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Milí čtenáři,
patřím k lidem, pro které je planeta Země domovem. Nikdy jsem nebyla velký cestovatel, a ostatní země znám víceméně z filmů, vyprávění a fotografií. Cítím se jako
součást univerza, a vlastenectví či hrdost na svůj národ či zemi jsem nikdy nevnímala. Cítím hrdost na to, že jsem člověk, neboť přes všechna zvěrstva, která lidská rasa
za svůj vývoj byla schopna napáchat, věřím, že být člověkem, narodit se jako lidská
bytost, je veliká zásluha, veliká odměna a veliká čest. A to, kde se člověk narodí, už
je podružná věc, jestli jako Eskymák či černoch, jako Pákistánec nebo Rumun, je-li
občan z Horní či Dolní Lhoty nebo z Wall Street.
Ale nedávno mě potkala velice zajímavá věc. Zamilovala jsem se do Moravy.
Uviděla jsem Moravu jako ženu, která v obrovských bolestech stále znovu a znovu
rodí své děti, jako matku, která je přes veškerou svoji chudobu plná hojnosti a dává
ze sebe všechno. Její bolest, utrpení a krása z ní činí hlubokou a silnou ženu, která
své děti učí dotknout se podstaty, která své děti vede prostřednictvím nelehkých
osudů k hloubce a vnitřní síle. Morava odhaluje samotnou dřeň. Není rozmarná
a nehraje si s pozlátky. Žije a učí nás žít naplno. Učí nás dát do toho všechno a
neulpívat na povrchu. Její energie je energií rodící a kojící matky. Velikost jejích dětí
vidím v tom, že jsou ryzí. Ryzí ve svých vlastnostech, ať už dobrých nebo špatných.
Jsou ryzí ve své závisti i srdečnosti, ryzí ve své omezenosti i velkorysosti, ryzí ve
svých předsudcích, ryzí v humoru a opravdovosti. Zamilovala jsem se do našeho
kraje. Tato zkušenost je pro mě naprosto nová a nečekaná. Nikdy bych nevěřila, že
lze vyciťovat energii území, že území se může projevovat jako neviditelná, nicméně
regulérně existující bytost. A že vztah k ní může být posvátný. Jsem hrdá na to, že
jsem člověk, jsem hrdá na to, že jsem „holka z Moravy.“ A co je na tom nejkrásnější?
Že tento druh hrdosti nevede k nacionalismu, nevede k rozdělování a vykřikování kdo
a proč je lepší. Tato hrdost je láskyplná a čím více lásky k Moravě cítím, tím více se
cítím být součástí univerza, tím více si vážím a ctím ostatní sousedy, ať už jsou to
Češi, Rusové, Mexičani, ufouni nebo křováci z Papuanové Guiney... v tomto stavu
není žádný boj, jen nekonečný mír.
Krásné jaro všem.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 8. 1. 2014
RO projednala a rozhodla:
• o právu provést stavbu pro fu Washina, jedná se o oplocení pozemku na kterém
je povolená stavba.
• o zveřejnění záměru na pronájem obecních 2pozemků  parc.č. 932/2 a 932/3, oba
v k. ú. Chvalčov o celkové výměře 387 m . Slouží jako přístup k nemovitosti
p. č. 147.
• o zařazení do seznamu uchazečů o byt pana Radka Sedláře.
• o odprodeji staré multikáry minimálně za cenu znaleckého posudku.
• o zadání monitorovací zprávy na tělocvičnu za rok 2013 (dotovaný projekt z prostředků EU) Ing. Symerské ze Zlína za cenu 10 000,--Kč.
• o podání žádosti na KÚ ZK odbor kultury na opravu kříže Na Kamenci u č. p. 535.

