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Rozloučení s létem
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Milí čtenáři,
a je to tu zase. Předčasné volby. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Znovu stojíme před otázkou koho volit. A znovu jsme naprosto
bezradní. Koho volit? Koho volit, když zdá se v politickém spektru neexistuje jediný
slušný člověk, kterému by se dalo věřit. Většina voličů cítí hořkost a znechucení,
někteří už dávno oprávněnou lhostejnost. Koho volit? Pomalu nám začíná svítat, že
nás nikdo nespasí. Pomalu nám dochází, že nám nikdo nepomůže. Nezachrání nás
ani všemocná ruka trhu, a vláda jedné strany už vůbec ne. Hrozí, že nepůjdeme volit
vůbec, protože odmítáme volit menší zlo. Hrozí, že půjdeme volit komunisty, protože
jsme nepoučitelní. Hrozí, že půjdeme volit někoho jen tak na „pasblint“, abychom
splnili občanskou povinnost.
Jak je možné, že jsme se dostali až sem? Jak je možné, že stupeň rozkladu
politického jeviště se vyšplhal do takové výše? „Není koho volit“ je nejčastější věta,
kterou ohledně nastávajících voleb slyšíme a také říkáme. Nacházíme se v nelehké
situaci. Na druhou stranu, kolik lehkých situací jsme v našich dějinách zažili? Mnoho
jich jistě nebude. Dnešní doba je však složitější v tom, že nemá jasného nepřítele.
Dnešní doba nebojuje o holé životy, jako tomu bývalo v dějinách dříve, dnešní doba
je bojem o lidskou energii a inteligenci. To je to, co je v sázce. Náš nepřítel se projevuje skrytě, prostřednictvím manipulace a psychického otroctví. Nelze na něj ukázat
prstem. Upřímně řečeno, také netuším, zda půjdu volit a koho budu volit. Vůbec
nevím, co je v této nepřehledné situaci správné. A ani netuším, jak bych se to mohla
dozvědět. V tom spletenci argumentů a pseudoargumentů, programů, myšlenek a
kauz …se nedokážu orientovat. Jako z chlupaté deky, leze pro mě ven jediná pravda.
Nikdo mě nespasí. A tento vnější tlak mě vede zase o malý kousíček blíže k sobě.
Takže z toho vyplývá, že úplně nakonec vše je tady pro něco jiného a vše je dobré.
Přeji všem občanům šťastný podzim a šťastnou ruku u voleb.

Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 8. 2013
RO projednala a rozhodla:
• za účasti předsedy Finančního výboru o opravě plynové kotelny v ZŠ a MŠ ve
Chvalčově za cenu 487 352,--Kč. Zastupitelstvu obce bude předloženo na nejbližším zasedání.
• po obdržení dotace Zlínského kraje provede fa ALTEC Internacionál s.r.o. Holešov
průzkumný vrt na pitnou vodu a se souhlasem Kněžského semináře v Olomouci,
za cenu 573 580,--Kč, včetně DPH. Technický dozor bude provádět Mgr. Ivana
Žáková za cenu 13.500,--Kč a administraci projektu provede p. Kašparová za
cenu 6.500,--Kč.
• a nesouhlasí s předloženou leteckou dokumentací fy JAS AIR Hosín. Obec zatím
nebude nové snímky obce nakupovat.
• a souhlasí se zvýšením příspěvku na dopravu ve Zlínském kraji, dle požadavku
odboru dopravy Zlínského kraje pro r. 2014 o 15,--Kč, celkem tedy 85,--Kč na
občana a v r. 2015 na částku 100,--Kč na občana a kalendářní rok. Vše bude řešit
Dodatek č.1 ke smlouvě se ZK.
• o podpisu smlouvy se ZK na opravu pomníku Pod Kozincem za cenu 95 560,--Kč.
Dotace od Zlínského kraje, kterou obec obdržela je ve výši 45 840,--Kč. Opravu
provede p. Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem.
• o umístění pamětní desky na „Matějovu skálu“. Jedná se o silnici II/437, pozemek
parc.č. 1180/1 v k.ú. Chvalčov. Ředitelství silnic Zlínského kraje opravilo místo a
obec bude instalovat pamětní desku, která je na náklady obce renovována.
• a) o uložení sítí do obecních pozemků pro fu. Washina.
b) připojení vodovodní přípojky přes obecní pozemek parc.č. 1163/3 v k.ú.
Chvalčov pro p. Františka Kotase.
c) manželům Svačinovým umístění plynovodní přípojky do obecního pozemku
parc.č. 620/78 v k.ú.Chvalčova Lhota.
d) paní M. Tronečkové uložení plynovodní přípojky do obecního pozemku parc. č.
645/7 v k.ú. Chvalčova Lhota.
o
• vydání rozhodnutí Silničním správním úřadem k trvalému sjezdu novostavby
rodinného domu pana Daniela Nezhyby z pozemku parc.č. 620/ 132, na pozemky
parc.č. 335/4 a 335/5, všechny v k. ú Chvalčova Lhota.
o
• zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt pana Antonína Dudka z Bystřice
p. Host.
a)
• o pronájmu 2části obecního pozemku parc.č. 371/2 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 24 m , který je částečně zastavěn. Pronájem bude na 12 let, za cenu
10,--Kč za m2 a kalendářní rok, pro majitele nemovitosti č.p. 459.
b) o zveřejnění záměru na odprodej event. pronájem části obecního pozemku
parc.č. 364/1 v k.ú. Chvalčova Lhota u rekreační nemovitosti na Pasekách.
c) o zveřejnění záměru na zřízení věcného břemene pro E-ON Distribuce, se
sídlem v Českých Budějovicích na pozemcích 1167/1, 917/27,1170/25 v k.ú.
Chvalčov.
v ul. Školní, pozemek parc.
• o možnosti nadstřešení laviček u zmrzlinového stánku
č. 372/21 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 4 m2, s tím, že nesmí zasahovat do
tělesa chodníku a musí být lehce demontovatelný.
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•

o konání podzimního zájezdu pro seniory do Dubu nad Moravou, zámek Plumlov
a město Prostějov. Zájezd se uskuteční 19. 9. 2013 s odjezdem v 8.00 hodin.

•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení ze zasedání ze dne 5. 6. 2013.
informaci o tom, že z místa „U tří kamenů“ nebyl kámen ukraden, ale je odvezen
na restaurování.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 9. 2013
RO projednala a rozhodla:
• o realizaci opravy chodníku v ul. Nové. RO vybrala jako dodavatele opravy veřejného osvětlení fu. P-elektro za cenu 204 450,--Kč a opravu chodníku za cenu
599 000,--fu Grentek Bystřice pod Hostýnem. Opravy započnou ještě do konce
měsíce září.
o
• příspěvku obce na opravu kaple Cyrila a Metoděje v Dědině ve výši 60 000,--Kč,
částku ve výši 50 000,--Kč věnovala soukromá osoba. Oprava kaple je provedena
z dotace přes MAS Podhostýnsko. Investorem opravy byla Římskokatolická farnost z Bystřice pod Hostýnem, v jehož majetku je kaple od r. 1936.
• a doporučuje ZO zřízení věcného břemene pro E-ON Distribuci a.s. České
Budějovice přes pozemky parc.č. 1167/1, 917/27 a 1170/25, všechny v k.ú.
Chvalčova Lhota.
• o zakoupení dalších prvků pro vánoční osvětlení na sloupy veřejného osvětlení.
• a připojuje se ke kladnému stanovisku návrhu Svazu měst a obcí, který má zájem
financovat projekty na podporu venkova od 1. 1. 2014.
• a zamítá opakovaný požadavek majitele nemovitosti č. 805 o úhradu za údržbu
přístupového pozemku k nemovitosti.
• o novém Spisovém a skartačním řádu Obce Chvalčov s účinností od 5. 9. 2013.
• a) a nedoporučuje ZO odprodat část obecního pozemku parc.č. 364/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota majiteli rekreační nemovitosti č. 42.
b) o pronájmu 4 m2 části obecního pozemku parc.č. 372/21 v k.ú. Chvalčova
Lhota, na dobu 12 let, za cenu 10,--Kč za m2 a kal. rok.
• o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt: Hanu Dostálovou a Františka
Stellu.
• o termínu říjnového zasedání ZO, kterým bude čtvrtek 10. 10. 2013 se začátkem
v 17.00. Program bude sestaven z uplynulých jednání RO a došlé pošty.

