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Hasičská mikulášská jízda
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Milí čtenáři,
nedávno jsme zapálili na adventním věnci první adventní svíčku. Všichni víme,
nebo jsme alespoň slyšeli, že doba adventní je dobou přípravy a očekávání příchodu Ježíše, jedné z nejvýznamnějších bytostí, která se kdy na naší planetě zrodila.
Vnímání Vánoc a jejich významu je rozrůzněné, stejně jako je rozrůzněné vnímání
světa a sebe. I za jeden lidský život se vnímání jedné a téže věci několikrát promění,
vyvíjí se. Každý z nás si pamatuje kouzlo Vánoc ze svého dětství. Nikdy nezapomenu
na pocit absolutního štěstí, kdy jsem dostala svou první panenku a postýlku, a k tomu
dávali poprvé v televizi Popelku, to byl vrchol blaha. V pubertě se moje náklonnost
k Vánocům přetvořila v obavy, že zase nehorázně přiberu a budu muset hubnout.
Vánoce se mi otevřely ve své konzumní podobě a staly se spíše nepřátelským obdobím, kdy jsem se těšila, až skončí. Toto období trvalo mnoho let, vlastně až do chvíle,
kdy mi byl věnován dar víry. Víra dala Vánocům novou dimenzi. Další dimenze se
otevřela s narozením dětí, kdy jsem si kouzlo Vánoc zopakovala skrze své dcery.
Nicméně postava Ježíše v mém vnímání hrála jen okrajovou roli. Letos poprvé cítím
Jeho svatou přítomnost úplně všude. Vnímám propojení všech dimenzí v lásce, která
se shovívavě usmívá na své nezbedné děti, usmívá se na ateismus, usmívá se na
konzum, nakupování ponožek a bačkor, usmívá se na obžerství a pijáctví, usmívá se
na všechny ty pokusy o „pochopení“, usmívá se na děti, které ještě potřebují konflikt
jako nástroj k vývoji, usmívá se na děti, které už konflikt nepotřebují, usmívá se na
všechny a na všechno stejně. Tento úsměv maže veškeré rozdíly, v tomto úsměvu
se rozpouští pocity moje a tvoje, horší a lepší, nahoře a dole, věřící a nevěřící, vše je
pod jednou dekou, hamburger a dalajláma v jednom pytli. Neexistuje dobro, neexistuje zlo. To se jen božská energie rozdělí, aby se pak mohla znovu sejít. Vesmír nám
předvádí nádherný tanec, při kterém si Bůh namlouvá sám sebe. A my jsme toho
účastni! Nádhera! Úžas! Odvaha vidět věci tak, jak jsou. A nebát se. Ano, Vánoce mi
přinášejí kaskády vnitřní, tiché radosti. Občas i hlučné radosti, protože mezi hlukem
a tichem není žádný rozdíl, vše je jedno. A mají pravdu všichni, kteří říkají, že jsme
jedním a mají pravdu všichni, kteří to neříkají.
Přeji všem, aby si Vánoce naplno užili.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 11. 2013
RO projednala a rozhodla:
• o převedení všech úhrad za energie, včetně příspěvkové organizace (elektrika,
plyn) na fa „Energie pod kontrolou“, kde je garantem Svaz měst a obcí. Úspora
by měla činit cca 50 000,--Kč.
• o podpisu Smlouvy s OPŽP a SFŽP na Poskytnutí podpory na spolufinancování
projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR
na akci Chvalčov - zdroj vody pro obec - hydrogeologický průzkum v části obce
Chvalčov - „Bystřičky“. Z plánovaných 600 000,--Kč uhradí OPŽP 85% nákladů,
SFŽP ČR 5% nákladů a obec 10% nákladů.
• o zakoupení nové techniky pro potřeby technického zázemí obce a to multikáru
s přídavným zařízením. Celková cena cca 500 000,--Kč.
• o podpisu smlouvy na pronájem hrobového místa pro p. Jaroslava Pospíšila. Hrob
bude označen „Čestný hrob“.
• o předání žádosti majitelů pozemků parc.č. 123/5 a 123/6, oba v k.ú. Chvalčova
Lhota na změnu v Územním plánu, který připravuje Městský úřad Bystřice pod
Hostýnem.
• a souhlasí s podáním žádosti na zateplení budovy obecního úřadu, včetně rekonstrukce kotelny.
a
• souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu nar. 2014 a rozpočtovým výhledem
na r. 2016.
• o termínu jednání ZO, který byl stanoven na 21.11.2013, se začátkem v 17.00
hodin.
• o vyřazení dvou nádob na tříděný odpad v hodnotě 30 000,--Kč.
• o platnosti předloženého Knihovnického řádu, včetně příloh od 6. 11. 2013.
• o zařazení do seznamu uchazečů o byt p. Ing. Josefa Skýpalu a manžele
Dedkovy.
• o rozšíření možnosti sběru kovů v obci Chvalčov tak, že soukromé osoby, které
odevzdají kovy do sběrny, předají obci doklad. Pro obec má význam pro výkaznictví pro fa EKO-KOM a.s.
• a zamítá žádost o prodloužení veřejného osvětlení na Paseky pro občany trvale
žijící v rekreačních nemovitostech na Pasekách.
• a nemá námitky k předloženému programu a požadavkům skupiny Todemüde
fechter z Bzence , která má zájem uspořádat v naší obci dvoudenní turnaj.
• RO souhlasí se zapracováním všech finančních požadavků na činnost od společenských organizací v obci do rozpočtu obce pro r. 2014.
parc.č.352/1 a 352/2, oba v k.ú. Chvalčova
• a) o pronájmu obecních pozemků
Lhota o společné výměře 991 m2. Pozemky se pronajímají za cenu 1,--Kč za 1m2
a kalendářní rok, na dobu 12 let s možností výpovědi.
b) o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 364/1 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 400 m2, za podmínek v bodě a. Pozemek nesmí být oplocen.
c) RO doporučuje ZO schválení dvou věcných břemen pro JMP Net. s.r.o. Brno.
Bude samostatným bodem na jednání ZO 21. 11. 2013
• o příspěvku pro školskou a kulturní komisi na akci „Adventní inspirace“ na drobné
odměny pro účinkující a pozvané řemeslníky.
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•

za účasti předsedy FV o úhradě faktury za práce, které nebyly v projektu při
zateplení školy a v průběhu se vyskytly jako potřebné. Jedná se o výměnu zadních vchodových dveří, zřízení zvláštního vchodu do šatny MŠ, zhotovení fasády
a soklu na krčku jídelny. Částka je ve výši 182 000,--Kč bez DPH.

•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání 2. 10. 2013
informaci o předání zpracovaného Provozního řádu kanalizace Obce Chvalčov na
Odbor životního prostředí - Vodní hospodářství v Bystřici p. Host.
oznámení Ředitelství silnic ZK, že od 11. 11. 2013 provedou v délce 850 m opravu
státní komunikace přes obec Chvalčov.
informaci, že v kapli Cyrila a Metoděje byla zabudována vnitřní okna, jako prevence velkého promrzání.
informaci Okresního soudu v Kroměříži o pokračování Marie Chlápkové ve funkci
přísedícího soudu pro období roku 2014-2018.
informaci KRODOS BUS a.s.Kroměříž o provedených změnách v jízdním řádu,
na základě připomínkového řízení. Změny budou platit od 15. 12. 2013.

•

RO ukládá:
starostovi zadat zhotovení projektové dokumentace na plánovanou stavbu
„Parkoviště Na Říce“.

Oprava silnice v obci

Slovo starosty

V týdnu od 18. do 22. listopadu proběhla oprava komunikace II.tř. č. 437 v části
průtahu naší obcí. Silnice je v majetku Zlínského kraje ve správě Ředitelství silnic
Zlínského kraje (ŘSZK). O špatném stavu komunikace se ví již delší dobu. V současné době není možné uvolnit prostředky na plnohodnotnou rekonstrukci průtahu. Proto
ŘSZK se rozhodlo využít dodatečně přidělené finanční prostředky na opravy nejhorších úseků silnic ve své správě. Průtah Chvalčovem je jedním takovým úsekem.
Finance bohužel stačily pouze na nejvíce poškozenou část průtahu dlouhou 950 m,
i tak jsme po intervenci dostali přidáno 150 běžných m na úkor jiného místa. Celkem
v úseku od Bystřice p.Host bylo opraveno 1200 m. Oprava svůj úkol splní po dobu
několika let. Zbývajících 500 m bude opraveno následně, o závazném termínu není
zatím možno ani spekulovat. I tento zásah byl velmi nákladný, sto běžných metrů
opravy stojí cca 300 tis. Kč. Ačkoliv nejsme zcela spokojeni, jsme rádi za provedené
dílo a je na místě za něj Zlínskému kraji poděkovat.
Na uvedené komunikaci dochází v letošním roce i ke změně technologie zimní
údržby. Na žádost dopravců, provozovatelů lyžařských i rekreačních středisek
i obyvatel, rozhodl Zlínský kraj, že silnice v úseku od Bystřice pod Hostýnem až po
Troják bude nadále udržovaná chemickým posypem. Na solení přistoupil i odbor
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který vydal v této věci souhlasné
stanovisko.
Ing. A.Stodůlka
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Kříž Pod Kozincem