•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání ze dne 04.12.2013.
Nařízení vlády z 18.12.2013 o odměnách členům ZO s platností od 01.01.2014.
žádost o vystrojení vrtané studny v chatové oblasti na pozemku parc. č. 888/8
v k. ú. Chvalčov.
informaci o výsledku Tříkrálové sbírky v obci Chvalčov. V kasičkách bylo celkem
21 837,--Kč, je to o 2 098,--Kč více jak v r. 2013.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 2. 2014
RO projednala a rozhodla:
o
• možnosti instalace reklamní obrazovky v přízemí budovy OÚ pro TJ Kroměřížlyžařský areál Troják, Tesák a Hostýn, za cenu nájmu, která pokryje spotřebu el.
energie.
• o cenách za práce obecními stroji pro občany:
a)multikára 19,--Kč za km, odvoz objemného odpadu na sběrné místo 100,--Kč,
b) traktorem JUKON 200,--Kč za hodinu práce /včetně přepravy štěpkovače/
c) velký traktor Zetor 340,--Kč za hodinu práce
Ceny jsou platné s okamžitou platností pro všechny občany Chvalčova.
o
• příspěvku na nový Babybox ve Valašském Meziříčí ve výši 2 000,--Kč.
• a nemá námitky k připojení kabelu NN na soukromý pozemek parc.č. 177/2 v k.ú.
Chvalčova Lhota.
• o zhotovení projektové dokumentace pro vystrojení vrtu Na Bystřičkách pro
dodávku pitné vody pro obec Chvalčov, za cenu 10 950,--Kč.
• o opravě  vstupu do ZŠ a MŠ Chvalčov do částky 100 000,--Kč, jedná se hlavně 
o dvě venkovní schodiště.
• o zadání a zhotovení projektové dokumentace na opravu MK Pod Dubinou fa
INEX Horák Kroměříž.
parc.č. 932/2 a 932/3, oba v k.ú. Chvalčov, o společné
• o pronájmu pozemků 
výměře 387 m2 za cenu 1,--Kč  za m2 a kalendářní rok. Doba pronájmu je na
12 let.
• o zveřejnění záměru na pronájem části sklepa v budově č.p. 282 pro Myslivecké
sdružení Kozinec, jako sklad pro potřeby sdružení.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o prominutí penále za pozdní platby Domina Zlín cz, o.p.s.
o zápisu do seznamu uchazečů o byt p. Kadalovou a Válkovou.
o zveřejnění záměru na darování zastavěné části obecního pozemku parc.č. st.
231 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 224 m2. Jedná se cca o 1/3 stavební plochy,
včetně stavby bufetu. Dojde tak k narovnání majetkoprávních vztahů s TJ.
a) a souhlasí s účetní uzávěrkou ZŠ a MŠ Chvalčov za r. 2013.
b) o rozdělení hospodářského výsledku takto: do fondu odměn bude převedeno
8 000,-- Kč, do rezervního fondu 20 232,33 Kč.
o příspěvku pro Soc. služby Kroměříž ve výši 6 000,--Kč pro r. 2014.
a zamítá příspěvek na činnost pro r. 2014 Středisku rané péče Olomouc.
o vykácení tují u kříže Na Kamenci u č.p. 535 z důvodu opravy kříže.
a ukládá komisi životního prostředí provést kontrolu porostů, které mohou ohrozit bezpečnost provozu na MK na obecních parcelách č. 354/1 a 96, oba v k.ú.
Chvalčov. Pokud budou porosty ve špatném stavu, požádá obec o kácení stromů.
o zvýšení nájmu v KD v místnosti Mateřského centra při rodinných oslavách na
1 500,--Kč  za jednu akci. Cena za pronájem klubovny proti knihovně  zůstává
stejná 1000,-Kč.
a doporučuje Zastupitelstvu obce přijat dar obci Chvalčov od Františka Krajcara a
Jaroslavy Jandové, a to pozemek parc.č. 323/2 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře
954 m2.
o zakoupení skladovacího kontejneru pro sběrné místo ve Chvalčově  za cenu
cca 50 000,--Kč, následně  požádáme o příspěvek od Elektrowinu z motivačního
programu.
Dodatku č.1 , který řeší příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském
kraji a zvýšení částky dle harmonogramu, který schválilo ZO v r. 2013.
RO bere na vědomí:

•
•
•
•
•

kontrolu usnesení z jednání RO ze dne 08.01.2014.
informaci o důvodu, proč nebyla zakoupena nemovitost č.p. 457.
informaci o fa Freitag Projekt Development s.r.o., která hledá pozemky pro stavby
domovů důchodců a penzionů pro seniory.
nabídku města Prostějova na lesnické práce, včetně  výkupu dříví. Obec nemá
o tuto nabízenou službu zájem.
seznam plánovaných akcí s dotací pro r.2014:
oprava křížku Na Kamenci
zateplení budovy OÚ
revitalizace parčíku Na Kamenci
zbudování kanalizace a vodovodu v ul. Poutní
Všechny žádosti jsou odeslány a do konce I. pololetí bude jasné, které byly přiznány.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 3. 2014

•

RO projednala a rozhodla:
o revitalizaci prostranství před školou, projekt zhotovila Ing. Marie Horáková jako
sponzorský dar. Část prací bude uhrazeno z rozpočtu ZŠ a MŠ. RO rozhodla, že
na tuto akci uvolní z rozpočtu ještě 40 000,--Kč.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