•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání 7. 8. 2013
realizaci svého rozhodnutí ze dne 5. 6. 2013 o oddělení špinavé a čisté zóny
v šatně MŠ.
informaci starosty o stavu prací na zateplení ZŠ a MŠ, včetně výměny radiátorů a
renovace kotelny. Zahájení školního roku 2013/2014 proběhlo v řádném termínu.
informaci o plánovaném vrtu na pitnou vodu, který bude realizován v posledním
týdnu měsíce září. Má již všechna potřebná povolení i dodavatele.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rád bych podal informaci o dvou nejdůležitějších stavbách letošního roku.
Realizace projektu „Zlepšení tepelně–technických vlastností objektu ZŠ Chvalčov“
se chýlí k závěru podle předpokladů. Barevné vyladění fasády budovy školy je přijímáno kladně, většině se líbí, můžeme tedy bez obav zveřejnit jméno autora návrhu
– paní učitelku Alenu Martínkovou. Chtěl bych jí poděkovat za to, že přijala odpovědnost a práce se podařila. Přes malé dílčí změny oproti projektu, cena díla se nezměnila a v říjnu bude hotovo. Též oprava ústředního topení je kvalitní a dokončená byla
včas. Škola má i novou moderní kotelnu, která odpovídá posledním trendům a požadavkům na bezpečnost a úspornost provozu. Mimo rámec projektu byla opravena
i spojovací chodba mezi školní a hospodářskou budovou, tzv. krček. V závěrečném
úklidovém finiši přiložili ruku k dílu všichni zaměstnanci školy. Školní rok byl zahájen
v řádném termínu, ochlazení v půli měsíce září vyřešilo použití přímotopů. Opravu
školní budovy ocení učitelé, žáci i zaměstnanci školy v zimních měsících, úsporu
energie pak rozpočet obce.
V průběhu měsíce října bude v ulici Nové opraven chodník a veřejné osvětlení.
Opravu chodníku provede firma MG Building s.r.o. za cenu cca 600 tis. Kč, opravu
osvětlení firma P- elektro s.r.o. za cenu 205 tis.Kč, obě ceny včetně DPH. Oprava
spočívá ve výměně obrubníků a dláždění v případě chodníku a ve výměně podzemního vedení, stožárů a svítidel v případě veřejného osvětlení, vše v parametrech a
počtech původního stavu. Akce je plánovaná, financování je zabezpečeno schváleným rozpočtem obce, zhotovitelé byli vybráni na základě průzkumu trhu. Stavba
bude probíhat po etapách tak, aby nebyla naráz rozkopaná celá ulice. Předem děkuji
obyvatelům ulice Nové za trpělivost a pochopení při nepohodlí, kterému budou vystaveni během prací. Hotovo bude ve druhé půli listopadu.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Adam VITÁLOŠ
Marie FRYDRYŠKOVÁ
Juraj POŘÍZEK
Timo MAŠTA

narozen
narozena
narozen
narozen

30.07.2013
12.08.2013
26.08.2013
07.09.2013

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jaroslav ŠTĚPÁN
Věra LANŠPERKOVÁ
Antonín DUDA

81 let
77 let
74 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Slovo k volbám

Co bychom měli vědět

Ve dnech 25. a 26. října se konají předčasné parlamentní volby. Jsem si jist, že
chvalčovští voliči jsou historicky zkušení, poučení a dostatečně odpovědní na to, aby
k volbám přišli a přes všechno zklamání a nespokojenost volili dle svého rozumu a
přesvědčení. Podlehnout lákavé touze vypořádat se s těmi, kteří podle nás za všechno můžou, přináší obvykle vážné problémy, které se někdy táhnou po generace. Nic
není jenom černé ani jenom bílé, a proto s rozvahou. Od nové vlády nečekejme příliš
změn a spoléhejme spíš sami na sebe, ať nejsme zbytečně mrzutí.
Přeji pěkný podzim a na viděnou u voleb.
Ing. Antonín Stodůlka

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V pátek dne 25. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od
8 hodin do 14 hodin se v budově kulturního domu ve Chvalčově uskuteční volby do
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem konání voleb. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Dotace přiznané obci chvalčov v roce 2013
Stav k 30.09.2013

P.č. Poskytovatel

Účel použití

Částka Kč

1.

Zlínský kraj, Fond Restaurování kamenného kříže
kultury
Pod Kozincem. Neinvestiční dotace.

2.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace na volby
prezidenta ČR.

27 200,00

3.

Úřad práce ČR

Neinv. dotace na VPP v rámci
Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost spolufinancovaná
ze státního rozpočtu a ESF.

194 146,00

4.

Úřad práce ČR

Neinv. dotace na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP

102.201,00
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45 840,00

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA - to je naše školička

Po vydařeném létě tu máme nový školní rok, budovu v novém „kabátě“, s novými
okny i topením a hlavně, dvě třídy plné dětí.
• MŠ má na školní rok 2013/2014 zapsáno 44 dětí
• s dětmi pracují paní učitelky – Jiřina Tillerová (vedoucí učitelka), Stanislava
Jurásková, Veronika Miškayová
• třídu Sluníček navštěvuje 23 dětí ve věku 5 – 7 let, celá třída se bude letos připravovat na vstup do ZŠ
• třídu Berušek navštěvuje 21 dětí ve věku 2,5 – 5 let
• pro přihlášené děti ze třídy Sluníček je opět připravena Metoda dobrého startu
(MDS), výtvarné tvoření, pohyb hrou, logopedický kroužek - pro děti vytypované
logopedkou Mgr. Pechovou Jahodovou, Dis, všechny jmenované činnosti zajišťují
paní učitelky naší MŠ
• každé úterý od 24. 9. budou přihlášené děti ze třídy Sluníček a nejstarší děti ze
třídy Berušek jezdit na plavecký výcvik do Přerova a společně s dětmi z mateřské
školy Loukov absolvují 10 lekcí plavání
• pro všechny přihlášené děti z obou tříd bude každý čtvrtek angličtina pod vedením
paní učitelky Mgr. Duchoňové
• 2x ročně bude pro přihlášené děti ze třídy Sluníček keramika s panem Švehlíkem
• i v letošním školním roce nás čeká spousta divadelních představení, sběr papíru,
pouštění draka, tvořeníčka s rodiči…
…o všem, co nás čeká nebo co jsme již s dětmi zažily, vás rády budeme informovat v dalších vydáních zpravodaje.
Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola

Školní rok 2013/2014 jsme zahájili 2. září s počtem 44 žáků mateřské školy a
62 žáků základní školy. V pátém ročníku nastoupila nová paní učitelka Mgr.Martina
Chvatíková. Přejeme jí pevné nervy a věříme, že se jí u nás bude líbit. V prvním
ročníku je třídní učitelkou Mgr. Alena Martínková, ve druhém Mgr.Alena Konečná, ve
třetím Mgr.Barbora Hrušková a ve čtvrtém ředitel školy Mgr. Zdeněk Hnila.V základní
škole pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu Podhostýnská tvořivá škola platného od 1.9.2013. Najdete jej na webových stránkách školy nebo v tištěné formě ve sborovně školy. Mimo jiné se v něm objevily změny v oblasti finanční
gramotnosti, výuky zlomků, vlastivědy, cizího jazyka aj.
Rekonstrukce
Od června probíhá výměna oken a radiátorů, zateplení školy a rekonstrukce
kotelny. Výsledkem by měla být výrazná úspora ve spotřebě plynu. Dokončení a
převzetí stavby je plánováno na polovinu října. Poděkování patří většině zaměstnanců, kteří, i na úkor své dovolené, pomáhali s úklidem, aby školní rok mohl začít
v řádném  termínu.

•
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•
•

Dokončuje se zateplování zadní části budovy a okapový chodník. Dbejte, prosím,
na bezpečnost svou i svých ratolestí a respektujte zákaz vstupu do označených
míst.
Bude-li to rozpočtově možné, opravíme co nejdříve i přední schodiště.

Akce školy
• Večerní turistika aneb Nebojsa hostýnský se uskutečnil v pátek 27.9.  V páteční
podvečer se sešlo asi sedmdesát malých i velkých milovníků noční turistiky, kteří
se vydali pod vedením horského vůdce autobusem na Rusavu. Z Rusavy jsme
vyšli přes Grapy pod Hostýn kolem pastvin strašidelně vyhlížejícího dobytka.
Odtud jsme přes Švajgrovku sešli k panu starostovi, kde bylo připraveno občerstvení a pořádný táborák na buřty i na ohřátí. Všechny děti absolvovaly poměrně
náročnou trasu v pohodě a jako odměnu dostaly přívěsek s Nebojsou hostýnským
vyrobený paní Martinou Severovou.
• Navštívili jsme krásnou výstavu chvalčovských zahrádkářů.
• Čtvrťáci se připravovali na svou cyklistickou dráhu na dopravním hřišti v Loukově.
• Čeká nás dokončení rekonstrukce školy, sběr papíru, zahájení činnosti zájmových
kroužků, noc ve škole, tvořeníčko, Mikuláš…
Klub rodičů
• Byl zvolen nový výbor našeho občanského sdružení Klub rodičů ZŠ Chvalčov.
Seznam jeho členů najdete na školních webovkách www.zschvalcov.cz.
• Zájmové aktivity již nemohou fungovat pod záštitou školy. Proto je bude zastřešovat Klub rodičů ZŠ Chvalčov.

