě
doveze na letiště. Domácím děkuji za vše, co pro mě udělali. Zvu je k nám. Prý se
uvidí. Oleg musí do práce, prý si nemůže vzít ani tu 1 hodinu volna, aby mě doprovodil. Velmi vlažně se loučíme. Jede se mnou jeho máma. Loučíme se. Jdu do letadla.
V duchu děkuji za splnění mého dětského snu. I když skoro vše bylo jinak, než bylo
naplánováno. Jsem šťastná a těším se domů.
Marie Lacná

Z historie Chvalčova

Z historie

V dnešní době slyšíme v každé obci obecní rozhlas a zprávy obecního úřadu.
Nebylo to tak vždycky, proto se chci dnes zmínit, jak to bývalo dříve. Protože obec
Chvalčova Lhota patřila mezi obce pokrokovější, vybudovala obecní rozhlas už
v roce 1947. Částka na jeho zřízení byla značná – 180 000 Kč ve staré měně. Ta
byla v roce 1953 přehodnocena.
Do té doby bylo obecní zpravodajství prováděno obecním bubeníkem. Vzpomínám
si, že ve třicátých letech byl obecním bubeníkem starý pan Stella. Rachotem bubnu
svolával občany před domy a hlasitě pak oznamoval zprávy, které měl napsány na
papíře. Uváděl je slovy: „Od představenstva obce na vědomost se dává: za prvé, za
druhé, atd.“ Nejdříve přečetl zprávy obecního úřadu a pak různé informace od občanů. Jeho zpravodajství bylo někdy i humorné. Jednou oznamoval nařízení okresního
úřadu, že občané mají ze stromů obírat housenky – patrně se ten rok hodně rozmnožily. Pan Stella k chvalčovskému dialektu používal i italský přízvuk. Na dolním
konci obce se mu smáli, že mají ze stromu obírat uzenky. S úsměvem při příštím
bubnování upřesňoval, že se mají obírat housenky, ne uzenky. Pak ještě několikrát
klepl na buben, tím ukončil hlášení a šel na své další stanoviště. Když pan Stella pro
svůj věk obecní služby skončil, obecní zpravodajství (bubnování) prováděla stejným
způsobem jeho dcera paní Videcová.
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Dnes máme moderní obecní rozhlas, mnoho reproduktorů, ale najdou se leckde
místa hluchá, kde je slyšitelnost slabší. Když hlasatelka na obci spěchá a zprávy
rychle odhrká, tak je srozumitelnost horší. Poslouchám hlášení a rozumím jen dvě
poslední slova, „konec hlášení.“ Vzpomínáme na pana Stellu. Tehdy jsme vždycky
dobře slyšeli i rozuměli. Asi je to tím, že jsme byli ještě mladí…
Ještě krátce k osobě pana Stelly. Pocházel ze severní, hornaté části Itálie. Před
první světovou válkou bylo toto území také částí Rakousko – Uherska jako Čechy.
U nás však byly lepší pracovní příležitosti, proto sem přicházeli Italové za prací.
Tehdy se zde stavěla železniční trať, regulovala řeka Bystřička a prováděly se různé
další stavby. S válečnými léty byly stavby omezeny a pracovníci se vraceli domů.
Pan Stella byl už ve Lhotce ženatý, tak tu zůstal. V manželství měl početnou rodinu.
Všichni členové byli čestní a pracovití. Stali se dobrými občany. Tak byl ve Lhotce
založen rod Stellů.
Josef Skýpala

Chvalčovští zahrádkáři

Až budeme na zahradě v krásném letním večeru, zahleďme se přes koruny
stromů k horám mraků v soumraku a obdivujme se kráse. Je to lázeň i lék pro duši
i tělo.
J.Š.