o rekonstrukci chodníku před RD č.p. 666,653 a 650, ul. Na Kamenci a nedodělky
v ul. Nové
o zakoupení 6 ks betonových laviček na osazení hlavně kolem Masarykovy stezky.
o odměně  panu Bohumilu Novotnému, čestnému dárci krve, za 80 bezpříspěvkových odběrů.
o příspěvku na pomoc postiženým na Ukrajině ve výši 1 500,--Kč.
o zakoupení 30 ks knihy Zlínský kraj od společnosti Proxima Bohemia. spol. s.r.o.
o zakoupení a instalaci nového zvonu do kaple Cyrila a Metoděje s tím, že je
nutné provést odposlech, zda je nabízená varianta přijatelná vzhledem k půdním
prostorám.
a zamítá nabídku firmy „Daruma“ na zveřejnění informací o obci Chvalčov na
interaktivní tabuli ve Valašském Meziříčí.
o změně termínu jednání ZO na 17.03.2014.
a doporučuje ZO schválit Návrh smlouvy na projekt „Otevření brány v období
2015-2018“.
o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě č.1 v ul. Školní 798 na dobu dvou
let, tj. do 28.02.2016, pro paní Anežku Oravcovou.
o umístění reklamní tabule pro Oblastní charitu – stacionář Chvalčov na sloupu
veřejného osvětlení na parkovišti před ZŠ a MŠ. RO má podmínku, že tabule
nesmí zasahovat do prostor parkoviště.
o příspěvku na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami z Bystřice pod
Hostýnem pro r. 2014 ve výši 1000,--Kč
o zřízení opatrovnické rady pro osoby, kterým Obec Chvalčov dělá opatrovníka.
Rada bude mít 3 členy.
o zakoupení 5 ks počítačů, včetně  instalace verze 7, protože XP přestává být
podporováno.
a) o pronájmu části prostor „Technického zázemí“ obce - 12 m2 pro uskladnění
materiálu Mysliveckého sdružení Mrlínek. Pronájem bude na dobu 12 let, bez
úhrady.
b) a doporučuje ZO bezúplatný převod části obecního pozemku st. 231 v k.ú.Chvalčova Lhota, včetně  stavby bufetu o výměře 224 m2, který je využíván a byl
zbudován k účelům sportovním a společenským. Obec si ve smlouvě  vyhradí při
změně vlastníka vrácení majetku v takovém stavu, jak je dnes předáván.
c) a doporučuje ZO schválit zřízení věcného břemene na obecním pozemku parc.č. 647/7 v k.ú. Chvalčova Lhota a 1163/2, 1165/7 oba v k.ú. Chvalčov, pro E-ON
České Budějovice, pro stavbu“Chvalčov, kabel NN-Obec“.
a) a doporučuje zřízení věcného břemene pro RWEGasNet,s.r.o. Ústí nad Labem
na obecních pozemcích 1163/27 a 1163/5, oba v k.ú. Chvalčov, za jednorázovou
úhradu 500,--Kč, na dobu neurčitou.
b) a doporučuje pro výše uvedenou firmu zřídit další věcné břemeno na pozemcích 619/1 a 645/5, oba v k.ú. Chvalčova Lhota, za stejných podmínek.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání RO ze dne 05.02.2014.
informaci o rozhodnutí KÚ ZK o odstranění zákazové značky v ul. Pod Lomem,
která omezuje tonáž na 6t.
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•
•
•

zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci na Bystřicku v roce 2013.
poděkování Města Bystřice pod Hostýnem Obci Chvalčov a SDH Chvalčov za
pomoc při organizaci akce „Hostýnský YEŤTY“.
informaci KÚZK který předkládá „ Návrh na vyhlášení zvláště  chráněného území-přírodní památka Bludný a jeho ochranného pásma a oznámení o možnosti
seznámit se s návrhem plánu péče o toto území.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Po zimě, která nebyla, i letos propuklo jaro se všemi úkazy a atributy s výjimkou
jarní vláhy. Podle klimatologů  může to předznamenat suchý rok, nebo také červencové povodně. Pro případ sucha probíhají urgentní projektové práce na zprovoznění
vrtu u vodojemu Na Bystřičkách tak, aby vodoprávní povolení bylo co nejdříve a
práce mohly rychle začít, abychom předešli možnému nedostatku vody v horní části
obce. Pro případ povodní je obec zabezpečena slušně, varovný systém je funkční,
každý může na webových stránkách obce sledovat množství srážek a stav hladiny
v Bystřičce. Nebezpečím mohou být silné přívalové deště, na které jsou veškerá
opatření krátká. Pro případ všech druhů  mimořádných situací je nepřetržitě  připravená naše zásahová jednotka, dobře vybavená a složená ze zkušených a odpovědných hasičů. Věřme, že protichůdné nebo katastrofické předpovědi pro letošní počasí
se nenaplní, a kdyby, tak jsme připraveni je zvládnout.
Letošní plánované investiční stavby budou zahájeny ve druhém pololetí kromě 
rekonstrukce chodníku od ulice Nové po číslo popisné 650 (včetně  dodělávek v ulici
Nové), která proběhne v květnu. Aktuální informace budou v příštím čísle.
Již při loňské opravě  kaple sv. Cyrila a Metoděje vyvstala otázka, čím nahradit
dosluhující elektrické vyzvánění. Následně  padlo rozhodnutí o pořízení nového kvalitního zvonu, který obec nechá vyrobit a věnuje farnosti, potažmo farníkům. Zvon
nebo spíše zvonek o váze asi 35 kg odlije zvonařská dílna Dytrychových v Brodku
u Přerova. Zvon bude vysvěcen a instalován 5. července 2014 před hodovou mší
svatou. Před slavnostním svěcením bude zvon vystaven v budově  obecního úřadu.
Na počest faráře P. Stanislava Jordána, jako poděkování za jeho mnohaletou péči
o farnost, ponese jméno sv. Stanislav. Členové rady obce navštívili 2. dubna zvonařskou dílnu, aby si poslechli zvuk nového zvonu a dojednali podrobnosti a podmínky.
Náklady na pořízení nejsou nikterak závratné, v obci zůstane kvalitní nástroj, který
umocní hodnotu opravené kaple a bude sloužit mnoha dalším generacím.
Přeji všem pěkné Velikonoce.
Ing. A. Stodůlka

Vítáme mezi nás novou občanku:
Sandra ŠTĚPÁNOVÁ

narozena 05.03.2014

Rodičům přejeme hodně radosti a maličké krásný život bez starostí.
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Řady chvalčovských občanů opustili:
JANEČKOVÁ Ludmila
KREJČÍ Stanislav
CAFOURKOVÁ Lenka
HRNČÍŘOVÁ Ladislava
DŐMEOVÁ Margita

77
81
34
49
48

let
let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Okénko nejen do školy
BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička
Jaro je tady. „Sportovní den“ na Matůšku ani „Sněhuláčkový“ se nekonaly. Sáně  a
lopaty jsme využili jeden jediný den, další dny připomínala sníh jen torza sněhuláků.
Vše ostatní, co nebylo vázané počasím, nám ale vyšlo.