Na úpatí kopce Kozinec, severně od obce Chvalčov, stál od roku 1844 pískovcový
kříž vysoký asi 530 cm. Po stranách kříže rostly dvě mohutné lípy. V sedmdesátých
létech dvacátého století se jedné z nich odlomila polovina koruny a srazila horní část
kříže k zemi, přičemž došlo ke značné destrukci kamene. Na svém místě zůstala
spodní část, to znamená základní stupně a podstavec na nízkém soklu. Na přední
straně podstavce dole je datum 1844 a nad ním byla vysekaná mělká nika nahoře
ukončená obloukem, v níž byl patrně umístěn obrázek malovaný na plechu. V tomto
místě byla původně reliéfní postava Panny Marie. V osmdesátých létech minulého
století osadil chvalčovský občan pan Pořízek, za pomoci rámu z pásového železa a
betonu, kovový kříž. Na fotografiích z roku 1995 je dokumentováno, že tato úprava
již byla odstraněna. V okolí se povalovaly zbytky horní části původního kříže, některé kusy kamene použili „turisté“ k ohrazení nedalekého ohniště. Všechny nalezené
fragmenty včetně dosud stojící části byly později převezeny na dvůr obecního úřadu.
Některé části byly spojeny zkorodovanými železnými sponami. Většina kamenných
částí byla silně narušena zvětráním nebo mechanickým poškozením. Kámen byl na
mnoha místech narušen nárosty mechů a lišejníků a jiných nečistot. Chyběly celé
kusy původního kříže i dekorace niky. Základ pomníku na původním místě byl destruován pojezdem lesnické a zemědělské mechanizace.
Renovace probíhala podle předběžného záměru jen částečně. Snahou bylo
zachovat pokud možno co nejvíce původního materiálu. Dodatečně byly nalezeny
při úpravě terénu mechanizačními
prostředky fragmenty kříže, z nichž
některé byly použity při opravě, jiné,
drobnější kusy posloužily k upřesnění původních tvarů a proporcí
vrcholového kříže. Z hlavní římsové desky, považované za ztracenou,
byly nalezeny dva kusy.(Byla rozpraskána paprskovitě od středového korodujícího čepu na čtyři části).
Také patka vrcholového kříže, rovněž
roztržena od středu vinou koroze,
byla doplněna nalezeným kusem.
Nejdelší část podstavce – komolý
pylon dlouhý 170 cm, byl na obou
koncích rozlomen od středových
čepů a část spodní dosedací plochy
nebyla nalezena. Šest hranolů, tvořících první základový stupeň, chybělo a bylo nahrazeno materiálem
nepoužitým při renovaci obdobného
kříže v Bystřici pod Hostýnem. Nový
pískovec byl tedy použit na samotný
vrcholový kříž a polovinu římsové
desky. Korpus sochy Krista (původně
asi litinový odlitek) a reliéf Panny
Marie byly zhotoveny z polyesterové
pryskyřice.
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Části kříže byly postupně přemístěny do kamenické dílny v Bystřici pod Hostýnem.
Dvě řady základových stupňů, celkem 12 kusů po očištění, vymytí, byly formátovány do potřebných rozměrů a zasekány držáky pro spony. Po převezení na místo
byly osazovány na nově připravený betonový základ o rozměrech 200x200x90 cm.
Rozlámané kusy byly čepovány mědí nebo nerezovou ocelí, byly slepeny a doplněny
tmely z epoxidové pryskyřice, stejně jako nově vysekané části. K dotmelení menších
defektů a k propojení jednotlivých kusů kamene byly použity vápenocementové tmely
korespondující svou strukturou a barevností s původním materiálem. Ke zpevnění
narušeného pískovce byl použit konzolidant Porosil Z a k závěrečné hydrofobizaci
Porosil VV.
Rekonstrukci provedl osvědčený restaurátor pan Jan Kozel z Bystřice pod
Hostýnem za cenu 95 560,00 Kč včetně materiálu. Zlínský kraj podpořil projekt dotací
ve výši 45 840,00 Kč z fondu kultury.
Jde již o šestou opravu drobné sakrální stavby ve Chvalčově v nepřetržité řadě
šesti let. Obec tak přispívá po stránce estetické i duchovní ke zkvalitnění prostoru,
který společně obýváme a dává najevo vztah k vlastní historii i odkazu předků.
Ing. A.Stodůlka

Vážení spoluobčané,

většina investičních nebo údržbových staveb, které jsme chtěli v letošním roce
provést, je dokončena nebo bude dokončena do konce kalendářního roku. Nové či
opravené objekty slouží občanům i návštěvníkům obce a přispívají k lepšímu komfortu života. Ať už se jedná o opravenou věžičku na budově obecního úřadu, zateplení
a nový kabát na budově školy nebo chodník a osvětlení v Nové ulici, vše je dokončeno a zkolaudováno. Opraven je i kříž pod Kozincem. K dokončeným stavebním
akcím můžeme počítat i zdařile opravenou střechu na kapli Sv. Cyrila a Metoděje,
kde investorem byla Římsko-katolická farnost v BpH., a opravený úsek průtahové
silnice, kde investorem byl Zlínský kraj, neboť i zde se obec podílela ať už finančně,
organizačně nebo vynaloženým úsilím.
Do konce roku bude rekonstruováno veřejné osvětlení v ulicích Kroužky,
Chrástka, Pod Matůškem a Pod Hostýnem. Projekt „Nový zdroj vody pro obec – hydrogeologický průzkum“ má zpoždění , ale do konce roku bude vrt dokončen, zkoušky
vydatnosti zdroje se přesunou do příštího roku. (Termín dokončení je 1.4.2014). Na
vině je nesoudržné podloží, které způsobilo destrukci již hotového vrtu, nyní se vrtá
znovu a otvor se paží ocelovou výztuhou.
Mimo plán obec pořídila novější vozidlo Multicar M26, s náhonem na všechna
kola, s třístranným sklápěčem a plnohodnotnou komunální hydraulikou. K tomu pro
zimní údržbu komunikací čelní radlici s pryžovým břitem a zadní sypač. Vše za 495
tis. Kč bez DPH.
V dobré kondici je i obecní kasa, do nového roku obec vstupuje opět bez dluhů.
Aktivity v ostatních sférách života, tradiční i nárazové kulturní, společenské,
sportovní i vzdělávací události mají vzestupnou tendenci a všichni jejich pořadatelé
– kulturní komise, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz zahrádkářů, Tělovýchovná
jednota, Klub rodičů a další jednotlivci i organizace se předháněly v úsilí a vůli být
vidět a reprezentovat obec před širokou veřejností.
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Jako každoročně bych rád poděkoval všem spolupracovníkům, zaměstnancům,
zastupitelům obce, společenským organizacím, komisím, členům jednotky požární
ochrany, všem firmám a zařízením i dobrovolným organizátorům a všem občanům,
kteří společným úsilím splétají provazec obecní sounáležitosti a přispívají tak k příznivému vnímání naší obce svými občany i okolím.
Jménem obecního zastupitelstva i zaměstnanců obce Chvalčova i jménem
svým přeji všem radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví štěstí a
úspěchů v novém roce 2014.
Ing. A.Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Tomáš SEDLÁŘ
Šimon ŠIDLA

narozen
narozen

27.09.2013
28.10.2013

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!

Uzavřená manželství:
Tomáš TILLER
Kateřina ZÁBRANSKÁ

manželství uzavřeno 07.09.2013

Rudolf KUČERA
Petra PŘIDALOVÁ

manželství uzavřeno 12.10.2013

Radek ŠTĚPÁN
Martina PŘADKOVÁ

manželství uzavřeno 02.11.2013

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jiřina ČADOVÁ
Kateřina TREIBEROVÁ
Bohumil ZÁBRANSKÝ

35 let
40 let
76 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Podzimní vítání občánků v naší obřadní síni...

V sobotu 16. listopadu a 30. listopadu se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí
již 15. a 16. vítání nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu bylo pozváno 9 rodičů
se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky – Janičku Klennerovou, Toníka Vaculíka, Samuela Marconi, Verunku Langerovou, Marušku
Frydryškovou, Marečka Zicháčka, Honzíka Švihálka, Adámka Vitáloše a Juraje
Pořízka.
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.
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Co bychom měli vědět

Dotace přiznané obci chvalčov v roce 2013
Stav k 27. 11. 2013
P.č Poskytovatel
1.

Účel použití

Státní fond životního prostředí ČR
"Chvalčov – zdroj vody
Prostředky z EU Fond sou- pro obec – hydrogeologický
držnosti Rozhodnutí MŽP
průzkum"
Celkem:

Částka Kč
30 601,00
520 233,00
550 834,00

2.

141 683,00
Státní fond životního prostředí ČR
"Zlepšení tepelně-technic2 408 613,00
Prostředky z EU Fond sou- kých vlastností objektu
držnosti Rozhodnutí MŽP
ZŠ Chvalčov"
2 550 296,00
Celkem:

3.

Zlínský kraj, Fond kultury

Restaurování kamenného
kříže Pod Kozincem.
Neinvestiční dotace.
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45 840,00

4.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace na výdaje
v souvislosti s volbou prezidenta ČR.

27 200,00

5.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace na výdaje
v souvislosti konáním voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

27 100,00

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

194 146,00

6.

Úřad práce ČR

7.

Úřad práce ČR

Neinv. dotace na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci
VPP

87.201,00

8.

Zlínský kraj

Neinv. dotace na výdaje spojené s činnost JSDH, vzniklé v období od 1.1.2013 do
31.12.2013 na věcné vybavení
neinvestiční povahy.

14.000,00

Neinv. dotace na výdaje za
uskutečněný zásah mimo
území obce a k zabezpečení
akceschopnosti JSDH – příspěvek na věcné vybavení

75.000,00

9.

Zlínský kraj

Obnova krytiny vč. klempířských výrobků
kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Chvalčově

Na základě dohody obce Chvalčov a Římskokatolické farnosti Bystřice bylo v lednu 2013 dohodnuto, že farnost podá žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím
Místní akční skupiny Podhostýnska na SZIF ( Státní zemědělský intervenční fond)
na poskytnutí dotace pro opravu střechy vč. vížky kaple sv. Cyrila a Metoděje ve
Chvalčově. Tato kaple je v majetku Římskokatolické farnosti.
Kaple byla postavena v létech 1936 až 1937 Arcibiskupstvím olomouckým ve
spolupráci s obcí Chvalčov. Jedná se o sakrální stavbu čtvercového půdorysu
o rozměrech 5,96 x 5,96 s oboustrannou půdorysnou přístavbou o rozměrech
1,31 x 1,31 m. Hlavní trakt objektu je zastřešen jehlanovou střechou se sklonem
střešních rovin 530. Tyto střechy jsou zakončeny štítem nad vstupními dveřmi a na
opačné straně stavby. Okraje střechy jsou opatřeny nevýrazným námětkem. Nad
štíty jsou vysazeny polovalby s přesahem 0,6 m. Věž o půdorysu 1,2 x 1,2 m je
zastřešena nad prostorem určeným pro zvon jehlanovou střechou. Půlkulaté okapy,
které jsou kolem celého objektu, mají dva dešťové svody. Prostor hlavní střechy je
prosvětlen dvěma trojúhelníkovými oplechovanými vikýři, které jsou umístěny na
protějších stranách střechy.
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Stavebně technický stav prakticky všech konstrukcí - mimo krytinu s laťováním a
klempířských prvků - je velmi zachovalý. Střešní krytina je zvětralá, což je patrné ze
spodní strany, kde na mnoha taškách už chybí nosy, za něž jsou tašky upevněny na
laťování.
Projekt opravy krytiny a klempířských prvků řešil: demontáž původní degradované pálené krytiny bobrovky, demontáž degradovaného laťování a demontáže
původních klempířských prvků vč. okapů a dešťových svodů a dále demontáž dvou
kusů vikýřů. Po demontáži starých částí střešní krytiny a oplechování bylo provedeno položení hydrofobizační fólie kontaktní, nové laťování pro uchycení nové pálené
krytiny, , dále byla provedena kompletní nová krytina z pálené tašky "bobrovky", byly
vyměněny všechny klempířské prvky jak vlastní střechy, tak i věžičky a osazení replik
vikýřů. Nová vnitřní okna mimo rámec projektu vyrobil a osadil stolař pan Kovařík
z Chvalčova.
V nabídkovém řízení, které proběhlo v dubnu 2013, byla pro realizaci akce
„Oprava krytiny vč. klempířských výrobků kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Chvalčově“
vybrána firma Pavel Loupanec – LOPEX klempířství – pokrývačství Bystřice pod
Hostýnem za nabídnutou cenu 304 494,50 Kč vč. DPH. Firma zahájila práce dne
23. 8. 2013 a celou akci dokončila dne 4. 10. 2013. Práce byly provedeny ve velmi
dobré kvalitě nejen dle názoru technické dozoru, ale i podle reakcí mnohých občanů
obce Chvalčova. Velmi kladně byla hodnocena skutečnost, že věžička se vrátila
k původní krytině z bobrovky – viz. foto „po opravě“.
Financování bylo zajištěno následovně:
Dotace v rámci SZIF prostřednictvím MASP ve výši
150 000,- Kč
Spoluúčast obce Chvalčov ve výši
60 000,- Kč
Dar ve výši
65 000,- Kč
Vlastní zdroje farnosti ve výši
29 491,5 Kč
Vícepráce mimo dotační titul
byly kryty z vlastních zdrojů farnosti ve výši
47 837,- Kč
Zdeněk Šrom