Beseda na Chalupě zahrádkářů
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Výbor naší ZO se schází vždy první
pondělí v měsíci od června v 19 hod.
Pravidelné besedy bývají v pátek od
18 hod. a pravidelná Přátelská setkání
v sobotu od 17 hod. Na všechny akce jste
srdečně všichni zváni mezi nás.
Proběhly již tyto besedy: Brambory –
jarní ošetření s dataprojekcí. Přednáška
v ZO ČZS Hulín na téma Drobné ovoce.
Tutéž besedu jsme opakovali v naší CH.Z.
a 7. 6. proběhne na CH.Z. probírka plodů.
Během Přátelského setkávání jsme se
sešli na akci Děláme vaječinu dle M.D.
Rettigové – „Vraž do toho X vajec a ono se to povede“. Vaječina se velmi povedla,
protože byla vlastně z biovajec a všichni účastníci byli spokojeni. Poseděli jsme
u jablečného burčáku vlastní produkce s hlavním alchymistou př. M. Symerským,
který sledoval a určoval správnost kvašení a dobu konzumace. Bylo k dispozici pivo
i slivovice. V dobré pohodě jsme se pak rozešli domů.
18. 5. probíhal II. ročník kutí kos i kosáků. Pro malou výšku trávy se nekonala
soutěž o nejlepšího sekáče. I počasí se nad námi smilovalo. Účastníci dostali tašku,
publikace, jablková povidla, semena mrkve a cibule sečky. Samozřejmostí byl burčák
i pivo. Poděkování patří všem účastníkům, rozhodčím, organizátorům.

Kutí kos
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Zúčastnili jsme se jarního zasedání Republikové rady ČZS v Pardubicích, kde
byly nosným tématem úkoly ÚS, ZO, a hlavně projednání návrhu „Zahrádkářského
zákona“ s připomínkami od všech složek ČZS. A také jsme se seznámili s novým
„Občanským zákonem“ platným od r. 2014.
K životnímu jubileu 80 let pogratulovalo Územní složení panu ing. Květoslavu
Horákovi z Bystřice p. Hostýnem.
Letos se konalo Okresní kolo Mladých zahrádkářů na zámku v Holešově.
Zúčastnily se děti ze ZŠ TGM Bystřice p.H., z Holešova, Přílep, Kvasic, Tlumačova
a Zdounek. Soutěž se skládá z písemného testu a poznávání rostlin, semen, květin. Ceny byly lákavé, nejlepší získali webkameru, další USB flash disky, dřeviny,
semínka, hlízy a podobně. První z každé skupiny postupuje do Národního kola MZ.
Děti zájem mají, jen je potřeba to podchytit. Ve školách záleží na učitelích. Okolo 11.
hodiny je historickou dominantou zámku provedl samotný Jan Jakub z Rottalu a také
s nimi hovořil dobovou řečí, což je velmi překvapilo. Této role se dokonale zhostil
kastelán zámku Jaroslav Radecki v dobovém oblečení.
Také jsme se zúčastnili semináře 9. výzva MAS Podhostýnska, na kterém jsme
podali projekt.
4. – 12. 5. 2013 jsme se zúčastnili výstavy FLORIA Kroměříž. Zde měli členové
ČZS slevu na vstupném. Mnoho dotazů bylo na kalendář postřiků. Toto vše se dozví
každý, kdo má předplatné časopisu Zahrádkář.

Kosení
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Na výstavišti FLORIA Kroměříž pořádají zahrádkáři soutěž mládeže v aranžování. Zadání bylo: 1. Vypichovaná
miska z jarních květů na téma V tónech
jara a 2. vázaná kytička Maminkám.
Všem soutěžícím patří vřelý dík za
reprezentaci svých škol.
Dále pak na výstavišti FLORIA
Kroměříž pořádali zahrádkáři soutěž
seniorů v aranžování - vazbě květin.
Zadání bylo: Volná tvorba, dvě kompletní vazby. Předávání cen byl přítomen
ředitel výstaviště ing. R. Novotný. Byl
přímo nadšen tvorbou nejen žáků, ale
i seniorů. První postupují do zemského
kola v Olomouci.
Na CH.Z. pracujeme. Na výplni regálů se podílí př. Ing. A. Kyncl, F. Matyáš,
J. Pavelec, J. Slavík. O zahradu a sečení pečuje př. M. Symerský. O okrasnou
část pečují př. H. a J. Pavelcovi. Dle
sdělení přátel z Brna je tam vysoký tlak
kadeřavosti broskvoní, i u nás se začíná
projevovat.
Živiny zahradním rostlinám dodáváme ve třech ročních obdobích, a
to v měsících březnu, červnu a říjnu.
Červnové hnojení provádíme pouze
kapalnými hnojivy jako Harmavit,
Vegaflor, Hycol-Z a další. Zásadně by
se mělo hnojit vždy po dešti nebo po
závlaze.
Mšice a mravenci – přenašeči nákazy
virové šárky peckovin a jiných virových
onemocnění. Mravenci mšice roznášejí
a pak je využívají jako „dojných krav“,
poněvadž uvolňovanou cukernou šťávu
mlsají a odnášejí i svým mláďatům.
Jinak si mravenců vážíme, ale na stromech s mšicemi jsou pro nás škodnou.
Ochrana – lepové pásy - ty přemostí. Je nutná pravidelná kontrola. Nebo
mraveniště přelít vařící vodou. Letní řez
má být mírný a neměl by zasahovat do
silných kosterních větví.