Hostýnský Nebojsa
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Hostýnský Nebojsa

Interaktivní tabule
Přibyla nám další, v pořadí již čtvrtá, interaktivní tabule. I tato byla zčásti dotována
• klubem
rodičů.
Různé
• Akce školy na VHS od 1993 do 2007 máme také na DVD.
p.Josefu Valčíkovi, chataři z Brna, který škole věnoval VHS kazety
• sDěkujeme
přírodní tématikou.
Mgr. Zdeněk Hnila

Zprávičky z KCR Domino

Prázdniny byly v Dominu ve znamení příměstských táborů. Více než 80 dětí prožilo
spoustu dobrodružství, tvoření , nová přátelství a hry všeho druhu. Po krásném a
teplém létě nás rychlé ochlazení přivedlo do začátku školního roku. Opět nabízíme
rodinám s dětmi různé aktivity a kroužky.
Klubíčko jsou motorická cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku. Jde o pohybové hry,
zpívání, ukazovací říkadla a cvičení za pomoci různých terapeutických pomůcek.
Šikulka je výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let. Součástí hodiny je cvičení,
zpívání, hry a různé výtvarné projekty vhodné pro malé děti.
Všeználkova miniškolka je dopoledne bez maminky. Děti zažívají první seznámení
s kolektivem a zapojení do společných her. Součástí dopoledne je cvičení, zpívání, hry, tvoření, malování a pobyt venku.
Tvořílek je výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let. Malování, vyrábění a různé
výtvarné nápady pro tvořivé děti pomáhají k rozvoji jemné motoriky, fantazie a
kreativity.
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Herna je otevřena pro rodiče s dětmi, ale i babičky a dědečky s vnoučaty. V době
chladných a nevlídných dnů vás uvítá prostorná herna se spoustou hraček a
terapeutických pomůcek.
A co nás čeká do konce roku?
Podzimní tvoření, vánoční focení rodin a návštěva Mikuláše.
Bližší informace a termíny budou upřesněny.
Krásný podzimní čas plný barev, vůní a mnoha kouzelných změn.
Informace na tel. 604 305 055

Elen Egerová

Zprávy z SOS vesničky

40. výročí chvalčovské vesničky

Sobota 14. září 2013 byla dnem, kdy jsme si připomněli již 40 let od zahájení
provozu SOS dětské vesničky. Slavnostní program byl zahájen navzdory nepříznivému počasí a k vidění bylo hudební vystoupení našich dětí, které s nimi připravil
pedagog Petr Balga, a které vygradovalo zpěvem písně Elvise Presleyho „Falling
in love“ v podání velmi talentované hudební umělkyně Alenky Šelepské. Druhý kulturní blok ovládly chvalčovské mažoretky, pod vedením nové maminky pěstounky

Vystoupení mažoretek
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Mladší mažoretky

Mariky Junkové a předvedly publiku velmi pěkné představení. K vidění byly také
stánky našich sponzorů, společnost Kaufland připravila pro hosty a účastníky velký
stan s občerstvením. Generální partner, společnost Samsung, ve vedlejším stanu
představila své nejnovější produkty. Na tetíně si zase děti mohly ozdobit perníčky
ve stánku Dr. Oetkera. Do nabitého programu se vešlo také vystoupení kroužku
břišních tanců a naše děvčata tam mohla diváky očarovat orientálními pohyby. Mezi
hosty výročí nechyběl národní ředitel SOS vesniček Ing. Petr Lužný, starosta obce
Chvalčov Ing. Antonín Stodůlka, stavitel SOS vesničky pan Hynek Pastorek a zpět
na místo činu zavítal i bývalý vedoucí vesničky pan Mgr. Pavel Malének. Sobotní
odpoledne proběhlo i přes deštivé počasí v příjemné atmosféře. Našim partnerům
děkujeme a doufáme, že půjdeme i nadále společnou cestou.
Zahájení nového školního roku
Ve čtvrtek 5. září jsme společně všichni zaměstnanci s maminkami a dětmi zahájili
nový školní rok opékáním špekáčků v sadě ve vesničce. Proběhly dva florbalové turnaje, ve kterých se utkaly maminky proti dětem. Turnaj skončil nerozhodně, a proto
jsme se rozhodli ještě změřit síly v přetahování lanem. Po soutěžích jsme ocenili děti,
které nám v průběhu roku pomáhaly. Za dobrovolné brigády v průběhu celých letních
prázdnin byl oceněn Jarda, všechny děti, které se podílely na zařizování a chodu
čajovny a Alenka za výhru ve výtvarné soutěži u sponzora Dr. Oetkra.

Exkurze ve firmě Lama energy

Ve středu 28. srpna se děti vydaly na návštěvu společnosti Lama energy group
do Hradce nad Moravicí, která se stala letošním rokem sponzorem SOS dětských
vesniček. Při příjezdu jsme byli přivítáni pracovníky energetické společnosti a měli
12

Vystoupení dětí

jsme možnost si prohlédnout celý areál společnosti. Protože společnost má ve svém
logu lamu, nachází se před centrální budovou výběh s lamami a čtrnáctidenním
mládětem, které se stalo hned miláčkem dětí, které se měly možnost s lamami vyfotit. Mladší děti navštívily v rámci dne s Lamou místní zámek v Hradci nad Moravicí
a starší děti měly možnost besedovat s Ing. Pavlem Stuchlíkem a Ing. Pavlem
Příhodou o tom, jak vzniká energie, jak se dopraví až do jejich domečku a o budoucnosti energií. Poobědvali jsme v místním sportovním areálu a na rozloučenou děti
obdržely balíček s překvapením. Chtěli bychom poděkovat za krásně strávený den a
příslib budoucí spolupráce s vesničkami.

Různé

Poděkování za účast na akci „Hostýnský YETTY“ 7. 9. 2013

Vážený pane starosto,

dovolte, abychom Vám za pořadatele, město Bystřice pod Hostýnem a Klub
lyžařů, s.r.o. (provozovatele Skiareálu Troják), srdečně poděkovali za obětavou a
vstřícnou pomoc lidí ze Sboru dobrovolných hasičů Vaší obce.
Bez jejich spolupráce a bezpečnostního zajištění by nebylo možné tak rozsáhlou
akci uskutečnit. Věříme, že nám zachováte přízeň a jednotkám SDH předáte naše
poděkování.
S pozdravem Ing. Vendula Perůtková a Jakub Juračka
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Akce v naší obci a blízkém okolí