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

V posledním článku jsme vám slíbili nové informace o veškerém dění v naší
mateřské škole a protože se sliby mají plnit, tak dle toho činíme.
• přihlášené děti ze třídy Sluníček mají za sebou již polovinu plaveckého výcviku
v Přerově
po
• dopilování detailů se od října rozjela činnost kroužků: Metoda dobrého startu,
výtvarné tvoření, logopedický kroužek, angličtina pro nejmenší
• zdařilo se pouštění draka na fotbalovém hřišti
• podzimní tvoření z přírodnin – práce dětí a rodičů (byli jsme překvapeni nápaditostí a šikovností rodičů a jejich dětí, děkujeme všem, kteří se do tvoření zapojili)
• obě třídy zhlédly loutkovou pohádku „O Šípkové Růžence“ v podání pana Taraby
• děti se zúčastnily sběru papíru pořádaného základní školou
• pěkná byla vycházka ke studánce Sklenářce
• zapálení svíček u Pomníku...
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•
•
•

pohádka „O medvědu Ondřejovi“ v Bystřici pod Hostýnem, v podání divadelní
společností Julie Jurištové (děti ze třídy Sluníček)
děti z obou tříd viděly tři pohádky v podání divadla Šikulka
kreslíme, stříháme, lepíme… jedním slovem – chystáme se na výstavu „Adventní
inspirace“ v kulturním domě

Po výstavě nás čeká:
• Mikulášské odpoledne v kulturním domě
• „čertovský“ den v MŠ
• zpěv koled
• posezení u vánočního stromečku
...ale opět předbíháme. Až se již jmenované činnosti stanou skutečností, dáme
vám vědět
S přáním krásně prožitých vánočních svátků

kolektiv učitelek MŠ

Základní škola

Výlet do Prahy
Hradčany, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, Staroměstská radnice
s orlojem... to je jen zlomek toho, co 9. 10. 2013 měli žáci páté třídy možnost vidět.
Společně se naše třída v rámci učiva o naší "matičce" vlasti vydala navštívit jedno
z nejkrásnějších měst (držíme se zásad Komenského – názornost a hravost ve
výuce).
Zda je naše hlavní město skutečně "stověžaté", jsme se nedopočítali, přestože
z Pražského hradu se nám v podzimním světle naskytl krásný pohled na množství
střech a věží. Okolí sídla našeho prezidenta nám svým poutavým a zajímavým povídáním přiblížila předem domluvená průvodkyně.
Troufám si říct, že nejsilnějším zážitkem nebylo stát a vzhlížet na monumentálnost
katedrály, zblízka vidět korunovační klenoty (samozřejmě jen maketu) či pohyblivé
postavy na orloji (mimochodem, víte, které postavy to jsou?), ale ze všeho nejvíce
upoutala pozornost žáků ta nejužší pražská ulička. Je pravdou, že mi dalo docela
zabrat tuto raritu objevit, ale náhody se někdy dějí v pravou chvíli. Aniž bych musela
přiznat, že nevím, kudy se vydáme dál, najednou poblíž Karlova mostu nenápadně
mezi domy objevila se ona hledaná ulička. Píšu záměrně ulička (její šířka není ani
půl metru) neboť provoz pro pěší je zde
řízen nainstalovanými semafory s červeným a zeleným panáčkem.
Za jeden den v žádném případě nelze
vidět vše, co naše krásné hlavní město
nabízí (myslím tím historickou hodnotu).
Každopádně viděli jsme toho opravdu
hodně, což se v kombinaci s časným
ranním vstáváním podepsalo na únavě
všech zúčastněných.
Spaní ve škole aneb "Dušičky"
Asi bych měla začít tím, že jako každý
rok i letos se konalo tradiční spaní ve

Rozsvěcení svíček u pomníku.

13

škole. Jsem však "nováčkem", píšu tedy, že poslední říjnový den proběhlo noční
obléhání naší krásné "duhové" školy.
Úkol zněl jasně. Spacák, kartáček, pyžamo a něco dobrého na zub. Kdo tohle
všechno dodržel, byl do budovy i ve večerním šeru vpuštěn a mohl se účastnit společného nocování.
Následovala večerní procházka na hřbitov. Ptáte se asi, co tam, vždyť v tuto
večerní hodinu jsou jeho brány již zavřeny. Pravdou ale je, že náš pan ředitel je
někdy (mimo jiné) i kouzelník a měl s sebou klíč, který nám umožnil na hřbitov vstoupit. Prosím, nepleťte si dušičky s Halloweenem (o žádné strašení opravdu nešlo).
Naším cílem bylo společně uctít památku všech zesnulých, děti měly možnost rozsvítit svíčku u hrobu vojáků či hrobky šlechtické rodiny Loudonů.
Abychom umocnili atmosféru předdušičkového večera, zpět do školy jsme se
vraceli černočernou tmou podél Bystřičky. Řádně promrzlí jsme rádi uvítali naše
teploučké třídy, ve kterých jsme nocovali.
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V pátek nás čekalo "neučební" dopoledne, kdy jsme tvořili, ale i vařili kouzelné
lektvary, hádali, skládali, trénovali naše smysly (zrak, chuť, hmat a došlo i na čich).
Na závěr z pozice "nováčka" bych ráda napsala, že tohle patří k těm mnoha devízám, které s sebou nesou vesnické školy.
Martina Chvatíková
Info:
• Žádáme občany, aby respektovali zákazovou značku a nevjížděli do areálu školy.
Chraňte zdraví a životy našich dětí a parkujte na parkovišti. Děkujeme.
• Žáci čtvrtého ročníku absolvovali první část dopravní výuky na hřišti v Loukově.
Vyzkoušeli si jízdu v běžném provozu, na kruhovém objezdu či světelné křižovatce. Na jaře si pojedou pro průkazy cyklisty.
• Třetí a čtvrtý ročník začíná 9.prosince plavecký výcvik v Holešově.
• V průběhu vánočních prázdnin bude škola, školka, družina i jídelna mimo provoz.
• Žáci 2. a 5.ročníku prošli tréninkem házenkářských dovedností. Výběr žáků
se zúčastnil turnaje ve sportovní hale v Bystřici pod Hostýnem. Páťáci se na
svém turnaji umístili na třetím místě z osmi, druháci byli třetí ze sedmi družstev.
Blahopřejeme. Na jaře totéž čeká na třeťáky a čtvrťáky.
• Žáci 2., 3. a 4. ročníku se zúčastnili autorského čtení knížky Jana Opatřila Kapřík
Metlík v bystřické knihovně.
• Pěvecký sbor vystoupil na vernisáži adventní inspirace a při vítání občánků. Na
adventní inspiraci byly ke zhlédnutí i velmi zdařilé výstavky prací žáků MŠ i ZŠ.
• Máme za sebou další, tentokrát předvánoční Tvořeníčko ve škole.Troufáme si
říct, že to byla opět vydařená akce, alespoň třída přeplněná vyrábějícími dětmi
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•

tomu nasvědčovala. Především děti si tentokrát mohly vyrobit anděla, domeček
s rolničkou, malý vánoční stromeček, perníkový svícen, zimní obrázek se sněhuláky.Velké poděkování patří organizátorkám - maminkám z řad Klubu rodičů - paní
Severové, Juráškové, Kurfűrstové, Miškayové, Hajkrové, Adamcové, Dvorské,
Kasalové, Kalužové, Smejkalové.
Zveme všechny zájemce na akce Klubu rodičů. V sobotu 25.1. 2014 to bude dětský karneval a v pátek 14. 2. 2014 Hippiesples II.
Zdeněk Hnila, Alena Martínková

Zprávy z SOS vesničky

Exkluzivní promítání filmu Turbo

Firma Chevrolet pozvala všechny děti z SOS dětských vesniček na promítání premiéry animovaného dětského filmu Turbo v kině Špalíček v Brně. V pátek 18. října
pro nás přijel autobus, který nás odvezl do Brna. V kině děti obdržely poukázky na
popcorn s pitím a dárky- plakát, rozvrh, přívěšek a čelenku s očima hlavního představitele filmu šneka Turba. Všichni jsme měli z dárků velkou radost. Usadili jsme se do
sálu a byli jsme plni očekávání. Pro některé z dětí to byla první možnost zhlédnout
3D film. Všechny děti byly z filmu nadšeny a plny zážitků. Odnesly si i ponaučení od
hlavního hrdiny Turba, že i sny se můžou splnit, pokud v ně věříme. Děkujeme firmě
Chevrolet za krásný zážitek.
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Zprávičky z KCR DOMINO