Soutěž v aranžování
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Léto je také doba očkování u ovocných i okrasných dřevin. Jde v podstatě o chirurgický zákrok, který vyžaduje čistotu, hladký řez, rychlost, volbu vhodné podnože
i vhodného očka a zajištění nevysychání okolí očkované části rostliny. Pak je úspěch
zajištěn.
Růžařský kalendář: V červnu zavčas odstřiháváme odkvetlé květy, v červenci
pokračujeme v trvalém odplevelování a naposledy přihnojíme hnojivem. V srpnu
očkujeme a včas přehuštěné růže prořežeme.
Různé: Pokud zvažujete koupi od firmy REHAU, využijte 10% slevu po celý rok a
nebo firma TCS Systems nabízí mimořádnou slevu 21% u zahradních hadic Slide a
Pro Line Grün, postřikovací multifunkční pistoli a zadešťovač Duo. Mimořádná sleva
platí pouze do 30. června 2013. Nutno uvést číslo své základní organizace.
Akce ZO či jiné ve spolupráci.

ČERVEN
19. 6.
10 hod. Olomouc VÚRV – Polní kázání
22. 6.
17 hod. CH. Z. – opékání špekáčků i pro občany, přijďte mezi nás.
22.-23. 6. FLORIA Kroměříž - Vítání prázdnin
26. 6.
Den v sadu – odrůdová zkušebna Želešice u Brna
ČERVENEC
5. 7.
17. 7.
20.7.

27. 7.
SRPEN
3.-11. 8.
8.-11. 8.
9. 8.
15.-18. 8.
30. 8.
ZÁŘÍ

7. 9.

9-18 hod. – HODOVÁ VÝSTAVA – areál Zahrádkářů Chvalčov
10 hod. Olomouc VÚRV – Včelí den
Zájezd osobními auty 9-10 hod. SADY J. Brzuly – Moravský Žižkov,
12-14 hod. Ovocná školka M. Kostihy Valtice,
15-17 hod. sady Velké Bílovice,
18-24 hod. posezení s degustací ve sklípku v Polešovicích
17 hod. CH. Z. – Soutěž v šipkách
FLORIA Léto 2013 Kroměříž – výstava růží, lilií, gladiol
KVĚTY na zámku v Holešově s barokní hudbou – výstava ZO
18.00 Vernisáž na zámku v Holešově
FLORA Olomouc – letní etapa
18 hod. CH. Z. Beseda Kupujeme ovocné stromky
17 hod. CH. Z. - Jíme houby jedlé i 1x v životě, doneste, co najdete.

Na všechny akce jste co nejsrdečněji zváni, přijďte pobýt mezi nás, popovídat si
či jen pokecat, těšíme se na vás v areálu ZAHRÁDKÁŘŮ.
Pár pranostik:
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
Déšť o Markétě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.
Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

Výbor ZO ČZS
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Naši hasiči

Dne 27. 5. 2013 ve 23:43 na pokyn krajského operačního střediska ve Zlíně vyjížděla jednotka SDH Chvalčov spolu s dalšími 8 jednotkami k požáru průmyslového
objektu haly na chov kuřat do Osíčka.Výjezd jednotky 23:43 Návrat na základnu
28.5.2013 05:15 CAS 24 1+8 Opel Frontera 1+3. Z našeho hasičského sboru se
zúčastnili tito členové: Jiří Balvín, Tomáš Balvín, Ondřej Velikovský, Jan Blažek,
Zdeněk Sedlář, Radek Vukelič, Radek Sedlář, Tomáš Langer, Robert Langer, Michal
Sedlář, Jiří Spiegl, Stanislav Kotas, Stanislav Vukelič.
Za SDH Z. Sedlář