v 22. 10. 2013 v úterý v 19.00 vás srdečně zve kulturní komise společně s panem
Vítězslavem Tichým na „Toulky s filmem“. Po letní a prázdninové přestávce
se opět sejdeme v salonku na hotelu Říka a zahájíme další sezonu s Českým
filmem.
v 22-24. 11. 2013 nás čeká víkend plný ADVENTNÍ INSPIRACE v prostorách
Kulturního domu ve Chvalčově. Těšit se můžete jak na řemeslné výrobky, tak na
vystoupení našich dětí. Přijďte nasát předvánoční atmosféru, zahřát se horkým
svařákem a popovídat si či pozdravit se s přáteli.
Všechny srdečně zve kulturní komise Obce Chvalčov.
v 12. 10. 2013 FARMÁŘSKÝ JARMARK
Středisko volného času Včelín pod záštitou Města Bystřice pod Hostýnem pořádá 10. farmářský jarmark, který se uskuteční v sobotu 12. října 2013 od 8:00 do
13:00 hodin na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem.
v DUŠIČKOVÁ POUŤ
O víkendu 12.-13. října 2013 se na Sv. Hostýně uskuteční tradiční Dušičková
pouť. První den dušičkové poutí v sobotu 12.10.2013 zahájíme pontifikální mši
svatou v 17:00 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po mši následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově. Druhý den dušičkové pouti v neděli
13.10. 2013 zahájíme pontifikální mši svatou v 10:15 hodin a ve 13:00 svatým
požehnáním a pobožností u památníku obětí I. světové války. Více informací na
www.hostyn.cz
v AMINOSTAR – NATURAL CUP 2013
V sobotu 12. října se ve Sportovní hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem uskuteční
AMINOSTAR Natural Cup 2013 soutěž v kulturistice. Semifinále se uskuteční
od 10:00 do 15:30 hodin, finále od 17:00 do 20:00 hodin. Předprodej vstupenek
v informačním centru na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Cena zvýhodněné vstupenky je 100,-Kč v předprodeji. Více informací na www.natural-sport.cz
v MAJDA S PETREM PLAŠÍ DUCHY A ZACHRAŇUJÍ DIVADLO
V novém pořadu "Majda s Petrem zachraňují divadlo" oba známí představitelé
veselou, zábavnou a interaktivní formou provedou své diváky světem divadla
a jeho nástrah, nebude chybět mírné napětí, zapojení dětí do hry i milý humor.
Divadelní představení pro děti se uskuteční v neděli 13. října 213 od 14:00 hodin
v Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Cena vstupenky je 150,- Kč. Vstupenky
jsou v předprodeji v informačním centru, tel. 573 501 901, Po - Ne 8:00 - 18:00
v AROMATERAPIE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Královská oáza zve na "Seminář AROMATERAPIE v běžném životě aneb voňavá
cesta ke zdraví a pohodě", který se uskuteční v neděli 13. října 2013 od 10.00 do
18.00 hodin v Královské oáze, Obchodní 1572, Bystřice pod Hostýnem. Na semináři se seznámíte s éterickými oleji a jejich použitím při úrazech a onemocnění,
jak si udržet sílu, zdraví a optimismus v době chřipek a nachlazení a "recepty" pro
různé situace.
v NEPŘÍJEMNÁ SITUACE A JAK SE V NÍ ZACHOVAT?
Pozvání na setkání s Vámi a lidmi, kteří se chtějí cítit ve svém životě dobře.
Přednáška na téma "Nepříjemná situace a jak se v ní zachovat?" se uskuteční
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dne 15. 10. 2013 v 17.00 hodin v Centru Úsměv, ulice Dolní 1567, 1. patro nad
Komerční bankou, Bystřice pod Hostýnem. Vstupné 80,- Kč. Více informací na
telefonním čísle 607 839 587 nebo na www.centrum-usmev.webnode.cz.
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.
Čtvrtek 17. 10. 2013 v 8:00 - Kino Klub Sušil Bystřice pod Hostýnem
V pásmu animovaných pohádek známých českých výtvarníků se nejmenší
návštěvníci mohou těšit na své oblíbené hrdiny: Káťa a Škubánek, Jonáš a
velryba, Štaflík a Špagetka, Krtek fotografem a další. V českém znění. Mládeži
přístupno.
PATNÁCTÁ MYSLIVECKÁ POUŤ
V sobotu 19. října 2013 se na Svatém Hostýně uskuteční již Patnáctá myslivecká pouť. Pontifikální svatohubertská troubená mše svatá začne v 10:15 hodin
v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Více informací na www.hostyn.cz
VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST NA VŠECHNY ZEMŘELÉ
V pátek 1. listopadu 2012 se uskuteční v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem
Vzpomínková slavnost na všechny zemřelé. V 16:30 hodin se uskuteční mše
svatá, pak následuje v 17:15 hodin lampionový průvod s hudbou na městský
hřbitov.
DUŠIČKOVÝ POCHOD S NAPOLEONSKÝMI VOJÁKY
Sobota 2. 11. 2013 v16:00 - Starý hřbitov Bystřice pod Hostýnem
Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty zve na tradiční
Dušičkový pochod, který se uskuteční v sobotu 2. listopadu 2013. Letos pochod
vychází z Dřevohostic směrem do Bystřice pod Hostýnem. Na starém hřbitově
v Zahájeném u památníku zemřelých vojáku se uskuteční pietní akt.
11. MEDOVÝ DEN
Základní organizace Českého svazu včelařů Bystřice pod Hostýnem a Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu pořádají 11. MEDOVÝ DEN, který
se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2013 od 8:00 do 16:00 hodin ve vestibulu
Společenského domu Sušil. Na akci bude k vidění či zakoupení: prodej a ochutnávka medu, perníků, kosmetiky ze včelích produktů, košt medoviny a medových
likérů, soutěž o nejlepší med, vlastní zdobení perníků pod vedením zkušených
perníkářek, ukázky zpracování včelího vosku, výstava výtvarných a literárních
prací dětí základních škol spádové oblasti na téma "Děti a včely", promítání filmů
o životě včel, odpovědi na otázky o chovu včel, ukázky aranžování vánočních
vazeb do interiéru i na hroby, zahrádkářské poradenství, prodej sušeného ovoce,
vánočních vazeb, výstavka výpěstků.

Návštěva pana prezidenta Miloše Zemana na Hostýně

Nejnavštěvovanější poutní místo ve Zlínském kraji, bazilika na Svatém Hostýně
na Kroměřížsku, bylo cílem prezidenta Miloše Zemana včera navečer. Hlavu státu
tam přivítali olomoucký arcibiskup Jan Graubner a rektor baziliky Jiří Šolc.
Ten prezidenta osobně provedl bazilikou, olomoucký arcibiskup pak během krátké úvodní řeči představil historii známého poutního místa. Olomoucký arcibiskup
prezidenta Miloše Zemana prý přijel jen pozdravit a žádné speciální překvapeni pro
něj připravené neměl. "Ani já sám nemám překvapení rád," vysvětlil Jan Graubner
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s úsměvem. Samotný Miloš Zeman neopomněl pochválit členy Matice Svatohostýnské
za to, jak se o tamní chrám starají. Jan Graubner mu několik členů tohoto sdružení
před vstupem do baziliky osobně představil a prezident vyjádřil překvapení nad tím,
že má matice na sedm tisíc členů.
"Znám občanská sdružení, která mají pouze tři členy, ale přesto pilně staví
transparenty kolem dálnic a dělají spoustu další neužitečné práce," poznamenal.
Uchvácen byl také z kupole hostýnské baziliky. "Hezčí jsem ještě neviděl, a to jsem
byl třeba i v chrámu svatého Petra ve Vatikánu," nechal se slyšet. Hlavu státu překvapilo, že je Hostýn nejnavštěvovanějším poutním místem v našem kraji: měl totiž
za to, že navštěvovanější je Velehrad.
Zajímavé setkání se odehrálo při odchodu hlavy státu z hostýnské baziliky.
K prezidentovi totiž přistoupila žena, která se představila jako dávná kamarádka
jeho manželky – a Miloš Zeman skutečně reagoval velmi vstřícně a potvrdil, že se
z dřívějška opravdu znají.
Naopak hned při vstupu prezidenta do hostýnské baziliky zahrál na varhany regionální hudebník Jan Kotas. Jak přiznal Deníku, ještě chvíli před příjezdem prezidenta
Miloše Zemana nebyl úplně rozhodnutý, jakou skladbu zvolí.
"Nakonec jsem vybral Marche Solenelle od Felixe Mendelssona," usmál se
varhaník po skončení prezidentova programu na Svatém Hostýně. Samotný Miloš
Zeman už tou dobou mířil na večerní setkání s občany Kroměříže na tamním Velkém
náměstí.
„Kroměřížský deník“
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Vaše příspěvky

Připomínka 25 let od vstupu ruských vojsk do tehdejší ČSSR
O přátelské pomoci a strachu