Barevný podzim se nám přehoupl do zimního času. Máme za sebou začátek dalšího školního roku. Pravidelné aktivity a kroužky jsou naplněny. Pokud se vám zdají
dny krátké a chladné, můžete přijít do útulné herny plné hraček a trochu se rozehřát
při hrách a dětském dovádění.
Letos jsme měli poprvé podzimní tvoření a děti i maminky se s chutí a velkou
fantazií pustili do různých skřítků, zvířátek a dalších ozdob z přírodnin. S velkým
zájmem se opět setkalo vánoční fotografování dětí a rodin. Poprvé jsme se zapojili
do přípravy tvořeníčka na Adventní inspiraci. Tato akce nás vždy upozorní, a snad
i naladí na blížící se advent a vánoční svátky. Do Vánoc nás však ještě čeká dětmi
velmi očekávaná návštěva Mikuláše. V Dominu jej přivítáme ve středu 4.12. 2013.
V novém roce se mohou děti těšit na dětský karneval, ale teď dětská těšení směřují
k vánočním snům a přáním. Kéž se jim ta největší přání plná dobrých vztahů, lásky,
zájmu od rodičů plní, a to nejen o Vánocích. A pokud jsou i naše přání podobná, kéž
svým přístupem napomáháme k splnění těchto tužeb.
Přeji všem klidnou a pokojnou dobu adventní a vánoční svátky prožité v příjemné
atmosféře domácí pohody a radosti z blízkých lidiček.
Elen Egerová

Různé

S nordic walking holí vydej se do okolí

Projektu spolupráce MAS Podhostýnska, o.s. a O.s. MAS Střední Vsetínsko
Realizace: duben – prosinec 2013
Společný projekt Místní akční skupiny Podhostýnska, o. s., a Občanského sdružení MAS Střední Vsetínsko má zpěvný název „S nordic walking holí vydej se do
okolí“. Na jeho realizaci se pilně pracuje od začátku letošního roku a nejde v něm
o nic jiného než o nový, zdravý a pro všechny vhodný rekreační sport – chůzi volnou
přírodou s použitím speciálních holí – nordic walking. Oproti běžné chůzi při něm
člověk spotřebuje daleko více energie a při správné technice zaměstná až 90 %
svalstva svého těla. Tento způsob chůze nevyžaduje nutně žádnou tělesnou zdatnost
a je vhodný jak pro mladé, tak pro lidi v produktivním věku a seniory.
Základem úspěšného projektu obou místních akčních skupin a Nordic walking
centra při Wellness hotelu Sola Gratia je záměr vytvořit v Hostýnských vrších síť
tras s náležitou materiálně technickou základnou a informačním zázemím. Do
realizace projektu je zapojeno celkem 17 obcí (osm na území Místní akční skupiny
Podhostýnsko a devět z území MAS Střední Vsetínsko), několik partnerů z podnikatelské i neziskové sféry, média a profesionální lektoři z občanského sdružení Nordic
walking live, o.s.
V obci Chvalčov, stejně jako v dalších partnerských obcích, jsou nainstalovány
informační tabule, na nichž zájemci získají informace o správné technice severské
chůze. Najdou zde mapu Hostýnsko-vsetínských vrchů s vyznačením velkého a
malého nordic-walkingového okruhu s navazujícími dalšími trasami v nejbližším
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okolí. Projekt počítal také s vytvořením obrazové a mapové aplikace umístěné na
webových stránkách Nordic walking centra a stránkách obou místních akčních
skupin, kde si turisté a zájemci budou moci naplánovat trasu, zjistit její délku, profil,
převýšení a třeba i zajímavosti o historii navštívených míst.
Projekt je navíc součástí jedinečné akce Tour Nordic Walking, která se v letošním
roce uskutečnila na 16 místech České republiky a již třetím rokem nabízí pod záštitou
ministra zdravotnictví seriál akcí podporující severskou chůzi. V našem městě se tato
akce uskutečnila 28. září 2013 v areálu hotelu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem
pod názvem „Extrem nordic walking maraton 2013“. Pořadatelé připravili maraton
a půlmaraton v severské chůzi s délkou a převýšením, které nemají na území České
republiky srovnání, spolu s originálním doprovodným programem pro děti, zdraví i
kondici.
Celý projekt se realizačně blíží ke svému konci, ale semináře, procházky i maratony v rámci severské chůze chceme na našem území zachovat i do budoucna.
Sledujte webové stránky www.mas-podhostynska či www.nwmaraton.cz, kde
budou naše aktivity aktualizovány a přidejte se k nám!
v Žádáme občany, kteří odevzdávají staré železo přímo do sběrny a chtějí obci
pomoci, aby doklad od železa odevzdali na Obecním úřadě, v kanceláři v přízemí. Pokud doklad potřebujete, rádi si jej zkopírujeme a originál vrátíme. Doklady
můžete hodit i do obecní poštovní schránky. Nezajímá nás a bude i informací
důvěrnou, kdo a kolik železa odevzdal.
Obec potřebuje znát celkové množství železa, které se z obce průběžně odváží.
Za množství odevzdaného železného šrotu od občanů dostává obec od
firmy EKOKOM odměnu, která není zanedbatelná.
v Tašky na třídění domovního odpadu
Do všech domácností byly v měsíci září dodány tašky na tříděný odpad. Tyto
tašky by měly sloužit ke skladování odpadu, než jej vynesete do nádoby na separovaný odpad. Jistě jste si všimli, že taška je omyvatelná a pevná.
Pokud žijete v rodinném domě dvě rodiny, přijďte na OÚ, rádi Vám ještě jednu
sadu tašek přidáme.
Že má cenu třídit, jste se sami přesvědčili v letošním roce, kdy obec snížila poplatek za odpad, jen díky vaší spolupráci.
v Kritizované hnědé nádoby na bioodpad
Již druhým rokem jsou ve všech hnízdech na tříděný odpad hnědé nádoby na
bioodpad. Slouží k odkládání trávy, listí, rostlin, drobných větví apod. Bohužel tyto
nádoby nestačí, ale více se nám jich do hnízd již nevejde. Četnější odvoz není
možné skládkou zajistit, protože mají harmonogram svozu a vícekrát se tam naše
obec nevejde.
Moc prosím všechny občany, pokud máte velké větve, keře apod., rádi vám vše
naštěpkujeme doma přímo v zahradě. Stačí se jen dohodnout na OÚ. Nedávejte
je do těchto nádob, zaberou velké množství místa a pro ostatní s drobným odpadem místo v nádobě není a musí chodit několikrát.
Vliv na snížení ceny za odpad má i třídění biodpadu, vždyť ho bylo v našich popelnicích někdy i ½. Samozřejmě bioodpad můžete kdykoliv odevzdat i ve Sběrném
místě.
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Otevírací doba Sběrného místa Chvalčov
Pondělí a středa: 14.00 – 17.00 hodin
Sobota:
9.00 – 12.00 hodin
Jinak se informujte na OÚ, tel 573379770 nebo 573379771.
v Opakovaně upozorňujeme všechny majitele psů, aby si při vycházce se svým
domácím mazlíčkem brali sáček a jeho výkaly do těchto sáčků sbírali a odnášeli
je domů. Po všech veřejných prostranstvích se pohybuje velké množství dětí a
osob, které si potom tyto „nevábné pozdravy“ přinášejí domů.
Psy často jejich majitelé vypouští na veřejné prostranství za účelem venčení, což
nedovoluje Obecně závazná vyhláška Obce Chvalčov. Pes se nesmí pohybovat
na veřejném prostranství bez doprovodu dospělé osoby, musí být na vodítku a mít
náhubek.
Žádáme všechny majitele psů, aby dodržovali uvedenou vyhlášku a přispěli tak
k větší spokojenosti ostatních občanů.

Poděkování za příkladné činy

Dárcovství krve patří určitě mezi příkladné činy, kterými mohou zdraví lidé pomoci
těm, kteří to v krizových situacích nebo při různě zrádných nemocech potřebují. Když
člověk potřebuje v kritické situaci transfúzi, ani si neuvědomuje, že je to tekutina,
kterou nevyrobili v žádné továrně nebo laboratoři, ale daroval ji dobrovolně neznámý
člověk.
I v naší obci žijí takoví, kteří darují krev a neptají se, pro koho bude.Chtějí pomoci
nezištně všem, kteří to budou potřebovat. Mezi tyto obětavé a vždy spolehlivé patří
i pan Mgr. Pavel Schönwälder, ředitel VÚ, SŠ a ŠJ ve Chvalčově. Krev daroval dle
sdělení transfúzní stanice v Ostravě již 70x.
Byla jsem překvapená, že takový mladý člověk daroval krev již v takovém množství. Patří mu za to poděkování a nesmírný obdiv.Jeho přístup ke zdraví ostatních
je mimořádný a příkladný. Škoda jen, že se v naší obci nenajde více mladých lidí
s tímto přístupem, vždyť nikdo nevíme, kdy budeme krev potřebovat my nebo naší
blízcí.
Panu Mgr. Pavlu Schönwälderovi přejeme i nadále dobré zdraví, osobní spokojenost a hodně chuti i nadále navštěvovat transfúzní stanici.
„Jubilantovi“ byla předána malá odměna za tento příkladný postoj ke zdraví druhých lidí.

v Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon.
U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by
měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.
Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře
v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě pod jednotnou
zkratku.
Mezinárodně uznávaná zkratka je:
ICE
= In Case of Emergency.(pro případ záchrany)
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Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze
kontaktována policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd.

AKCE A AKCIČKY aneb na co se můžete těšit

ŽIVÝ BETLÉM – poprvé na Chvalčově

KDY: 21. PROSINCE
vítáni jste od 15.00 hod.
Betlém se otevře v 16. 00 hod.
KDE: Za obecním úřadem obce Chvalčov
Přijďte se podívat, srdečně zve
kulturní komise obce.

Plesy v KD Chvalčov
18. ledna hasičský ples
25. ledna dětský maškarní karneval
14. února Hipiesples II
22. února myslivecký ples
ŠTĚDRÝ DEN NA SVATÉM HOSTÝNĚ
V úterý 24. prosince 2013 budou mše svaté v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v 7:15, 9:15 a v 15:30 hodin. V noci mše svatá není. Více informací na
www.hostyn.cz
NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA
Čt 26. 12. 2013 Zámek Bystřice pod Hostýnem
Setkání portášů - hlídačů hostýnských vrchů s "panem vrchním" na bystřickém
zámku. Portáši vyslechnou pověřovací proslov pana vrchního a vydají se na
obchůzku hostýnských vrchů.
ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
Ve čtvrtek 26. prosince 2013 v 17.00 hodin se v kostele sv. Jiljí v Bystřici
pod Hostýnem uskuteční tradiční ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Těšit se můžete na
Sboreček při ZŠ T. G. M., Chrámový sbor Blahoslavené panny Marie v Kroměříži,
Pěvecký sbor Tregler, Holešovský komorní orchestr. Na varhany zahraje Ester
Moravetzová, soprán Kristýna Vylíčilová, sólo na flétnu Petra Bradáčová, sólo
housle Jana Kotasová a sólo na violoncello Anna Jandásková.
SV. SILVESTR NA SV. HOSTÝNĚ
Na Sv. Silvestra v úterý 31. prosince 2013 budou mše svaté v Bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Sv. Hostýně začínat v 7:15, 9:15, 11:00 hodin, ve 22:30 hodin
bude modlitba růžence, ve 23:00 hodin adorace, ve 23:45 hodin děkovné Te
Deum a sv. požehnání, ve 24:00 hodin pontifikální mše sv. Více informací na
www.hostyn.cz
11. KVĚTINOVÝ PLES
Podhostýnští zahradníci o.s. zvou na tradiční již 11. květinový ples, který se
uskuteční v sobotu 25. ledna 2014 ve Společenském domě Sušil v Bystřici pod
Hostýnem. Více informací na www.podhostynstizahradnici.estranky.cz
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59. VALAŠSKÝ BÁL
Tradiční 59. valašský bál pořádaný členy souboru Rusava se uskuteční v sobotu 1. února 2014 ve Společenském domě Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
Návštěvníci se mohou těšit na širokou škálu lidových tanců, krojované tanečníky
ze širokého okolí i zahraničí, cimbálové muziky, které během večera budou hrát
v různých zákoutích společenského domu, na bohaté občerstvení a tradiční valašskou tombolu. Chybět nebude ani soutěž v odzemku, tradiční půlnoční strhávání
papírových holubiček a veselý tanec ADAM. Více informací na wwww.rusava.net
FARNÍ PLES
V sobotu 8. února 2014 od 19:30 hodin se uskuteční ve Společenském domě
Sušil v Bystřici pod Hostýnem Farní ples. K tanci a poslechu zahraje skupina
Blue Band Company. Připraveno bude bohaté občerstvení. Předprodej vstupenek
v informačním centru tel. 573 501 901. Zisk ze vstupného bude věnován na opravu kostela sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.