•
•
•

ukázková hodina Metody dobrého startu pro rodiče předškoláků
karneval v MŠ
maňáskové divadlo v MŠ – tři pohádky pro děti obou tříd

Karneval
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Vítání jara Kytičkovým dnem

•
•
•
•

Vycházka do chvalčovského lomu

loutkové divadlo v podání p. Taraby – pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký
viděly děti ze třídy Sluníček i Berušek
„Kytičkový den“ v MŠ
stále chodíme na zajímavá místa Chvalčova (ke krmelci pod Kozincem,
Paseky…), děti ze třídy Sluníček zvládají i delší vycházky (park Zahájené...)
připravujeme se na výstavu Chvalčovský šmigrust

V nejbližších dnech se uskutečnilo:
• odpolední „Tvořeníčko“ s rodiči a dětmi
• keramika s panem Švehlíkem (třída Sluníček)
• zápis do mateřské školy (8. dubna 2014)
Bližší informace k zápisu naleznete na stránkách školy, můžete se i přímo dotázat
p. učitelek ve školce.
kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Školní rok se neúprosně  blíží ke své poslední čtvrtině  k nemalé radosti všech
žáčků a s ní spojené starosti všech pedagogů, jak v době, kdy sluníčko tolik láká ven,
předat všem těm roztomilým a často i trochu rozpustilým bytůstkám všechny potřebné vědomosti tak, aby učení bylo příjemné a zábavné pro jednu i druhou stranu.
Tak jako „nejen prací živ je člověk“, dá se říci, že nejen učením živa je škola.
Škola rozkvétá do krásy:
- Ve 3. třídě bylo vyměněno lino.
- Pan Josef Adamec postupně renovuje nábytek ve sborovně.
- Paní Ing. Marie Horáková vypracovala projekt Revitalizace zeleně v areálu ZŠ a
MŠ Chvalčov a jak jste si jistě všimli, prostranství před budovou prošlo nemalými
změnami za spolupráce firmy Horák a synové, Okrasné školky s.r.o., pracovníků 
chvalčovských technických služeb a správce areálu pana Kamila Kotase.
Soutěžíme, sportujeme:
- Tři žáci naší školy se zúčastnili soutěže ve zpěvu valašských lidových písní
O hostýnskou píšťaličku. Kateřina Radoušová z 1. třídy a Antonín Horák z 5. třídy
získali čestné uznání za přednes.
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Výroba chlebíčků ve školní družině

-

-

-

Ve školní družině  proběhla soutěž ve zdobení chlebíčků. Děti vytvořily lodičky,
zvířátka, smajlíky, ale i profesionální chlebíčky. Výsledky můžete posoudit sami.
Všichni žáci naší školy se zúčastnili školního kola soutěže Matematický klokan,
vítězem mladší kategorie (2. a 3. ročník) se stal Daniel Motyka z druhé třídy a ve
starší kategorii (4. a 5. ročník) zvítězil Erik Schönwälder z páté třídy.
V únoru jsme se zúčastnili okrskového kola ve vybíjené v Bystřici p. H. Výborným
výkonem dětí se naše škola umístila na 3. místě a postoupila do vyššího kola.
V březnu se konalo okresní kolo ve vybíjené v Holešově, kde žáci a žákyně 
bojovali jako lvi a podařilo se jim porazit ZŠ Slovan a ZŠ Zachar Kroměříž. V naší
skupině měla první tři družstva stejný počet bodů, a tak rozhodoval počet vybitých
hráčů. Postup do finále ná unikl jen o vlásek.
Žáci 3. a 4. ročníku ukončili letošní kurz plavání.
Během školního roku absolvovali žáci 2. – 5. ročníků  bystřických a okolních škol
v rámci hodin tělesné výchovy přípravný kurz házené pod vedením zkušených
trenérů TJ Bystřice p. Host. Na závěr byl pro každý ročník uspořádán turnaj. Naše
2. i 5. třída se umístily na velice krásném 3. místě. Třeťáci se po velkých bojích
umístili na pěkném 6. místě a čtvrťákům chyběl jeden gól na bronzovou medaili.

Sbíráme papír:
- V březnu jako již tradičně  proběhl ve škole sběr starého papíru. Dětem ve spolupráci s rodiči a ostatními občany se podařilo nasbírat dva velké kontejnery papíru.
Všem, kteří se na sběru podíleli, děkujeme.
10

Házená

Sběr papíru
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Tvořeníčko

Bavíme se, tvoříme:
- Děti z 1., 2. a 3. ročníku navštívily v Bystřici pod Hostýnem divadelní představení s názvemVelbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie v podání Divadla
Polárka Liberec.
- O jarních prázdninách navštívily děti ze školní družiny krásnou výstavu loutek
v Kroměříži, kde si loutky nejen prohlédly, ale také si zahrály pohádku a podle své
fantazie si loutku vyrobily.