Všemu lidu Československé socialistické republiky
Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hod. překročila vojska Sovětského svazu,
Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky
a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění,
předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.
V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou
XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky,
aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda,
Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.
Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám
vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního
práva.
Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle
zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními
činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky,
předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé
situace.
Předsednictvo ÚV KSČ
21. 8. 1968
Ačkoliv jsem se v revolučním osmašedesátém narodil, text „Provolání všemu
lidu ČSSR“ jsem poprvé spatřil až dávno po sametové revoluci. Dříve se totiž nedal
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jen tak sehnat. Nemluvilo se o něm. Nevyučovalo. Ba ani v hospodách se nenaznačovalo. My mladší a nejmladší jsme neměli jak vytušit, že v noci na 21. srpna 1968
se naší zemi dostalo sousedské pomoci. A to ne jen tak ledajaké sousedské pomoci
– pomoc byla bratrská.
Ku pomoci bylo do československých ulic nasazeno 6 300 tanků, na nebi pomáhalo 800 letadel a za tanky do země vstoupilo na půl milionu vojáků. Během pomoci
zemřelo na dvě stě lidí, na šest set lidí bylo zraněno a stovky tisíc našich spoluobčanů radost z pomoci neunesly a opustily naši krásnou zem nadobro.
Zhruba sto padesát tisíc pomocníků zůstalo na území Československa až do
roku 1991. K bezplatnému užívání jim bylo předáno na 33 lokalit, například vojenské
prostory Milovice, Libavá, Ralsko, kasárna Horňátky, Rokytnice v Orlických horách,
Česká Třebová, Josefov i civilní objekty - nemocnice v Kostelci nad Černými lesy,
vojenská nemocnice v Josefově. V Milovicích se zabydlilo velitelství sovětské Střední
skupiny vojsk a pro něj bylo na zelené louce vybudováno město s tisíci byty. Za
pomoc jsme tehdy zaplatili nejméně dvakrát.
V noci na 21. srpna 1989 jsem s kamarádem nahrazoval obsah vývěsek
Místních národních výborů (komunistických obecních úřadů) v chmelařské oblasti
Kněževes. Nahrazoval jsem jej fotografiemi z „Invaze vojsk Varšavské smlouvy do
Československa“ , jak historie oficiálně pojmenovala bratrskou pomoc. Jen fotky
tanků, transportérů, rozstřílených fasád, nepořádku před pražským rozhlasem.
A datum. Žádné vysvětlující texty, jen syrové obrazy ze dne, který si dle našeho
tehdejšího studentského přesvědčení většina země vytěsnila z hlavy. Staří museli
zapomenout, mladí víceméně netušili. Ani já jsem v mladickém nadšení netušil, co
všechno můžu rozpoutat a rozpoutám. Před trestem mě zachránil až 17. listopad.
Měl jsem ale poprvé v životě pocit, že nedělám jen něco pro sebe. Že přemáhat
obavy a úzkost za to stojí. A dodnes vím, že bych to udělal znovu.
V noci na 21. srpna 2013 se ohlížím zpět a hledám, co ve mě ty dvě události
přes propast času spojuje. A nalézám strach. Strach ve všech svých podobách –
obavě, úzkosti, děsu, hrůze. Strach o kejhák, o blízké. O vlastní zadnici. O koryto.
Strach z perzekuce, pronásledování, utrpení. Strach z posměchu, ze zesměšnění,
z pranýřování. Strach z budoucnosti. Strach z neznámých lidí. Strach z neznámého
vůbec. Strach z manipulace skutečností, z manipulace fakty, čísly, údaji. Strach, že
to nebude dlouho trvat, a stanu se číslem, údajem i já.
Vážím si schopnosti se zastavit a zamyslet se, dříve než vložím otěže své duše
do rukou strachu.
Strach je totiž dostupný a levný materiál. A narozdíl od pocitů hrdosti, radosti ze
života, z rodiny, z přátel, z práce, narozdíl od chuti se postarat o sebe i o nejbližší,
se s ním i skvěle manipuluje. Stačí ho jen zasít do hlav a sklízet se dá celoročně.
Žádná dvojí nebo snad trojí sklizeň. Pěkně denně a klidně i ráno, v poledne a večer.
Naše vlastní osudy, naše rodiny, naše osobní štěstí i celou naši zem máme
výhradně ve svých rukou. A všichni prodavači nadosobního státního socialistického
blahobytu jen hospodaří s naším strachem.
A úroda je řádná.
Robert Hoffmann
18

„Po létě přichází podzim“

Letošní léto bylo velmi rozmarné
a nabízí se otázka: „..a co můžeme
čekat od podzimu?“
Tak to snad opravdu ví jen Bůh…
Předpovědi počasí už příliš nevychází, ty dlouhodobé už vůbec ne.
Věřme však tomu, že – podle starých tradic – po létě přijde podzim.
Ať bylo léto jaké bylo, naše těla
i celá příroda byla na vrcholu své
aktivity. Sport, slunce, výlety, cestování… Užili jsme si dosyta všeho,
a teď nastává doba pro regeneraci!
Dopřejme tělu odpočinek, relaxaci a naši laskavou pozornost.
Potřebuje naši pomoc, aby mělo
sílu, zdraví a přirozenou schopnost
zdárně přežít období podzimních
plískanic a psího počasí.
S podzimem často přichází otázky, které nám podsouvá okolní –
často mediální svět. Za kdejakým
Ilustrační foto
rohem číhá chřipková epidemie
nebo aspoň záludný vir či bakterie! Lidi, třeste se, bojte se a braňte se!!! Očkování,
vitamíny, spousty peněz za podpůrné preparáty a hlavně STRACH! Čím větší je
strach, tím větší je útrata za zázračné přípravky a léčiva, které nás určitě zachrání!
OMYL! NEZACHRÁNÍ. Lidi milí, my si můžeme tolik pomáhat sami! Zamysleme se
nad radami našich babiček a kouzelných víl z pohádek. Bylinky, pohlazení, laskavé
slovo a povzbuzení. Máme co dohánět, na to už naše vyspělá civilizace jaksi pozapomněla… někam se začal vytrácet zdravý selský rozum a otevřené srdce.
Naše zdraví je odrazem imunitního systému a našeho psychického rozpoložení.
Všechno, co je tělu cizí a nepřirozené, ho pomalu, ale jistě oslabuje a vyčerpává…
Dopřejme mu proto přirozenou péči (péče o tělo a pokožku bez chemických
přísad, se kterými si tělo neumí poradit), zdravou stravu, pravidelný pitný režim (ne
chemikálie v podobě přitažlivých vůní, barev, chutí, případně cen), dostatek pohybu
a dostatečný odpočinek... možná vás překvapí, jak rychle nabere dech!
Dejme našemu tělu to, co je mu přirozené. Je to jeho nejsilnější volání, které však
slyší jen ti, kteří opravdu naslouchají. Ti, kteří nechtějí, neslyší, nebo neví, že mají
naslouchat, potom bohužel často plní čekárny obvodních, speciálních, či jiných lékařů. Více léků, více lékařů, více vylekaných pacientů, více nemocí…
Pokud se vrátím k otázce „nebezpečného období podzimu“, jak vidno, potřebná,
výše uvedená léčiva, v lékárnách nekoupíte.
Existuje mnoho alternativních způsobů, metod i terapií. Mnohdy však odpočinek,
hrnek bylinkového čaje, pořádná duchna a laskavé slovo udělají divy.
Přestože je alternativní léčení mou přirozenou cestou, klasické medicíny si velmi
vážím a jsem ráda, že může v dnešní době mnohým lidem velmi pomáhat a zachraňovat životy. Opravdu si však myslím, že je hlavně na nás, abychom si své zdraví
střežili, hýčkali a zasloužili se sami. A to v jakémkoliv ročním období.
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Z mé, převážně aromaterapeutické praxe, mohu doporučit pár typů, kterými můžeme podpořit již zmíněné „podzimní“ rady.
K posílení imunitního systému doporučuji jemně masírovat chodidla po celé ploše
(lžíce rostlinného oleje s 3-5 kapkami éterického oleje), v případě nachlazení, kašle,
bolestí krku, vetřít pár kapek vytvořené směsi na hrudník, mezi lopatky, na krk.
Koupele v aromaterapeutických koupelových olejích, masáže, zábaly, aromalampičky, odpařovače.
Z éterických olejů můžeme vytvořit směs (nejlépe po poradě s odborníkem nebo
po pečlivém nastudování), případně použít éterické oleje samostatně.
Eukalyptus – podpora imunity, prevence, rýma, nachlazení, kašel, slabost, únava,
snižuje horečku, zmírňuje bolest v krku.
Tymián – velmi silná podpora imunity, záněty v krku.
Borovice – kašel, astma, uvolňuje dutiny, odhleňuje, imunita.
Máta peprná – podporuje vykašlávání, uvolňuje dýchání, snižuje horečku.
Litera-cubeba – antiseptický účinek, vhodný do aromalamp a odpařovačů v době
epidemíí.
Čajovník – antiseptický, antibakteriální, nemoci horních cest dýchacích.
Citron, grep, pomeranč – antiseptické, podporují dýchání, dodávají optimismus,
čistí vzduch, skvělé do směsí.
Levandule – zklidnění, regenerace, astma, alergie, kašel, přináší klidný spánek.
Pro využití správných účinků aromaterapie je důležitý výběr kvalitních (pravých),
éterických olejů. V jakékoliv otázce na dané téma jsem vám plně k dispozici – www.
kralovskaoaza.cz
Přeju všem krásné podzimní dny, plné zdraví, síly a optimismu.
Sylvie Králová