Po stopách partyzánů

Vaše příspěvky

Letos už počtvrté jsme se vydali 17. listopadu na výšlap po partyzánských stezkách. Vycházeli jsme v 10 hod od hotelu Říka, kde si někteří z nás dali malé občerstvení před startem. Počasí bylo ukázkové, obloha byla jasná a sluníčko příjemně
hřálo. Sešlo se nás 36 turistů a to díky propagaci na sociálních sítích. Výletníci dorazili i z okolí Holešova a Přerova. Nejmladší účastník měl dva roky, šlapal statečně,
i když mu musel tatínek občas pomoct. A nejstarší účastník byl důchodového věku.
Takže náročnost trasy byla vhodná pro všechny generace a také pro méně zdatné
turisty. Trasa směřovala přes Janče na Tesák a zpět na Chvalčov. Po cestě na Tesák
jsme odbočili do strmého břehu k partyzánskému bunkru skupiny Míša. U zachovalé-
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ho zděného stavení jsme se posilnili štamprličkou domácí slivovičky
a pokračovali na Čerňavu, kde nás
čekali další čtyři kamarádi. Ti nás
překvapili nejen svou přítomností,
ale taky rozdělaným táborákem.
No a už nás bylo celých čtyřicet.
Opekli jsme špekáčky a vydali se
na Tesák. Na Tesáku jsme chvilku
poseděli v hospůdce a pak vesele
pokračovali ve směru domov. Na
Chvalčov jsme dorazili za tmy,
proto baterka byla nezbytnou součástí vybavení každého účastníka.
Závěr celého výletu proběhl kde
jinde, než tam, kde výlet začal - na
Říce. Mně osobně se výšlap moc líbil a myslím si, že i ostatní byli nadšení. Nemůžu
jinak než všem výlet doporučit. Doufám, že se příští rok přidáte k nám.
Eva Rotterová

„Zlatá střední cesta?“

Návrh pro nové pochopení a přijetí naší životní hodnotící stupnice
Střední cesta. Stabilita. STŘED. A také klid, uvolnění, pohoda a harmonie. A proč
zlatá? Že by vzácná? Nebo drahocenná? Nebo utajená a skrytá část pokladu?
Velmi osvobozující uvědomění mi přišlo jednoho zimního rána, když jsem vypravovala dcerku do školy. Čekal ji důležitý test z náročného předmětu a cítila jsem její
i své napětí… jak to dopadne, jsem dost dobrá, abych to zvládla, co když nesplním
nároky a představy svých učitelů, rodičů, budu přijata, i když nebudu výborná? Co
když budu „jen“ chvalitebná, dobrá, dostatečná nebo dokonce nedostatečná?
Toto jsou otázky, které většina z nás nosí v sobě téměř celý život.
Začalo to velmi dávno, jen škola tomu dala klasifikační tabulku, ať to pěkně vidíme
„černé na bílém“. (Jak symbolické!)
Hodnocení, porovnávání, soutěživost, svádí z cesty přirozenosti a obyčejného
radostného žití přítomnosti. Mnozí z nás znají ten pocit, když „ti lepší“ posuzují, kritizují, odsuzují. Bere nám to půdu pod nohama, sílu, radost a často i chuť do dalších
„zkoušek a úkolů“. Ozve se pocit viny z vlastní nedostatečnosti a my sami – sobě
často největšími kritiky, dílo zkázy na své duši ještě dovršíme. Postupně strádá
sebevědomí, zraněná psychika, a posléze se ozve pocit bez-moci a stav ne-moci…
Starý známý kolotoč se stejnou písničkou. STOP!
Vyskočme z takového kolotoče, tančeme a točme se, sami se svou vlastní písničkou nové radosti ze života!!!
Pojďme se podívat, jak lépe porozumět a přizvěme si starou známou klasifikační
stupnici a nádherný český jazyk.
Ve středu, uprostřed, si v klidu a bezpečně sedí trojka. Číslo tři. (Trojice, trojjedinost, trojnožka? Dívejme se prosím i za písmenka.) Neboli hodnocení – DOBRÉ
Být dobrý je úžasné! TO je náš velký úkol, toto pochopit! Nelze být lepší, než
teď právě jsme. To je naše přirozená stabilita, řád a klid. Toto je pro nás bezpečné
a přirozené. Dovolme si být dobří. Ani lepší, ani horší, to může být vykolejení z naší
bezpečné cesty, kterou jsme si do života naplánovali. Být DOBRÝ, totiž bohatě stačí!
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Pokud se dostaneme do krajních pozic z tohoto středu, jsou tu symbolicky dva
extrémy, na kterých se člověk může často cítit smutný, nepochopen a osamocen.
Být VÝBORNÝ. Kdo by nechtěl, užít si tu chvíli obdivu, slávy a náklonnosti! Být
nejlepší!
Vypínám hruď a těším se na nejvyšší ocenění… Často však může této chvíli
předcházet mnoho času dřiny, vybičování se k maximálním výkonům, snahy dokázat cokoliv, ať už si mě konečně někdo všimne (rodiče?), často to může být volání
o pomoc, pozornost a hlavně přijetí. Jak dlouho se to dá vydržet? Pokud nepatříme
mezi malé procento géniů a přirozených životních jedničkářů, mohou nás tyto „jedničky“ (neříká se jim náhodou biče?) opět „spráskat“ do kuličky nesvobody. Našim
úkolem je však cítit se uvolněně a radostně!
Uvolněme se, prosím.
A druhý extrém? Za PĚT – NEDOSTATEČNÝ.
V hloubi duše opět smutný, sám, nepochopen, nepřijatý, osamocen, nemocen.
Ti silnější si neváhají nasadit masku lumpa, grázla, rváče, a notorického pětkaře.
O to víc jsou přece vidět a slyšet! Jenomže takoví nevolají po trestech a odsouzení.
Jejich volání velmi skrytě touží po pohlazení a přijetí. „Jsem tady, podívej, potřebuji
tvé objetí a tvou pozornost!“ Pokusme se naslouchat.. Přemýšlejme o tom, prosím.
Kolem STŘEDU – BÝT DOBRÝ, jsou dvě poměrně pohodlné polohy.
Pokud jsem dobrý a užívám si toto, v radosti a lásce k sobě i ostatním, daří se mi!
Rozpohybuji svou aktivitu do radostné polohy, být lepší než dobrý. Jít cestou svého
přirozeného růstu a daného vývoje. Jít dál… A také být hoden pochvaly.
A to je pozice CHVALITEBNÝ. Nádherné ocenění!
Tady člověk bývá často obklopen přáteli. Ona i ta krasopisně napsaná DVOJKA
je jako labuť, která se může zobáčkem dotýkat druhé, a spolu vytváří na labutím
klidném jezírku mnoho srdíček…
Pochvala a uznání velmi chybí v našich životech i rodinách, připomeňme si její
mocné kouzlo. Stačí i slůvko, úsměv nebo letmé pohlazení.
Na druhou stranu od středu a klidného stavu – cítit se dobrý, je ještě jeden článek
známého hodnocení. ČTVERKA, ČTVEREC – DOSTATEČNÝ.
Jsou situace, kdy se cítíme unavení. Možná i oslabení. Nevíme někdy, kudy kam
a hledáme směr. Když si potřebuji dostatečně odpočinout, sednu si na tuto „židličku“,
abych nabral sílu a statečnost na další cestu. Další kroky se totiž mohou z nedostatku odvahy a síly opět navrátit do svého bezpečného středu, kde se cítím jako DOMA.
…tento jednoduchý nový náhled jsem tehdy pochopila i přijala, když jsem sledovala dcerku z okna, s aktovkou na zádech. Tolik mi připomínala mě. Zalil mě pocit
úlevy a osvobození.
Za všechna ta léta napětí a nejistoty.
Nikdo, já ani ona, nemusíme být nejlepší na světě.
Být DOBRÝ ČLOVĚK je našim jediným úkolem.
Vnímejme prosím tyto řádky srdcem. Slova zde nemluví jen o známkách
ve škole…
Odložme starý pohled na hodnocení našich životů, našich dětí, naších blízkých
i nás samých.
Hledejme společně klidné chvíle a radujme se. Hrajme si a užívejme si života…
On na to čeká.
Můžeme toho tolik změnit…ten pocit osvobození za to stojí.
www.kralovskaoaza.cz
Sylvie BpH
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Cesta lásky