Výstava loutek
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Tvořeníčko:
- 29.3.2014 se konalo v naší základní škole již tradiční Tvořeníčko, tentokrát jarní.
I přes slunečné počasí, které přálo spíše pobytu venku, se sešlo poměrně  hodně 
vyrábějících, a nejen dětí. U stolků s výrobky bylo stále plno, a tak přibývalo papírových kytiček, motýlků  z pedigu, ptáčků  z kamínků, přání s ovečkou, tašek se
zajíčkem nebo kachničkou poměrně  rychle. Na tvářích dětí bylo vidět, že se jim to
líbilo, tak jsme snad nikoho nezklamali.
Poděkování patří pořadatelkám z řad Klubu rodičů  ZŠ Chvalčov, a to paní
Adamcové, Dvorské, Hajkrové, Juráškové, Kasalové, Kurfürstové, Miškayové,
Nezdařilíkové, Smejkalové a také jejich manželům.
- Žáci 4. ročníku soutěžili mezi sebou o nejpěknější jarní básničku. Tyto tři se jim
nejlépe podařily:
Jaro přišlo letos brzy
a zimu to hodně mrzí,
že nemůže kralovat,
sněhu, ledu panovat.
Sněženky už u nás klíčí,
že jsou malé, hodně křičí.
Bledule je celá bledá,
po té zimě celá zkřehlá.
Josef Adamec

Až vyroste bledule,
sundáme si sněhule.
Budeme hrát kuličky
na dvorku u babičky.
Matěj Plašil

Končí zima,
to je príma.
Jaro přišlo,
pryč je rýma.
Slunce svítí,
plno kvítí
voní, kvete,
můj ty světe.
Marek Eger

Info:
Připravujeme:
• V součinnosti s Mgr. Leonou Chlápkovou připravujeme od školního roku
2014/2015 zřízení odborného poradenství pro rodiče a pedagogy na naší škole.
Informace budou vyvěšeny i na webových stránkách. Rodiče tak budou mít
jedinečnou příležitost níže uvedené problémy řešit bez zbytečného cestování a
zdlouhavého objednávání.
a) diagnostika specifických poruch učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a jejich náprava
b) screening deficitů  dílčích funkcí /specifických poruch učení/ v předškolním a
raném školním věku
c) stimulační programy na podporu oslabených funkcí
d) příprava na úspěšný vstup do školy pro předškolní děti
e) testy školní zralosti
f) logopedická diagnostika a reedukace
g) lateralita a grafomotorická problematika
h) práce a přístup k dětem s ADHD
Víte, že:
• je do areálu školy zákaz vjezdu? K parkování slouží plocha před pozemkem školy.
Buďte ohleduplní vůči dětem. Děkujeme.
• zákonné normy (školský zákon, občanský zákoník) ukládají dětem povinnost dbát
pokynů  pedagogických pracovníků  a rodičům povinnost starat se řádně  o plnění
školní docházky svého dítěte. A učitelům nezbývá, než tyto povinnosti po dětech
i rodičích vyžadovat.
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Poděkování:
- Všem organizátorům plesu a karnevalu za jejich čas, peníze a nervy.
- Manželům Smejkalovým za věnování pěkného stromku do nové výsadby.
- Paní Mirce Smětalové za dlouholeté nezištné vedení účetnictví klubu rodičů.
- Paní vychovatelce Jiřince Loupancové za vzornou organizaci sběru papíru a také
všem, kteří do sběru přispěli.
- Všem reprezentantům školy v turnajích ve vybíjené a házené za bojovnost a
umístění.

Zprávičky z KCR Domino
Krásné a slunečné dny nás provedly koncem zimy a začátkem jara. Jaro se nám
představuje v celé své kráse. Všechno pučí, kvete, voní, lítá, bzučí a snad každý den
je vidět, jak se příroda mění. Právě  jaro je plné inspirace pro nové začátky, změny a
dodává nám odvahu proměnit, co je suché, v živé a svěží.
To nové, co nabízíme v Dominu, je cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku Klubíčko.
Máme ho v pátek od 9:00 hod.
Zachytit na fotografie jste mohli svoje děti či rodinu ve středu 2. 4. 2014, kdy k nám
přišel fotograf pan Krutil.
Pro ty, kdo plánují léto a prázdniny, máme nabídku PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ.
Tábory jsou určené pro děti od 4 do 12 let a cena je 1 000,-Kč.
V ceně jsou obědy, odpolední svačina, pitný režim, materiál a pojištění.
Děti přebíráme mezi 7:00 a 8:00 hod. a odpoledne jsou předávány rodičům v 16:00
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hod. Během dne je připraven program složený z pohybových her, tvoření, výletů  do
okolí a mnoha různých zajímavých aktivit.
CESTA ZA POKLADEM – týden, při kterém nás čeká plno dobrodružství, překonávání překážek a plnění rozmanitých úkolů.
Termíny jsou 14.- 18. 7. 2014 a 11. - 15. 8. 2014
MALOVANÉ PRÁZDNINY – tábor pro děti, které rády malují, tvoří a kreslí.
Čekají nás také různé hry, pohybové aktivity a výlety po okolí.
Termíny jsou 21. - 25. 7. 2014 a 18. - 22. 8. 2014
Přihlášky na tábory jsou v KCR Domino, nebo na www.idomino.eu.
Přeji všem krásné jarní dny plné dobrých změn.