Zájezd chvalčovských důchodců

Dub nad Moravou
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I letos dostali důchodci od obce krásný
dárek – zájezd. Ve čtvrtek 19. září odjeli před
osmou hodinou z Chvalčova. Autobus zamířil
k Olomouci. Bylo studené ráno a předpověď
počasí slibovala na Moravě déšť. Naštěstí
nás meteorologové ošidili a počasí bylo po
celý den vlídné, dokonce svítilo i sluníčko.
První zastávka byla před poutním chrámem v Dubu nad Moravou. Ti, kteří jsme
ho znali jen z rozhleden nebo pohledem ze
silnice, jsme byli překvapeni jeho velikostí.
59 metrů vysoké věže uprostřed hanácké
roviny se zvedaly monumentálně k obloze
a zdály se ještě vyšší. Barokním poutním
chrámem s milostným obrazem Panny Marie
Dubské nás provázel znalec historie chrámu
a poutavý vypravěč. Dověděli jsme se, že
byl postaven a vyzdoben v 18. století, že
je dílem českých rukou. Svou krásou může
konkurovat stavbám postavených v té době
cizinci. Pan průvodce nás ochotně provedl
i velkou budovou vedle kostela. Zastavili
jsme se u místa, kde byl brutálně zavražděn
v říjnu roku 2002 starý pan farář Cyril Vrbík
člověkem, kterému pomáhal. Pak jsme na
vlastní oči viděli, co dokáže v dnešní době
dobrý farář. Pan farář Jan Kornek, úžasný
organizátor a mimořádně schopný manažer, přišel z Polska. Překypuje energií a
nápady. Jeho farníci mladí i staří dělají divy.
Z bývalého rozlehlého proboštského farního
úřadu a farní zahrady je místo, které ožilo
a slouží nejen farníkům. Byly obnoveny
poutě. Zvláště slavná je Svatohubertská
pouť s mezinárodní účastí. Na faře je i myslivecký salon. Osobnost pana faráře pozvedla
v krátké době kvalitu života dubských farníků
a ovlivňuje život v okolí. Dubská farnost na
nás působila jako krásná oáza v poušti.
Další zastavení bylo v Cholině. Mnoho
z nás tuto nevelkou vesnici vůbec neznalo.
Úpravná hanácká obec žije bohatým kulturním životem, jak nás informovala nástěnka před obecním úřadem a má parádní
Hanácké muzeum. Průvodkyně nás sezna21

Presbytář v Dubu

Arcibiskupský palác v Olomouci

Interiér arcibiskupského paláce

Muzeum harmonik

movala s exponáty hanáckým nářečím a
z každé věty, kterou pronesla, bylo cítit, jak má
svou obec ráda, jak si váží všeho, co její obyvatelé vytvořili, jak žili. Stovky věcí, nástrojů,
nářadí i strojů, kroje, fotografie, písemnosti,
krásná opona ochotnického divadla, sokolské,
orelské, skautské a hanácké kroje, stréček
Křópal s Jozéfkem a další významní rodáci,
dar cestovatele Emila Holuba, vše je uspořádáno tak, aby nevznikl chaos. Vraceli jsme se
i do dob, kdy se vystavené věci běžně užívaly
a vzpomínali jsme, co z toho pamatujeme i
u nás na Chvalčově. Odjížděli jsme z Choliny,
která není a nebyla jen tak ledajakou obcí. Žili
zde schopní, pracovití hospodáři a vzdělaní
občané, kteří byli ve své době určitě elitou
venkovského obyvatelstva nejen v Evropě.
V pravé poledne jsme přijeli do Litovle.
Muzeum
Čekalo nás překvapení – největší muzeum
harmonik ve střední Evropě. Otevřelo se
1. července 2011. 230 harmonik starých až
150 let. Klávesové a knoflíkové akordeony
zaplnily patro rodinného domu pana Jiřího
Sedláčka. Jedinečná soukromá sbírka a její
obdivuhodný majitel, který umí harmoniky
opravit tak, že znovu hrají. Ochotně odpovídal
na naše otázky a jako všichni lidé, co hodně
umí, byl skromný a s omluvou, že není žádný
kostel v Cholině
virtuóz, vyhověl našemu přání a na jeden ze
svých akordeonů zahrál a my jsme s ním zpívali. Odešli jsme s krásným zážitkem.
V Litovli si snad každý dal po obědě dobré litovelské pivo.
Čekal nás ještě jeden mimořádný zážitek. Přijeli jsme do staroslavné Olomouce
a prohlídka Arcibiskupského paláce, Kulturní památky ČR, byla vpravdě třešničkou
na dortu. Krása a vkus nás doprovázely od vstupu na schodiště se sousoším Cyrila
a Metoděje. Perfektně připravený průvodce nás provedl místnostmi a sály, které
navštívila Marie Terezie, kde byl v roce 1848 František Josef I. prohlášen císařem.
Palácem prošla řada panovníků a významných světských a církevních osobností, byl
zde ubytován i papež Jan Pavel II. při návštěvě Moravy. Olomouc byla a je pozoruhodným městem, o kterém toho mnoho nevíme.
Paní místostarostka připravila krásný zájezd. Přesvědčila účastníky už poněkolikáté, že blízko nás je plno míst, o kterých ke své škodě nevíme. Moc děkujeme.
Eva Bubílková
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Podhostýnský YETTY

Kulturní rubrika

Letos v září se mi konečně na
tuto vyhlášenou akci podařilo vyrazit. Na výpravu jsem byla vybavena
dostatečně: nesmělo chybět „něco na
zahřátí“, toaleťák- pro všechny případy, pytlík s bonbony, teplé mikiny
a pevné boty, přibrala jsem s sebou
jednu ze svých dcer a zariskovala
tak, že budu celou cestu poslouchat,
jak ji bolí nohy a jak už nemůže. Ale
proti tomu jsem se dostatečně obrnila a v dobré náladě jsme s přáteli
nasedli na autobus, který projížděl
Chvalčovem a nabíral poutníky na
jednotlivých zastávkách. Už v autobuse bylo veselo, zachmuřeně se
tvářil snad jen pan řidič, možná by bylo dobré, kdyby šel příště s námi, aby se trochu
uvolnil.
Po pár kilometrech jsme se z Trojáku přesunuli na Bludné. Počasí nám přálo,
západ slunce z hřebenu vypadal jako boží úkaz. Ve stanu nás čekalo zasloužené
občerstvení a muzika. Cimbálová kapela „Bukovinka“ mě překvapila svým složením,
nečekala bych tak mladé osazenstvo. Hráli úchvatně, a dokonce, když v jednu chvíli
zůstal stan bez elektriky, kapela hrála dále, a to včetně mladinké cimbalistky. Hrát na

Cimbálová muzika „Bukovinka“
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cimbál vůbec je umění, navíc potmě? Nechápu… Ačkoliv ve stanu nebylo právě moc
místa, našlo se pár nadšenců, kteří si i zaskotačili a zatancovali. Skvělá byla tombola, kde se vyhrávaly fantastické ceny, například „večeře v čínské restauraci pro dva“
v podobě dvou čínských polévek, pozvánka do Tater v podobě sušenek Tatranek, či
oázu ticha a klidu v podobě špuntů do uší.
Další trasa vedla lesem do Rajnochovic, výpravu vedli otřelí portáši, navíc nám
cestu ukazovaly fosforeskující tyčinky rozvěšené na větvích stromů. Netrvalo dlouho
a děti měly tyčinky kolem zápěstí, na dospělé čekala atrakce jiného druhu, košík
s yettovicí a koláčky zavěšený na stromě. Průvod 150 blikajících, fosforeskujících
lidiček připomínal stěhování broučků a působil pohádkově.
V Rajnochovicích na nás čekala otevřená hospůdka, kde bylo možné dát si
polévku, či pivko. Děti se pomazlily s koníky v přilehlých stájích a na dosah stálo
dokonce dočista malé hříbátko. Všechny děti trasu vydržely a šlapaly kupodivu bez
řečí. V hospodě, v teploučku, už sice některé začaly usínat, a tak byl nejvyšší čas
nastoupit do připravených autobusů a huráá domů.
Organizace tak velké akce je velice náročná, aby všechno „klaplo“ , nic se nestalo, nikdo se neztratil, nezranil atd. Pro organizátory je to vždy velká zodpovědnost,
kterou si jen málokteří účastníci uvědomují. Přeji všem, co se na této akci podíleli,
pevné nervy i do dalšího ročníku, neboť já, má dcera i přátelé půjdeme určitě znovu.
Jitka Dostálová
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Filmový Tesák