Podíváme-li se zblízka na dnešní lidstvo, na kteréhokoliv člověka této planety,
s výjimkou několika málo osvícených, shledáme s hrůzou, že se stali obětí sami
sebe. Uspěchaný člověk, vyčerpaný, znervózněný stále se uplatňujícími momenty
psychického napětí, úzkostmi, obavami a nejistotou z blízké či vzdálené budoucnosti,
pochybnostmi o všem možném, sháňkou po všem možném i nemožném, v pobíhání sem a tam, v trvalém neklidu a neuspokojení, s nadměrným a neharmonickým
hlukem všude kolem sebe, by si dnes asi nedovedl představit život svého předka
mladšího o pouhých sto let.
Nebylo tomu tak totiž odjakživa. Člověk jakoby se na přelomu tohoto století
od základu změnil. Přirozeně, že psychické i fyzické zdraví člověka je tím více či
méně podlomeno, ohroženo všemi ekologickými závadami a nedostatky, nedostatky
v životosprávě a v jeho vlastním prostředí, zkrátka nepřirozenými podmínkami současného lidského života. A přitom ani stopy po duchovním klidu, ani nejmenší náznak
mentální či citové introverze, nejmenší snahy po vnitřním duchovním životě. Jako by
bylo nejen nepřirozené, ale dokonce i nenormální obracet pozornost do nitra a hledat
štěstí tam, kde je.
Ne že by je lidé nehledali, právě naopak, všichni hledají štěstí, jenomže většinou
právě tam, kde je vůbec nelze najít. V majetku, ve snadném zbohatnutí, v sexu,
v alkoholu a někteří i dokonce v drogách. Jiní jen o málo moudřejší se snaží utopit
svůj život v nepřetržité práci, v práci mysli nebo rukou, zkrátka v práci mentální
či fyzické, kterou považují za jediný cíl a účel života. Nebo aspoň v nepřetržitém
naslouchání rozhlasu a televize, jehož přístroje často odmítají vypnout, jakoby se báli
sebemenší chvíle klidu, samoty a ticha soukromí.
Je to všeobecný stres. Nikdy nepřestávající nesmyslné extrovertní činnosti, které
olupují člověka o každý zlomek času a nedovolí věnovat se vnitřnímu životu. Přitom
tento trvalý namáhavý shon za něčím, co zdaleka nestojí za tu námahu, neboť
nepřináší klid, ale věčný rozruch, stává se pro většinu lidí tak samozřejmý, jako by
už patřil k jejich vlastní přirozenosti. Celé životní procesy se odehrávají dnes jenom
v hlavách lidí, takže srdce jsou zapomenuta a božská duše a mír jako by už pro ně
ani neexistovaly. Stalo se přímo nespolečenským a směšným o duši byť jen mluvit,
jen se o ní zmínit v lidské společnosti, ať už vysoké, střední či nízké. Extroverze je
pokládána za jediný správný stav života, to, co bylo pro člověka odjakživa nezbytné
a zdravé, aby byla zachována přírodní rovnováha, totiž obracení se k Bohu, klidu a
vnitřnímu míru, je pokládáno dnes za nesmyslné, jakékoliv duchovní cvičení za zbytečné nebo dokonce škodlivé, přinejmenším za pošetilé. Někteří dokonce pokládají
introverzi za dílo ďáblovo.
Takovým a podobným způsobem žije dnes bohužel převážná většina dospělých
lidí této planety. Ti nejmladší jej sají již v mateřském mléce. Je ještě možné se divit
chaosu, který na planetě vznikl? Výsledek je nasnadě: nespokojenost, semeniště
svárů, hněvu, nenávisti a zášti a dokonce někdy až zločinu. Jak a proč se to stalo?
Proč muselo dojít až k samotnému vrcholu nervového vypětí, ba i zoufalství u tolika
lidí?
Postup byl téměř nepozorovatelný, ale výsledek je jasný. Intelekt člověka se
v posledních stoletích nesmírně rychle vyvinul, takže daleko předběhl vývoj jeho
stránky duchovní a citové a bohužel i stránky charakterové. V tomto nerovnoměrném
vzrůstu, na jedné straně intelektu, na druhé upadajícího citu, charakteru a hlavně
duchovnosti, spočívá nesmírně vážné nebezpečí pro lidstvo. Toto nebezpečí se
právě projevuje. Lidstvo se řítí vpřed kosmickou rychlostí, samo neví, kam. Prudkost
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jeho rozletu se už zastavit nedá, proto potřebuje správný cíl tohoto letu, jinak mu
hrozí vážné nebezpečí, morální deformace, ne-li dokonce tragédie.
A přece by byla náprava tak snadná! A zapůsobila by skoro okamžitě. Kéž by
se člověk nad svým dosavadním způsobem života třeba jen občas zamyslel, kdyby
tento shon, na který si už zvykl, nepokládal za jediný možný, přirozený a samozřejmý, jak tomu většinou je. A namísto toho, kdyby z vlastní rozumné vůle alespoň
zčásti hledal svou spásu v něčem jiném. V míru, v lásce, v pravdě a v duchovním
klidu. Kdyby tak učinil, zakrátko by nejen člověk, ale celý tento svět vypadal docela
jinak. Láska, modlitba a odevzdaná meditace, to jsou tři hlavní druhy činností, na
které moderní člověk už skoro zapomněl, a jejichž poselství i funkci by se měl pokusit
co nejrychleji obnovit. Vždyť právě proto, že tyto činnosti v životě lidí chybí, vypadá
svět, jak vypadá. Zbloudili jsme daleko a nyní je nejvyšší čas se vrátit.
Co dělat? Kam se vrátit? Kde je přestupní stanice do lepšího života? Na to je
jediný prostý spolehlivý recept či lék. Přestat si vymýšlet další pochybné zábavy a
činnosti i takzvané nové povinnosti, v uvozovkách povinnosti, pro ukrácení chvíle,
omezit trvalé spojení se společností konvenčních přátel, uzavřít se na chvíli o samotě, zavrhnout veškerá napětí a snažení po čemkoliv a namísto toho se úplně uvolnit
zevně i vnitřně, obrátit pozornost do nitra své bytosti a tam nalézt zdroj duchovního
odpočinku. U samého pramene lásky, pravdy, míru, štěstí a duchovní blaženosti.
Z toho plyne, že příčinou naší bídy je jen a jedině ego, tedy bída tkví v našich
vlastních myšlenkách. Dostaneme-li se aspoň částečně za myšlenky a nekonečná
přání, při plném vědomí sebe, jsme v míru dokonalého bytí.
(Článek převzat z audio nahrávky pana Eduarda Tomáše, jednoho z největších
českých mystiků a filozofů. Je to úvod k duchovní přednášce, ve které pan Tomáš
spolehlivě, jednoduše a účinně popisuje cestu ven ze současného marasmu v hlavách a v srdci většiny lidí. Audio se jmenuje Bhaktijóga Cesta lásky, a je možno si ji
poslechnout na i youtube. Jsem přesvědčená, že před Vánoci by na nás slova pana
Tomáše působila velmi blahodárně.)

Adventní inspirace

Kulturní rubrika

Když jsem přišla domů z letošních
adventních inspirací, sekla jsem sebou
na gauč, jedna dcera mi musela sundat kozačky a druhá kabát. Po třech
dnech pobíhání po kulturáku jsem se
nemohla ani hnout. A co teprve paní
profesorka Bubílková! V duchu jsem si
představila její míru vyčerpání, vždyť
právě ona je nenahraditelný tahoun celé
akce! V jejím konání nenacházím jedinou
stopu egoismu a každé rozhodnutí dělá
s ohledem na ty druhé. Opravdu smekám. Organizační mašinerie této akce
je náročná, to si člověk, který to nezažil,
neumí vůbec představit.
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Dcerky mi uvařily pořádného turka a asi po hodině jsem byla schopná jakžtakž
nějaké komunikace. Ale náladu jsem cítila nádhernou a sváteční! Opravdu tato akce
obsahuje něco sjednocujícího. A povznášejícího. Jen těch lidí, co musí kooperovat!
To jsou celé desítky lidí. Vůbec nelze všechny jmenovat, a přitom poděkování patří
všem. Naší "rychlé rotě" za rozvoz plakátů, instalaci a také úklid stánků, poděkování
patří všem prodejcům, už proto, že český výrobek je čím dál větší vzácnost, všem
vystupujícím za jejich ochotu a čas. Mnoho z nich přijelo z daleka, aby nezištně podpořilo tuto předvánoční akci. Účasti všech si velmi vážíme. Nezištný přístup prokázalo mnoho dalších jednotlivců, ať už žen a dívek, které dětem zprostředkovaly vánoční
tvořeníčko, dále pak služba u vchodu, dobrovolníci, kteří pomáhali s výzdobou sálu,
i ti, co pomohli s jeho úklidem. Na výzdobě se podílela také naše mateřská a základní škola. Velké poděkování patří panu konferenciérovi, který dal celé akci potřebný
rámec, a bez práce a ochoty zvukaře bychom se jen stěží obešli. Skvělí byli „mladí“
v bufetu. Poděkování patří také paní správcové kulturního domu. A nakonec děkujeme obecnímu úřadu za podporu a občanům Chvalčova za účast.
Přeji nám všem, aby v nás sjednocující a povznášející pocity, které inspirace
probouzejí, přetrvaly až do Vánoc, a pak do nového roku a pak v dalším roce, a pak
dál a dál, prostě napořád.
Za kulturní komisi Jitka Dostálová
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Historie a tradice – Betlém