Sokolové pod Řípem

Naši sportovci

V sobotu ráno 25. května 2013 odjíždělo 17 cvičenců bystřického Sokola do
dvanáctitisícové Roudnice nad Labem.
Velikost města je srovnatelná s Bystřicí
pod Hostýnem. Na mezisletové setkání sokolů s názvem „Sokolové pod
Řípem“ se sjelo 6000 cvičenců, počet
obyvatel Roudnice vzrostl o polovinu,
organizátoři se nenudili. Na programu
byly sobotní a nedělní secvičné skladeb a nedělní vystoupení na Tyršově
stadionu. Ve volném čase nás zlákal
výstup na Říp. Na vrchol památného
kopce s prastarou románskou rotundou
sv. Jiří jsme vystoupili za slunečného
počasí. Výhledy z Řípu i rotunda stály
zato. Cestou nás míjel proud Sokolů,
potkávali se známí. Všude vládl úsměv,
vstřícnost, ochota a slušnost. Sestoupili
jsme na parkoviště, ochladilo se a začalo pršet. Déšť, chlad a vítr byli našimi společníky až do konce mezisletu. V neděli
jsme několikrát promokli a promrzli, ale dobrá nálada nás neopustila. Cvičili jsme ve
dvou skladbách. Obdiv zasloužili školkaři, školáci, ale i jejich rodiče a všichni mladí.
Radost ze cvičení a snahu zacvičit co nejlépe nesebraly ani rozmary počasí. Roste
nová generace, která hodně vydrží.
V Roudnici cvičilo 7 žen z Chvalčova: Ludmila Růžičková, Jitka Stružková,
Jaroslava Procházková, Helena Pavelcová, Ilona Horáková, Jiřina Dostálová a Eva
Bubílková. Patříme k bystřickým Sokolům a Hanácké župě. Opravdu rádi potkáváme
známé sestry a bratry, jak si mezi sebou říkáme.
Právě pro neopakovatelnou atmosféru sokolských setkání se jich rádi účastníme.
Těšíme se na příští rok na setkání v Brně a další rok na Plzeň. Překvapuje nás, že
tak velká tělovýchovná slavnost proběhla bez zájmu sdělovacích prostředků. Vždyť
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Roudnice je kousek od Prahy. Stále si stěžujeme na nízkou morálku občanů, na
absenci vlastenectví, vůle, na nevychované a rozmazlené děti a mládež. Kolik se
toho namluví a napíše o každé technopárty a demonstracích extrémistů. Zde účastníci od těch nejmenších až po seniory předvedli, co jsou to nejvyššší morální hodnoty
a nikdo si toho nevšiml, nikdo toho nevyužil. Věřím, že potřeba cvičit, setkávat se a
poznávat naši zem bude trendem budoucnosti a Sokolů bude přibývat.
Eva Bubílková

Dětský den
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Než zavřete zpravodaj
Nedávno jsem četla v denním tisku, že na Kroměřížsku mizí jeden kamenný
obchod za druhým. Je mi z toho smutno. Nákup v super - nebo hypermarketu nebo
internetový obchod je možná pohodlnější a cenově výhodnější, ale nedýchá a nemá
žádnou duši. Když si uvědomím, jak obrovský skok za posledních 50 let obchod
udělal, mám z toho skoro až mrazivý pocit. Nejsem proti pokroku. Je pravda, že
přes internet se dá sehnat sortiment, ke kterému bychom jinou cestou ani neměli
přístup. Nicméně mě děsí, jak s každou „novou“ věcí definitivně padá i to „dobré“ věcí
starých. Atmosféru kamenných obchodů, zvláště těch na malých městech a vesnicích, žádný virtuální prodej nenahradí. A zdaleka nejde jen o to, že si zboží můžete
„osahat“, porovnat a vyzkoušet, ale můžete si zde i popovídat a obyčejné nakupování vnímat jako rituál. Takových obchůdků je věčná škoda. Například knihkupectví.
Obecně se čte méně a ještě se knihy kupují přes internet. Přitom vůně obchůdků
s knihami, pocit, když držíte v rukou čerstvě tištěnou knihu, tomu se nic nevyrovná.
Pravděpodobně stávající vlnu internetového nakupování už nikdo nezastaví, lidé
potřebují čím dále více věcí, a nemají čas běhat po obchodech. Kéž bychom alespoň
ten ušetřený čas dokázali smysluplně využít.
Jitka Dostálová
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Pálení čarodějnic
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Slovo na konec:
„Facebook je jako lednička, každých deset minut se do něj díváš,
i když víš, že tam nic nenajdeš.“
Bolek Polívka
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