Předposlední zářijový víkend se fanoušci českého filmu sešli již po patnácté na
filmovém Tesáku, v jehož rámci se uskutečnilo setkání s velkou osobností , světově
známým filmovým teoretikem a znalcem filmu, panem J. A. Liehmem. J. A. Liehm,
který žil dlouhá léta v Paříži, mnohokrát ve svém životě zasedal v porotě světově
proslulých filmových festivalů. Pan Vítězslav Tichý proto logicky jako hlavní téma
sobotní besedy zvolil „Český film na mezinárodních filmových festivalech“. A pan
Liehm k tomu měl skutečně co říct. Mluvilo se o zákulisí festivalů, o vybírání filmů
do soutěže i vítězných snímcích. Pan Liehm je nevyčerpatelná studnice informací
z oblasti filmu. Upřímně řečeno všem zúčastněným v obdivu spadla čelist, když se
tento 89 letý pán rozpovídal. Dalším milým hostem byl pan Pavel Taussig, významný
filmový kritik a autor zajímavých publikací z filmového prostředí. Mě osobně velice
zaujalo Taussigovo vyprávění na téma naše české hrdinství. Jsme opravdu jako
Češi společnost ustrašená, společnost práskačů a zbabělců? Velice často se právě
na tyto naše národní rysy poukazuje, a vytváří se tak zkreslený obraz reality, který
se pak sám stává realitou. Pan Taussig položil v rámci povídání několik zajímavých
otázek. Kdo jsou pro nás hrdinové? O kom se píše? O kom se točí filmy? Jeho kniha
„Neznámí hrdinové Pohnuté osudy“ vypráví o lidech, a rozhodně jich není málo, kteří
se v našich dějinách zachovali statečně. Skutečnost, že se o nich neví, pak vytváří
dojem, že ani nejsou. Naprosto souhlasím s tím, že je třeba lidem ukazovat pozitivní
vzory a malinko tak pokřivený obraz o našem národním ne-hrdinství narovnávat.

Pan Mang a pan Husták
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Další téma nabitého víkendu bylo „Dětské hvězdy českého filmu“. V této souvislosti navštívil Tesák herec Pavel Mang. Pan Mang ztvárnil hlavní dětskou roli
v úspěšném seriálu „Cirkus Humberto“. Nyní již dospělý muž vyprávěl o své životní
cestě po této roli, i o pádu, který ho v životě jako spoustu jiných dětských filmových
hvězd neminul. Pan Mang si pro svou otevřenost a upřímnost získal okamžitě sympatie nás všech.
A kdo je Zdeněk Husták? Na to mi odpověděl až Tesák. Všichni známe Zemanův
legendární film „Cesta do pravěku“. A pan Husták hrál jednoho z chlapců, kteří podnikli úžasný výlet do minulosti. Také my jsme měli příležitost přenést se prostřednictvím jeho vyprávění do minulosti, kdy natáčení filmů probíhalo způsobem naprosto
nesrovnatelným s tím dnešním.
Filmový Tesák se opět velmi vydařil. Pan Vítězslav Tichý si zaslouží velký obdiv a
dík. Pan Tichý je jedním z pozitivních vzorů lidství. V naprosté tichosti s láskou křísí
a oživuje český film.
Jitka Dostálová

Pár slov o tradicích

Halloween
Halloween je anglosaský lidový svátek, který
se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých a Dušičkami. Děti se oblékají do strašidelných
kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu
- v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří,
zubní pasta na dveřích...) a „koledují“ o sladkosti.
Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích,
převážně v USA,Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj.
Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallowseve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Halloween
vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain – obdoby našeho Nového roku.
Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jacko'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd.
Typickými barvami jsou černá a oranžová.
V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům symbolicky dávají jack-o'-lantern, ale ani tyto domácnosti nejsou připravené na koledování a do Halloweenu se tím pádem nezapojují.
Slavnost Všech svatých
Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté,
a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví
kromě Boha nikdo“.
Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první neděli po letnicích.
Na Východě se od 4. století slavil společný svátek všech mučedníků. Důvodem
zavedení svátku byla nemožnost slavit každý jednotlivý den světců. Papež Řehoř
III. a následně Řehoř IV. svátek pro západní církev v 7. století přesunuli na
1. listopad, výroční den posvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) na křesťanský kostel dedikovaný Panně Marii a všem
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svatým mučedníkům. Od 8. století se v Irsku a v Anglii začal slavit svátek Všech
svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu (snad proto, že u Keltů je tento den počátkem
roku). Slavení tohoto svátku se záhy rozšířilo a v Římě se tento svátek slaví od 9.
století.
Dušičky
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka
všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově dušičky. Připadají
na 2 .listopad, to je v římskokatolické církvi den liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev
československá husitská, která vzešla z prostředí
katolického modernismu po první světové válce.
Památka se slaví od 10. století, v zemích
s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne
či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit
na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Z tohoto hlediska
jsou nevhodné papírové a umělé květiny, které se
v moderní době na hrobech čím dál více objevují jakožto důkaz o ztrátě povědomí
o původním významu této tradice.
Památka věrných zemřelých se slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu.
V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším
společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“.
(čerpáno z internetu Wikipedia)

Tataři pod Hostýnem

Z historie

„Jaroslavovo vojsko bylo znepokojeno váháním svého vojevůdce. Stejně tak
v celé zemi cítili tíseň tohoto čekání. Všude v zemi byli lidé obklíčeni, napadáni a
hubeni, týráni a mrzačeni. Každodenně prý posílali Tataři z bojiště domů do vlasti
celé vaky s uřezanýma ušima, nosy a rukama křesťanů. Jak těžko bylo těm, kteří
neslyšeli povzbuzujících slov Jaroslava, kteří nevěděli, co se v Olomouci dělo a
zamýšlelo, protože nesměl nikdo z pevnosti vyjít.
Na Hostýně nesli to snad nejtíže. Nejenže docházely zásoby potravin, ale vysychal i posvátný hojný chlumský pramen, který byl denně vyčerpáván mnoha žíznivými. A po jarních deštích nastávalo suché léto. Tak trápily hlad a žízeň posádku na
Hostýně a Vratislav byl nucen každému odměřovat denně spotřebu vody.
Alžběta si snad nepřipouštěla tyto nesnáze, nepřipouštěla si starosti, co bude
v budoucnosti. Pro ni to nebylo nic nového. Celou minulou zimu strávila v podobném
postavení a v nejistotě, co přinese příští den. Co jí však srdce div neutrhlo, bylo
pomyšlení na Jaroslava, v kterého věřila jako v Boha samého. Často kolem sebe
slyšela nářky. Vestoň mu klnul, bouřil lid, vedl rouhavé řeči. Kdyby měl Vratislav ve
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svém malém vojsku vojenskou kázeň, musel by ho dát odpravit pro zbabělost, která
je tak nebezpečně nakažlivá jako morová rána. Ale Vratislav byl více mudrcem než
vojínem, nicméně dařilo se mu působit na své lidi díky jeho pevnosti a moudrým
domluvám. V tom ho podporovala i jeho dcera Alžběta, která napravovala to, co
denně kazila Vestoňova malomyslnost.
Tataři svírali Hostýn a obletovali ho, prohlíželi jeho náspy. Byli by jej dávno dobyli,
kdyby tam stál hrad nebo klášter. Pohrdali kořistí, kterou by tam mohli urvat. Vždyť
uprchlíci tam nic neměli. Beztoho museli tam nahoře zahynout. Že však měli výhodné stanoviště, které by mohli Tataři snadno dobýt, na to přišli příliš pozdě a jejich
vůdcové za to pykali. Ale vždyť vítězství bylo tak jisté! Tatarům se zdálo, že Olomouc
se sama dnes či zítra vzdá. To, že Hostýna nedobyli, byl výsledek jejich bezstarostnosti a taktiky Jaroslavova plánu. Nicméně Jaroslav stále pozoroval, co se dělo
na Hostýně. Vyslal z Olomouce na Hostýn posla se vzkazem, aby byla v okamžiku
skutečného nebezpečí zapálena velká hranice.
Kdyby Tataři věděli o Alžbětě na Hostýně! Ale oni nevěděli, a tak hodila se jedna
šťastná okolnost ke druhé, dílem řízena duchem Jaroslavovým, dílem sama sebou…
či náhodou…štěstím…či vůlí, k níž se víra obrací. Alžběta se z celé duše modlila
k „máti boží, která divy tvoří.“ Modlila se za něho a tím za všechny.“
(Ukázka je převzata z dvoudílného románu „Jaroslav Šternberk“ z roku 1881,
autorkou je česká spisovatelka Sofie Podlipská . Ukázka je zakomponována do knihy
autorů Zdeňka Fišera, Jaroslava Pospíšila a Jaroslava Motala „Toulky dávnou historií
podhostýnského kraje.)
Na pokračování se můžete těšit příště.