Další název pro Betlém je Efrata; Starý zákon také zmiňuje, že v blízkosti města
zemřela Jákobova manželka Ráchel (Gen 48,7: „Když jsem přicházel z Rovin aramských, zemřela mi před očima Ráchel; bylo to v kenaanské zemi na cestě nedaleko
Efraty a pochoval jsem ji tam u cesty do Efraty, to je do Betlému.“)
Starý zákon též říká, že Betlém je rodištěm izraelského krále Davida, proto se
Betlém označoval jako Davidovo město (L 2,4: „Také Josef se vydal z Galileje,
z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,“)
Podle evangelií se zde narodil Ježíš Kristus (např. Mt 2,1: „Když se narodil
Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili
v Jeruzalémě a ptali se:“ Herodes Veliký poté nařídil, aby ve městě byli zabiti všichni
chlapci mladší dvou let: Mt 2,16: „Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil
se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let,
podle času, který vyzvěděl od mudrců.“; Marie a Josef kvůli tomu uprchli s malým
Ježíšem do Egypta, zpátky do Izraele se vrátili krátce po Herodově smrti; Ježíš své
mládí prožil již v Nazaretu.
Demograficky je Betlém většinově muslimský, žije v něm však i jedna z největších
palestinských křesťanských komunit. Betlémská aglomerace zahrnuje města Bajt
Džalá a Bejt Sachur a uprchlické tábory Ajda a Aza. Hlavním ekonomickým sektorem Betléma je cestovní ruch, jehož největší příjmy dosahují během Vánoc, kdy se
křesťanští poutníci shromažďují v chrámu Narození Páně, jedné z nejstarších křesťanských svatyní, která byla postavena na místě Ježíšova narození svatou Helenou,
matkou římského císaře Konstantina Velikého. V Betlémě existuje přes 30 hotelů
a 300 řemeslných obchodů. Při severním vjezdu do města se nachází významné židovské svaté místo, Ráchelin hrob.
Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž je
popsán příběh mudrců (nebo mágů) z východu (lidově Tří králů), kteří se s pomocí
„hvězdy nového židovského krále“ dostavili do Betléma v Judeji, aby se poklonili
malému Ježíškovi a předali mu své dary.
Podle Matoušova evangelia, kap. 2 verš 2, se mudrci od východu v Jeruzalémě
ptali krále Heroda: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě
jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Poté, podle verše 7, Herodes tajně povolal
mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Mudrcům nařídil,
aby se vydali do Betléma, našli dítě a vrátili se zpět Herodovi podat zprávu.
Matouš 2,9-10: „Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou
viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile
uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.“
Narození Spasitele je větší událostí a proto i hodné většího zázraku. Tím zázrakem není jen hvězda, ať byla jaká byla, ale celá cesta významných mužů, které
nazýváme mudrci nebo mágy. Důležité je, že mudrci poslechli výzvy (v tom jsou
nám dáni za vzor) a zázračnou hvězdu do vzdálené země následovali, vzdali poctu
a předali dary novorozenému králi. A Bůh je ochránil před Herodem a zázračným
snem je odvedl do bezpečí.
Tři králové je lidové označení pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.
Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltasar ji
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m byla přisouzena až na základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě
i Východě slaví 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým
dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat
jako král všech.
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † jako formule požehnání. Zkratka
se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat –
Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se
za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna
a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.
Kadidlo, neboli olibanum je vonná pryskyřice, která se získává z kmene kadidlovníku (Boswellia), užívaná v kombinaci s myrhou a balzámem a při pálení vydává
kořeněné aroma.
Používá se často při různých náboženských obřadech i při meditacích. Užívání
kadidel jako součást náboženského rituálu převzalo ve starověku východní, později
i západní křesťanství.
V nejjižnější části Ománu, dnešním Dafáru, se začal pěstovat kadidlovník pravý
(Boswellia sacra) už ve starověku. Spolu s jinými vonnými esencemi se zrna této
pryskyřice používala v kadidelnicích v chrámech po celém světě – v Egyptě, na
Blízkém východě i v antickém Římě. Byl to velmi důležitý produkt pro náboženské
obřady, v křesťanských chrámech se kadidlo k vykuřování používá i dnes.
Myrha je modrozelená pryskyřice a je tvořena sušenou mízou stromu Commiphora,
pochází ze Somálska a východní části Etiopie. Myrha je často směsí míz různých
druhů. Její jméno je odvozeno z hebrejštiny murr nebo maror mající význam „hořký“.
Myrha je v současné době užívána v některých mastech a léčivých přípravcích a
smí být aplikována na oděrky a jiné menší kožní defekty.
Myrha tvoří složku parfémů a kadidla a byla velmi ceněna ve starověku a její
hodnota byla v často větší než její váha ve zlatě. Ve starém Římě byla ceněná na
pětinásobek ceny kadidla, které bylo později daleko populárnější. Myrha byla pálena
při starověkých římských pohřbech, aby maskovala zápach, který vychází při pálení
mrtvol. Říkalo se, že římský císař Nero spálil při pohřbu své manželky Poppaey takové množství myrhy odpovídající její roční spotřebě.
Myrha vysoké kvality může být poznána přes tmavost a jasnost pryskyřice.
Nicméně, nejlepší metoda hodnocení kvality pryskyřice je hodnocení lepivosti čerstvě zlomených fragmentů pro přímé stanovení obsahu vonného oleje v pryskyřici
myrhy. Vůně surové pryskyřice a silice myrhy je ostrá, příjemná, poněkud hořká a
může být zhruba popsána jak být „typicky pryskyřičná”. Při jejím pálení produkuje
kouř, který je těžký, hořký a poněkud fenolické vůně, který může být zabarvený nepatrnou vanilkovou sladkostí. Na rozdíl od většiny jiných pryskyřic myrha expanduje a
“kvete” když hoří místo toho, aby tála nebo se ztekucovala.
Myrha byla jeden z darů tří králů Ježíškovi v Evangeliu podle Matouše uvedené v
Bibli. Myrha byla používána jako balzámovací mast a byla používána v kadidle až do
15. století jako symbol pokání při pohřbech a kremacích. Je zmiňována ve vánoční
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koledě My tři králové. Pro svoji zemitost je myrha užívána do směsí kadidla, kde se
podílí na jeho celkové vůni, jako přísada k vínu, jak je zmiňováno starověkými autoritami jako je Fabius Dorsennus. Je také používána v různých parfémech, zubních
pastách, pleťových vodách a jiných moderních kosmetických přípravcích.
V lidovém léčitelství se používá při zánětech dutiny ústní způsobené baktériemi,
houbami a viry.
Podle Wikipedie zpracovala J.D.

Toulky s filmem

Posezení na Říce u vínečka a k tomu kvalitní český film, tak tomu říkám skvělý
relax. A jako bonus povídání s panem Víťou Tichým, „kuchařem, který by zachránil
náš český film, kdyby nedej bože vyhořel národní filmový archív”. O osobnosti,
znalostech a sběratelském poslání totoho tichého muže byla natočena reportáž a
odvysílala ji Česká televize. Mnohým z nás, co reportáž viděli, teprve dochází, jak
neuvěřitelný je pan Víťa člověk a jak vzácná a naprosto ojedinělá je jeho sbírka a
jeho doslova encyklopedické znalosti. I studenti filmové vědy z Olomouce, kteří měli
možnost pana Tichého více poznat, se shodují, že ve znalostech historie českého
filmu je jeho osobnost naprosto unikátní. Čím dál více si vážím toho, že pan Tichý
se s námi na Říce setkává rád. A mám tato setkání čím dál radši. Velmi potěšující je
také okolnost, že ona „parta” lidí, která se na promítání pravidelně schází, nejenže
se rozrůstá, ale dokonce i omlazuje. Je to skvělé! Už se moc těším na další komedii
Martina Friče „Nejlepší ženská mého života.” Kdo má rád český film, si opět přijde na
své, zasměje se a zastaví se na pár hodin v rychlém letu našich dnů a životů.
Jitka Dostálová

Tataři pod Hostýnem

Z historie

(pokračování z knihy Toulky dávnou historií podhostýnského kraje)
Jednoho dne zpozorovala Alžběta s temene chlumu v krajině velký nepokoj.
Všude přijížděli Tataři a začínali tábořit. Zavolala na otce i známé, vystoupila na
balvan blízko kostelíka a dívala se do dáli. Před jejich zraky se rozkládala čarovná
vyhlídka, kterou však dobře znali z trpké doby tatarského obležení. Morava, Slezsko
a Uhry se před nimi rozprostíraly jako oživená mapa, na které se střídaly vrchy, doliny
a rovina. Nebylo pochyb, že se dělo něco neobyčejného. Ale nebylo možno rozeznat
nic určitého na hradbách nebo v okolí Olomouce, čtyři a půl míle vzdáleného od
Hostýna. Nicméně bylo znát jakýsi pohyb. Z té dáli se cvičenému Alžbětinu oku jevila
rovina kolem Olomouce jako by se hýbala. Z toho blýskalo se cosi na slunci, to byly
šípy, které sem tam vyletěly. Pak ze všech konců vyskakovaly jiskry, to byly pověstné
tatarské prskavky. Posléze vyšlehl plamen ze samé Olomouce. Zdáli to vypadalo
jako by hořela svíce.
Alžběta začala svolávat lidi, aby se přesvědčili o těchto děsných úkazech. Zatím
byl stále větší ruch v nejbližším okolí, přímo pod Hostýnem. Tam se obrátila pozornost. Náhle rozeznávali české vojáky, bezpochyby z předvoje. Měli jasně lesklé
přilby, těžké meče jim visely po boku, na plecích měli touly. Bylo slyšet zvuky bubnů
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a lesní rohy. Drnkot mečů, sykot střel, lámání oštěpů, rachot koní, lkaní a radostné
výkřiky, proklínání a povzbuzování, to vše se spojilo v jednu vřavu, v hučení a hřmění, v dunění, které se rozléhalo široko daleko.
„Naši jdou, naši jdou“, zvolala Alžběta a spěchala níže mezi zmalátněnou, žízní
trápenou posádku. „Vzhůru, vzhůru, naši jdou. Budeme vysvobozeni. Jaroslav se
blíží!“
Zatím na ni myslil Jaroslav uprostřed tuhé práce, když se brodil potoky krve, kdy
se jeho kůň vzpínal a plašil při přeskakování mrtvol. Vpravo vlevo bylo vidět přebídné
divadlo rozsápaných lidských těl, tu krvavý mozek, tam střeva, tam usekané údy.
Odvracel se od toho a očima hledal chlumek s kostelíkem Panny Marie. A kolem jeho
hlavy fičely šípy, o jeho krunýř se odrážely zbraně, byl uprostřed nejprudšího boje.
Jaký je to zázrak, že z takového válečného pekla vycházejí ještě živí lidé.

Naši malí fotbalisti

V neděli 24. 11. 2013 se zúčastnila fotbalová školička Chvalčov turnaje v kopané
v hale v Holešově a ze sedmi mužstev obsadili třetí místo se stejným počtem bodů
jako první a druhý. Rozhodlo horší skóre.
Turnaje se zúčastnili tito malí fotbalisti: Kratochvíl Matěj, Šmíd Ondřej, Chlápek
David, Adamec Ondřej, Vaculík Václav, Kaluža Jakub, Martincová Milada, Brtníček
Filip, Smejkal Hynek, Kovář Adam, Zmeškal Matěj, Vavrouš Jakub. Trenéři: Chlápek
Jan, Vaculík Kamil.
Všem jmenovaným patří gratulace k úspěchu!
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Chvalčovští zahrádkáři