Zprávičky ze stacionáře
Kvetoucí kamélie okouzlovaly člověka již před tisíci lety a učarovaly
i nám. Proto jsme nastartovaly naše
červená auta a vyrazily jsme do kroměřížské Květné zahrady, kde právě 
probíhala výstava těchto krásných
květin.
Po slunné cestě  nás přivítal chladný vzduch rotundy společně  s velkým množstvím květin. Již od začátku
15

Elen Egerová

výstavy nás provázely živly oheň, vzduch, voda, zem, které byly doladěny velkými
rostlinami (matkami) kamélií. Ale nejen v úrovni očí bylo co k vidění, hlava se nám
„točila“ i při pohledu na strop rotundy, který je bohatě vyzdoben. A tak nám přišlo vhod
malé posezení, u kterého se promítaly fotografie a původní plány Květné zahrady.
Očarováni krásami těchto rostlin jsme si během focení alespoň  na chvíli vyzkoušeli, jaké to je být „Dámou a pánem s kaméliemi“.
L. Kupková DiS.

Různé
v Ceník prací pro občany:
Multikára- dovoz nejdále z Bystřice pod Hostýnem 19,--Kč za km
Traktor Jukon za hodinu práce 200,--Kč (včetně přepravy štěpkovače)
Traktor Zetor za hodinu práce 340,--Kč
Ceny pronájmů prostor kulturního domu ve Chvalčově:
Mateřské centrum pro rodinné oslavy 1 500,--Kč na jeden den
Klubovna proti knihovně 1 000,--Kč na jeden den
Velký sál 2 000,--Kč na jeden den
Ceny jsou platné od 5. 2. 2014, rozhodnutím RO č. 42/2014/25 ze dne 5. 2. 2014
v Ze zpráv v kronikách se dovíme, že rozmary počasí byly vždycky a byly
nevypočitatelné. Takže třeba počátkem roku 1795 napadly na Moravě  nebývalé
spousty sněhu a téhož roku bylo v prosinci tak teplo, že mládež chodila na boso.
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Jaro se v roce 1805 tak opozdilo, že stromy kvetly až začátkem května. V roce
1811 bylo velmi teplé léto a všechno se sklízelo o měsíc dříve. V roce 1821 ani
v zimě  nenapadl sníh a ptáci neodlétli na jih. Zato napadly silné vrstvy sněhu
21. června a zničily kvetoucí obilí. V roce 1825 napadl sníh až na svatodušní
svátky a ležel několik dní. A tak bychom mohli pokračovat. Takže počasí si
dělalo a dělá stále, co chce. Letošní rok je zvláštní, ale podobné roky byly určitě 
i v minulosti.
v Na co si dát pozor. Naši obec navštěvují opakovaně různí agenti a neznámí lidé.
Bývají dobře oblečení, jsou sympatičtí a dokonale ovládají lhaní. Nabízejí vám
slevy na energii, různé zboží, řemeslnické práce atd. Dávejte si pozor, protože
několik starších a nemocných občanů  naletělo a dostalo se do zbytečných problémů. Proto: 1) Zamykejte domy. 2) Nepouštějte domů neznámé lidi. 3) Nic
nepodepisujte. Pokud by se k vám přesto dostali a nemohli jste se jich zbavit,
volejte policii nebo obecní úřad.
v Poděkování za účast na akci „Hostýnský Yetty“ 22. 2. 2014
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 pracovníků  obecního úřadu a Spolku dobrovolných hasičů  Vaší
obce.
Bez jejich spolupráce a bezpečnostního zajištění, by nebylo možné tak rozsáhlou
akci uskutečnit. Věříme, že nám zachováte přízeň a předáte naše poděkování.
S pozdravem Ing. Vendula Perútková a Jakub Juračka
AKCE:
v CHVALČOVSKÝ ŠMIGRUST
Již devátý rok pořádá obec Chvalčov v kulturním domě  jarní prodejní výstavu,
která se uskuteční o víkendu 11.–12. dubna 2014. Můžete si zde zakoupit rozmanité ozdoby, květiny, pravé české řemeslné výrobky, anebo se jen přijít inspirovat.
Jarní náladu navodí bohatý doprovodný, kulturní program. Více informací na
www.obec-chvalcov.cz
v 15. 4. TOULKY S FILMEM... tentokrát na téma Zdeněk Podskalský a jeho
Světáci. Přijďte si popovídat s panem Vítězslavem Tichým do salónku hotelu
Říka.
V rámci cyklu Toulky s filmem se setkáme také v květnu. Těšit se můžeme na
vzácného hosta, pana Hustáka, herce, který hrál v legendárním filmu „Cesta do
pravěku“ režiséra Zemana. Pan Husták přijal naše pozvání a beseda s ním bude
jistě velice zajímavá. Nenechte si tuto příležitost ujít a sledujte plakátky s přesným
termínem akce.
v Filipojakubská noc – 30. dubna. Tradiční slet malých i velkých čarodějnic.
Průvod vychází v 17 hodin od školy a pokračuje na Kozinec. Tam nás čeká občerstvení, oheň a možná bude i taneček.
v pá 11. 4. 2014 – ne 4. 5. 2014 Zámek Bystřice pod Hostýnem – NAŠI 2014
Výstava NAŠI 2014 letos zahájí bystřickou zámeckou výstavní sezónu. Výstava
bystřických amatérských výtvarníků se letos uskuteční od 11. dubna do 4. května
2014. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v pátek 11. dubna 2014 ve svátečním sále bystřického zámku.
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v PŘEHLÍDKA PÓDIOVÝCH SKLADEB 2014