Rozloučení s létem…

Naši fotbalisti

…se letos opět ujali naši fotbalisti. Akce byla věnována především dětem, ale
i dospělí se tu mohli vzájemně setkat a poklábosit. A tak se také stalo. Nadšence
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neodradil ani déšť. Všimla jsem si, že fotbalisti mají na počasí smůlu. Možná by stálo
za to oslovit chvalčovského masopustního šamana a zaříkávače deště Františka
M., ten by si s tím jistě poradil. Nicméně i tak, děti byly ze soutěží naprosto nadšeny. Na stanovištích je čekaly různé pohádkové bytosti. Dokonalí byli např. Mach a
Šebestová, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Bob a Bobek, králíci z klobouku, maková
panenka a mnoho dalších. U dětí bylo okamžitě oblíbené a využité malování na
obličej, takže se hřiště po chvíli hemžilo barevnými motýly, anděly, kytkami nebo
třeba tygry. Celé odpoledne stálo jistě mnoho příprav a času, takže fotbalistům patří
jménem chvalčovských dětí a jejich rodičů upřímný dík.
Jitka D.
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Chvalčovští zahrádkáři
Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.

Sókratés

Podzim je tu a s ním přichází doba hojnosti, úrody, sklizně a radosti či smutku nad
úrodou, dosaženými výsledky. I nám se vše nepodařilo udělat tak, jak jsme si přáli.
Pokoušeli jsme se o soutěž v šipkách, ale pro neúčast jsme ji zrušili.
Na výstavě FLORIA Léto Kroměříž jsme ve stánku propagovali časopis
ZAHRÁDKÁŘ a další materiály.
Letos jsme se nezúčastnili vernisáže a výstavy „Květiny na zámku“ v Holešově,
protože jsme ve stejném termínu absolvovali školení pracovníků moštáren
v Sezimově Ústí.
Také jsme byli na výstavě FLORA LÉTO Olomouc 17. 8. 2013, kde měl pavilon
zahrádkářů vysokou úroveň.
20. 8. 2013 jsme začali vařit povidla z jugoslávských švestek. Pecka se drobila, asi
nebyla ještě vyzrálá. A vzápětí jsme vařili povidla z Wagenheimové švestky.
Dále jsme nasbírali trnky a hned z nich uvařili povidla a připravili jsme na provoz
moštárnu. Posledního srpna jsme oficiálně zahájili provoz. Také v září jsme sbírali
trnky a vařili povidla.
V srpnu na Chalupě zahrádkářů proběhla beseda na téma: „Prodej ovocných
stromků“ – kupujeme, vysazujeme, ošetřujeme.
V září následovala beseda na téma: „Jíme houby, některé jen jednou v životě.“

Vaření povidel
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Důležitá byla pro nás účast
na 12. Mezinárodním pomologickém semináři v Hradci
Králové ve dnech 13. - 15. 9.
2013. Součásti semináře byla
návštěva šlechtitelského ústavu v Holovousích, který dostal
dotaci 568 milionů na zbudování
nového ústavu.
Na 120 pomologů z celé
České republiky a 60 účastníků ze Slovenska, Německa,
Rakouska a Švýcarska diskutovalo od 13. do 15. září v královéhradeckém hotelu Černigov o
nových trendech v ovocnářství, ale i o významu a záchraně starých a regionálních
odrůd ovoce. Mezinárodní konferenci uspořádal Český zahrádkářský svaz. Jeho
předseda Jan Hinterholzinger vyzdvihl smysl podobných mezinárodních setkání,
které umožňují výměnu zkušeností drobných ovocnářů a navázání kontaktů se
zahraničím. Jeho slova potvrdil Martin Prudel z Ministerstva zemědělství, podle kterého mají podobné akce svůj jedinečný význam v profesním vzdělávání. Účastníky
semináře pozdravil také primátor statutárního města Hradce Králové Zdeněk Fink
a připomněl, že v Hradci Králové mají zahrádkářské osady svůj neopomenutelný
význam.
Semináře se aktivně účastnil i Josef Wittmann z Bavorské pomologické společnosti, který stál u zrodu myšlenky na pravidelná setkání evropských pomologů.
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Velký ohlas vzbudila přednáška profesova Borise Kršky ze
Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity. Představeny v ní byly
převratné nové odrůdy meruněk
rezistentních vůči viru šarky švestek, na které pěstitelé mnoho roků
čekali. Šarka švestek (PPV) je
totiž významným limitujícím faktorem pro zakládání nových výsadeb ovocných stromů. Za posledních 30 let bylo na snižování
výskytu šarky švestek vynaloženo
celosvětově zhruba 10 miliard eur.
Na konferenci představené odrůdy Betinka, Adriana, Candela a
Sophia jsou nejen odolné vůči
tomuto onemocnění, ale vyznačují
se i vysokou tržní hodnotou plodů.
Zájem vyvolaly i tři přednášky na téma ořešáku. Příspěvky
Jaroslava Matejska o ošetřování
a řezu tohoto vskutku královského
stromu doplnila přednáška pana
Ralpha Bachmana ze švýcarského sdružení Fructus. Představil zde ojedinělý projekt na zachování pestrosti odrůd
ořešáku pro budoucí generace a kompletní návod na určení popisných znaků ořešáků pro jejich další mapování.
Docent Josef Sus z České zemědělské univerzity seznámil účastníky konference
s výsledky sedmiletého výzkumu, který porovnával růst, plodnost a kvalitu ovoce u
28 odrůd slivoní pomologického typu švestky a pološvestky. Za jednu z nejvíce perspektivních pološvestek byla označena odrůda ´Tophit´ na podnožích Wavit a Saint
Julien A.
Stranou nezůstali ani čeští pomologové, kteří se stále více věnují environmentální
výchově a regionálním tématům. Své projekty na mapování a záchranu starých a
krajových odrůd ovoce ve Slezsku představili pomologové Ondřej Dovala a Radim
Lokoč.
Také v dalších příspěvcích našli účastníci semináře mnoho inspirace i užitečných
rad. Zjistili například, jak důležitý je správný výběr podnože, jaké jsou faktory ovlivňující kvalitu ovoce, pro kterou odrůdu se rozhodnout ve specifických podmínkách
stanoviště atd.
Mezinárodní pomologický seminář byl určen odborné veřejnosti, jeho závěry
však byly předány ve formě Sborníku odborným instruktorům ČZS a při následných
školeních tak budou zprostředkovány široké veřejnosti. Konferenci uspořádal Český
zahrádkářský svaz za finanční podpory a pod záštitou Ministerstva zemědělství,
Magistrátu města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Mediálním partnerem
byl nejoblíbenější hobby časopis Zahrádkář.
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Kam na výstavu:
10.-13. 10. FLORIA podzim 2013 Kroměříž. Výstava ovoce, zeleniny a květin. Pořádá
Územní sdružení Kroměříž jako součást výstavy Floria Kroměříž. Odborná poradna
po celou dobu výstavy zajištěna. Specialitou podzimních výstav jsou výstavy kvetoucích cibulovin např. gladiol, jiřin a lilií, výstava kaktusů a výstava drobného domácího
zvířectva a volba „Králíka Moravy“.
10.-13. 10. Orchidea bohemica 2013 Praha – PVA Letňany. Prodejní výstava orchidejí.
17.-20. 10. HOBBY PODZIM České Budějovice-výstaviště
25.-26. 10. ZAHRADA 2013 Trenčín – Expocenter 4. ročník výstavy okrasných dřevin, ovocných stromů, potřeb pro zahrádkáře. Celoslovenská výstava jablko roka a
hruška roka.
25.-27. 10. Šlapanice u Brna, Budova Muzea Barvy podzimu (výstava chryzantém,
ovoce a zeleniny)
Vínem se živí krev a čilost lidí.

Pliniu
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Pár pranostik:

Než zavřete zpravodaj

• Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
• Je-li o všech svatých léto, bývá o Martině zima;
je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
• Když o Všech svatých zima nemá moci,
tak o svatém Martině o půlnoci.
• Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci,
přijde o svatém Martině se vší mocí.
• Na vše svaté ne-li v noci, na Martina sníh se dostaví se vší mocí.
• O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou;
přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
• Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
• Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo;
když déšť, tu je třeba za pecu vlézt.
• Jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy o Vánocích.
• Sedláci utnou 1. listopadu z dubového aneb i bukového stromu třísku:
Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu;
jestli ale vlhká a zostnatá, tedy se domnívají, že bude tuhá zima.
• Je-li tříska ze zeleného buku na den všech svatých vyťatá suchá,
následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
• Je-li o Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá;
je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
• Utni z buku třísku. je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude mokrá.
• Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová;
je-li však mokrá, bude zima též dosti mokrá.
• Všichni svatí dluhy platí.
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Škola obléká nový kabát.

35

Slovo na konec:
Obloha je chrám, co má hvězdy místo věží,
vesmír je v nás, to je to, oč tu běží.
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