„Tam, kde nám chybí slova, pomohou skutky.“ Michelangelo
Konec babího léta byl překrásný. Nyní přichází zima, i když i toto období má své
půvaby a krásu. Skončil keltský měsíc rákosu Ngetal a začíná podle keltského kalendáře měsíc černého bezu Ruis.
Místní výstava 28. – 30. 9. na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ měla opět zajímavou
náplň včetně dodaných výpěstků od členů či přátel. Hlavní aranžmá měl opět př. F.
Matyáš. Pro děti byly bonbóny, lízátka. Byla možnost koupit si med, medovinu, mošt
i povidla.
Zároveň jsme měli stánek na akci MAS 28. 9. v Sola Gratia pod Vinohrádkem
při akci Nordic walking extrem maraton. Jménem MAS ještě jednou moc děkujeme
všem, kteří se zapojili při přípravě a realizaci této akce.
Podívali jsme se také na výstavy zahrádkářů v Holešově, v Míškovicích,
v Machové, v Tlumačově .
Pozdní burčákové odpoledne 4. 10. na CH. Z. proběhlo s harmonikou a zpěvem
ke spokojenosti všech přítomných. Burčáku bylo také dost. Malá poznámka: u červeného burčáku je jiná technologie, a proto při stáčení mohou být drobné pecičky
z hroznů v burčáku (nefiltruje se), ale to není závadou.
7. 10. gratulujeme ke kulatinám a půlkulatinám našim členům př. Ing. L. Adámkové
a B. Ovčačíkovi a děkujeme za práci pro ZO. Oběma vám přejeme, ať při vás stojí
zdraví a o nemocech nemáte ani zdání a ať vám nechybí nikdy dobří přátelé.
5. ročník podzimní výstavy FLORIA Kroměříž nabídl vše pro pěstitele a jejich
zahrady. K FLORII přibyly nové unikátní expozice - včelaři a zahrádkáři. Velký ohlas
měla výstava ovoce a výpěstků zahrádkářů z bývalého okresu Kroměříž. Na pět set
jejich výpěstků ovoce a zeleniny zaplnilo část haly výstaviště, kde bylo stále plno.
Návštěvníci využili možnost nejen se podívat, ale především získat cenné rady přímo
od odborných instruktorů, členů ČZS. Zahrádkáři ocenili široký sortiment okrasných
a hlavně ovocných stromků, květin, cibulovin a ostatní podzimní sadby všeho druhu
a možnost výhodného nákupu. Odvézt si ho pohodlně domů jim pomáhalo také
bezproblémové parkování hned u výstaviště. Z našich členů a příznivců zde měli své
výpěstky: př. Ing. L. Adámková, A. Charvátová, M. Kolajová, F. Matyáš, B. Ovčačík,
J. Pavelec, J. Pecháček, E. Sedlář, J. Slavík, M. Symerský.
16. 10. instalovali shrnovací dveře př. J. Pavelec, P. Šimek (zamezení přístupu kun, znečisťování malby). Během dalších dnů jsme je natřeli (př. F. Matyáš, J.
Pavelec) . 21. 10. jsme upravili dlažbu, vyměnili kostky za zámkovou dlažbu pod
shrnovacími dveřmi. ( př. B. Ovčačík, J. Pavelec, J. Pecháček, J. Zemánek.)
26. 10. 2013 ve Valašském muzeu v Rožnově p.R. se uskutečnila přednáška Ing.
D. Nesrsty, pracovníka ÚKZÚZ Želešice „Hrušně do podhorských oblastí“. Zároveň
jsme navštívili výstavu ovoce „Valašský Hortikomplex“. Degustaci hrušek řídil př. J.
Martiš ze Vsetína, který je také dodal. Je jejich velkým pěstitelem má cca 30 odrůd.
28. 10. 2013 proběhla degustace brambor, dovoz a prodej sadby. Letos jsou velké
problémy s konzumními i sadbovými bramborami, je jich nedostatek. Prodáváli jsme
sadbu brambor a všechny jsme uspokojili, i když byly problémy se skladbou odrůd.
Přejeme všem, aby měli bohatou úrodu minimálně jako př. F. Matyáš, který z 5kg
sadbových sklidil 90kg konzumních brambor. Asi to bylo tím, že hnojí „Ekohumem“.
6. 11. jsme na CH.Z. řešili dlažbu za povidlárnou. ( př. F. Matyáš, B. Ovčačík, J.
Pavelec, J. Pecháček, J. Zemánek).
8. - 9. 11. jsme se zúčastnili školení na Zahradnické škole v Ostravě s degustací
jablek a hrušek.
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10. 11. na CH.Z. jsme pořádali I. svatomartinské besedování s martinskou
husou a vínem. Dle účastníků se akce
velmi vydařila a odcházeli spokojeni.
Padl návrh, abychom 29. 11. uspořádali
posezení s besedováním u „Domácího
svařáku a oškvarků“ což tímto činíme.
15. -16. 11. jsme se zúčastnili zasedání RR ČZS (Republiková rada) v Pardubicích. Pro zaneprázdněnost se neúčastníme 17. 11. degustace („Koštovky“)
v Lužiankách na Slovensku.
12. oslavuje jeden ze zakládajíSetkání na CH.Z.
cích členů základní organizace př. A.
Zábranský krásné kulatiny. Byl a je stále
velmi aktivní při práci, vaření povidel,
budování CHALUPY ZAHRÁDKÁŘŮ.
Drahý Antoníne, přijmi od nás gratulaci,
hodně síly, žádnou práci, mnoho štěstí,
úspěchů. Teď však, milý Toníčku, zvedni
s vínem skleničku, jen ať hodně zazvoní,
na Tvé zdraví, to se ví. Upřímně a ze
srdce přejí chvalčovští zahrádkáři.
Prosincové, tak jako listopadové číslo
časopisu „ZAHRÁDKÁŘ“ opět informuje
Výstava
o kráse kaktusů, které ocení především
pěstitelé. Rovněž je zde zajímavý článek zahradníka šesti prezidentů p. V.
Kefurta.
„Knihovnička
Zahrádkáře“
OCHRANA ROSTLIN. Jedná se o aktualizovanou knihovničku, která vyšla
v číslech 12/2010, 1-2/2011. Nyní vychází jako součást předplatitelného časopisu 11-12/2013, 1/2014.
Také je zde výzva pro čtenáře ke
spolupráci „Chuťopis: Cesta za tradičními recepty“. Tedy vše, co nějak souvisí
Povídání na CH.Z.
s kuchařskou tradicí. Vaše recepty a
náměty ke stanovenému tématu, které budou originální a zajímavé, zveřejní a odmění. V lednu bude téma „Malínský křen“, v únoru „Dobrovodské zelí“. K tomuto tématu
posílejte příspěvky do 10.12.2013 na e-mailové adresy: redakce@zahradkar.cz nebo
namety@chutopis.cz a do předmětu uveďte slovo chuťopis. Také můžete psát do
redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3. Na vaše zprávy se těší Redakce a Jana
Florentýna Zatloukalová.
ZAHRÁDKÁŘKA - příloha (prosincového čísla) nejen pro ženy obsahuje: Adventní
pečení s vůní koření (recepty Květy Korečkové) - Vánoční hvězda; Mikulášský
chlebíček; Anýzové piškoty; Košíčky se skořicovo-rumovým krémem; Medové trubičky; Vánoční hodování - Florentýnina zahrada v kuchyni - Poctivý svařák; Punč;
Rybí polévka; Losos s vinnou omáčkou; Med, skořice, citron - nejlepší prevence a
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lék proti nachlazení - lékárna na zahrádce
Čarování se jmelím - floristika; U vánočního
stolu - zahrádkářské vánoce - Hrníčkový
vrkoč; Perníčky v hrnku; Čepeníčka a placky; Sluníčka z těsta; Sluníčka ze sušeného
ovoce; Dětský vrkoč; Svět čili "král"; Svícen
"svět"; Ježek; Mikulášský vrkoč; Večerníčci vytvořte si s dětmi; Svícen ze živých květin.
Knižní novinky - Italská kuchyně jednoduše a rychle; Škola vaření pro celou rodinu; Chuťopis: Cesta za tradičními recepty
- výzva čtenářům od Florentýny. Lednové
číslo vychází již 20. 12. 2013 se zajímavými
Burčákové odpoledne
tématy jako: Ovocnářská zahrada od A do
Z – 1. část, Zelenina s minimální údržbou,
Okrasné batáty, Trvalky pro komplikovaná stanoviště a předplatitelé navíc obdrží
stolní týdenní kalendář „ZAHRÁDKÁŘŮV ROK 2014“. V únorovém čísle bude opět
Knihovnička Zahrádkáře č. 15 na téma Brambory.
Začalo oblastní školení odborných instruktorů ČZS v Brně na Křenové 67
9.11.2013 – 15.3.2014 od 9.00 – 13.00 hod.
V Olomouci u vlakového nádraží přednáškový sál Centaurus 4.1. - 22.2.2014 od
8.00-12.00 hod. . Spojení vlak, autobus. Veškeré informace podá př. J. Pecháček
o termínech a tématech.
Akce:
- 6. 12. 17 hod. CH.Z. „Zážitky s cest“ + dataprojekce
- 13. 12. 16-18 hod. Val. Meziříčí - knihovna (50m od autobusového nádraží) „Degustace jablek“ vede Zd. Šimurda
- 26. -27.12. „Svěcení - žehnání vína“ Bořetice, Kobylí, Mor. N. Ves, Ořechov,
Vrbice
- 29. 12. 13 hod. CH.Z. „Procházka přírodou“ na ukončení roku 2013
Tradiční degustace jablek, slivovice bude v polovině ledna na CH.Z.
Pár pranostik:
Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Studený prosinec - brzké jaro.
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
V lednu roste-li tráva, tuhá zima se očekává.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje.
Poděkování patří všem, kteří přispěli prací, radou či nápadem k úspěšnému
roku 2013. Těšíme se, že i v roce 2014 se budeme setkávat nejen na stránkách
zpravodaje, ale také na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ.
Užívejte si ADVENTU, vytvořte si doma, ale hlavně ve svém nitru tu správnou pohodu. Advent je doba čekání, která si žádá krásné vůně, sladké chuti a
blízkost lidí, přátel.

Krásný závěr roku, klidné a příjemné svátky vánoční a pevný krok v novém
roce přejí chvalčovští zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS
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Než zavřete zpravodaj

Protože k Vánocům patří také Silvestr, čas radosti, smíchu a oslav, zasmějme se
společně nad veselými výroky z žákovských knížek našich dítek:
Hází po spolužačkách sušeným semenem.
Při hodině hraje piškvorky a pak buď nadává, nebo se hlasitě směje.
Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej.
Poučoval o důležitosti šlapek a skákal tak do výkladu.
Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací.
Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.
Běhá po třídě a zvrací židličky.
Smrká mi do výkladu.
Běhá po zdi.
Při hodině pleská mokrým pytlíkem o lavici.
Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes ni skákala.
Směje se mi za zády do očí.
Zametá drobky vycpaným mývalem, poškozuje tak školní pomůcky.
Nevhodně ukazuje při pracovní výchově svou sílu tím, že utahuje děvčatům svěráky.
Veselého Silvestra a veselý vstup do dalšího roku přeje Jitka Dostálová

Děkujeme panu Radku Horákovi
za věnování vánočních stromečků do školy.
Mgr. Zdeněk Hnila, ředitel školy

Vážení spoluobčané a zákazníci,
děkujeme Vám za projevenou důvěru
v tomto roce
a do nového roku 2014 Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.

Bystřice pod Hostýnem
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Kaple před a po opravě

Zahrádkáři

Adventní inspirace
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Slovo na konec:
„Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka.“
Jan WERICH
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