Regionální centrum sport pro všechny Kroměříž pořádá veřejnou regionální
soutěž PŘEHLÍDKU PÓDIOVÝCH SKLADEB 2014, která se uskuteční v sobotu
12. dubna 2014 od 11.30 hodin ve Sportovní hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
Prezentace jednotlivých skupin bude od 11.30 hodin, zkoušky od 12.00 hodin a
soutěž od 14.00 hodin. Soutěžit se bude v kategoriích: Předškolní děti a Rodiče s
dětmi, Malé děti do 10 let, Děti od 11 do 18 let, Dospělí od 19 do 49 let, Zralý věk
nad 50 let bez omezení počtu. Startovné je 500 Kč  za jednu skladbu pro člena
ČASPV, 600 Kč za jednu skladbu pro nečlena. Doba trvání skladby je do 5 minut.
Vítězná skupina postoupí do krajské přehlídky, která se koná 4. května 2014
v hale na Štěrkovišti v Otrokovicích. Republiková přehlídka pódiových skladeb
se koná 24. května 2014 v Brně. Objednávky a více informací poskytne Marie
Florecová tel. 606 503 570, e-mail: florecovi@seznam.cz
v so 12.04.2014 19:00 Kino Klub Sušil Bystřice pod Hostýnem
VÍKEND S BOHEM. Skvělou divadelní komedii s výborným hereckým obsazením
Mário Kubcem a Matoušem Rumlem v hlavních rolích můžete vidět v sobotu
12. dubna 2014 v 19.00 hodin v Kině Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Humor
divadelní hry je kořeněný optimismem a nadějí, kterou tolik v dnešní době  potřebujeme. Tak tedy - co všechno se může stát, když na dveře zaklepe nečekaný
návštěvník... Vstupné na divadelní představení je 230 Kč, 210 Kč  a 190 Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru v Bystřici pod Hostýnem tel. 573 501
901. Více o hře na www.mariokubec.cz
v čt 17. 4. 2014 7:30 Středisko volného času Včelín Bystřice pod Hostýnem
Středisko volného času Včelín pořádá v době velikonočních prázdnin PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR S VÝLETEM DO MUZEA FR. SKOPALÍKA V ZÁHLINICÍCH. Tábor se
uskuteční ve čtvrtek 17. dubna 2014. Sraz je v 7.30 hodin ve Středisku volného
času Včelín. Těšit se můžete na velikonoční dílničky, pletení pomlázek, výrobu
píšťalek, zdobení vajíček, tradiční velikonoční zvyky a prohlídku muzea. Cena
tábora je 120 Kč  a zahrnuje jízdné, vstup do muzea a výtvarný materiál. Děti si
můžete vyzvednout v 15.35 hodin na vlakovém nádraží v Bystřici pod Hostýnem.
Rezervace na tel. 731 403 998
v so 26. 4. 2014 Sváteční sál bystřického zámku Bystřice pod Hostýnem
143. ZÁMECKÝ KONCERT. Bystřický kulturní nadační fond zve na 143. zámecký
koncert, který se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014 ve svátečním sále bystřického zámku.
v MICHAL NA HRANÍ
V sobotu 26. dubna 2014 od 10.00 hodin se v Kině Klub Sušil uskuteční dětské
představení Michala Nesvadby MICHAL NA HRANÍ. Předprodej vstupenek bude
v informačním centru od 24. února 2014, tel. 573 501 901
v MÓDA ELEGANTNÍCH DAM
Agentura Fatima zve na akci MÓDA ELEGANTNÍCH DAM, která se uskuteční
v sobotu 26. dubna 2014 v 19.00 hodin ve Společenském domě  Sušil. Akci
bude moderovat Soňa Šuláková a konfekční módu předvedou modelky z vašich
řad.
v pá 9. 5. 2014 – ne 1. 6. 2014 zámek Bystřice pod Hostýnem
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Druhá zámecká výstava prací žáků  výtvarného oboru Základní umělecké školy
v Bystřici pod Hostýnem bude zahájena v pátek 9. května 2014 na nádvoří bys18
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třického zámku. Výstavu můžete navštívit od od 9. května do 1. června 2014 ve
výstavních prostorách bystřického zámku.
v pá 16. 5. 2014 19:30 Sváteční sál bystřického zámku Bystřice pod Hostýnem
144. ZÁMECKÝ KONCERT. Bystřický kulturní nadační fond srdečně  zve na 144.
ZÁMECKÝ KONCERT, tentokrát na Violoncellový recitál k roku české hudby –
naši slavní skladatelé 19. a 20. století. Koncert se uskuteční v pátek 16. května
2014 v 19.30 hodin ve slavnostním sále bystřického zámku. Na programu jsou
skladby Josefa Suka – Balada a Serenáda op. 3 pro violoncello a klavír, Leoše
Janáčka - Pohádka pro violoncello a klavír a Antonína Dvořáka - koncert h moll
pro violoncello a orchestr op. 104. Své umění předvede na Violoncello Jan Škrdlík
a na piano Šárka Besperátová. Více o hudebnících na www.artpetra.cz
v JARNÍ ALTERNATIVA
Město Bystřice pod Hostýnem pořádá v sobotu 24. května 2014 v zámecké
konírně hudební přehlídku Jarní Alternativa.
v MUZEJNÍ NOC
Městské muzeum pořádá tradiční MUZEJNÍ NOC, která se uskuteční v pátek
30. května 2014 na zámku v Bystřici pod Hostýnem.

Vaše příspěvky
Než vyjde další zpravodaj, bude v plném proudu květen a bude se vzpomínat na
konec 2. světové války. Přímí účastníci jsou už vzácní a měli bychom si jich považovat. Jejich vyprávění bývají plná neuvěřitelných zážitků. Vždy si kladu otázku,
zda bychom dokázali přežít všechna utrpení války my, rozmazlení současností. Na
vycházkách a túrách si možná všimnete pomníků a pomníčků v horách. Zastavte se
u nich a na chvilku si uvědomte, jak všechny naše problémy jsou malicherné proti
problémům, které přináší válka, a buďte vděční za mír. Tento článek si přečtěte třeba
na začátku května. Pan Macenauer stále upřesňuje události posledních dnů války na
Bystřicku. Hodně o tom ví a každý rok pronese projev k účastníkům pietní vzpomínky
u pomníku na Tesáku. Jeho řeč je vždy promyšlená a zajímavá. Pro náš zpravodaj
napsal o boji na Tesáku.

Vzpomínky na konec války na Tesáku v roce 1945
V letošním roce, 6. května, uplyne 69 let od chvíle, kdy byl osvobozen Chvalčov
a Bystřice pod Hostýnem od fašistických okupantů a v následujících dnech skončila
2. světová válka. Byl to právě náš blízký Tesák, kde padlo v posledních dnech války
po střetu s německými fašisty 6 slovenských vojáků  ze 4. čs. brigády, které velel
plukovník Karel Markus.
Od roku 2007 se scházejí sokolové, bystřičtí turisté a jejich příznivci u pomníku na
Tesáku, aby uctili památku padlých krátkou vzpomínkou a položením kytičky květů.
A jak tedy k bojům na Tesáku došlo? Dne 5. května 1945 v odpoledních hodinách
vojáci ze 4. čs. brigády, kteří bojovali ve svazku sovětské 18. armády a velel ji generál
Markus, postupovali od Vsetína. Jedna četa brigády zaujala pozorovací stanoviště 
na Hostýně. Druhá četa pod vedením kapitána Pupáka dorazila na Tesák, kde se
s nimi setkali i někteří bystřičtí občané, kteří z Bystřice p.H. ten den utekli, aby
nemuseli na Zábřehu kopat zákopy, které měly zamezit rychlejšímu postupu tanků 
sovětské armády od Valašského Meziříčí.
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Na Tesáku se vedení 4. čs. brigády rozhodlo, že tam jen přespí a zaútočí na
Bystřici p.H. až ráno. Vojáci se ubytovali většinou pod celtami , protože navíc začalo
hustě  pršet a byla mlha. Po dvacáté hodině  ale nastala znenadání střelba a hlídky
hlásily, že od Trojáku jdou Němci. Byl vyhlášen poplach a všichni zaujali obranné
postavení kolem silnice z obou stran. Mezitím se úplně  setmělo a nebylo vidět ani
na krok. S postupem Němců  ale začala strašná palba a velký zmatek. A jak proběhl
tento boj na Tesáku, vyprávěl jeden z přímých účastníků bitvy.
„S kamarádem jsme potmě hledali, kde jsou naši, ale nastala opět palba a my vlítli
do lesa a schovali se pod smrčkem. Za hodnou chvíli mi kamarád zašeptal, že vedle
něho někdo leží. Potichu jsme se zeptali, od které je roty. „Was?“ odpověděl on.
Dlouho jsme se nerozmýšleli, skočili po něm a zneškodnili ho. Byl to Němec, který
se v lese také zatoulal. Pak došlo ke třetí přestřelce, po které pak palba utichla. Pak
jsme se dozvěděli, že Němci šli ve třech přerušených oddílech a zle nám na Tesáku
zavařili.“
Takto o tom vyprávěl Vasil Miklóš, také přímý účastník těchto bojů. Jeho vzpomínky byste našli v knize ,,Dějiny města Bystřice p.H.“ z roku 1980. Z čsl. jednotky zde
padlo 6 vojáků, mezi nimi i kapitán Pupák a poručík Vágner. Když se rozednívalo,
začali se na silnici od Bystřice objevovat někteří unavení vojáci z naší brigády, kteří
se omylem ve tmě  přiřadili k Němcům, směřujícím k Bystřici, o kterých si mysleli, že
patří k našim. Až podle řeči pochopili, že jdou mezi Němci a rychle se po jednom
vytratili a vrátili se na Tesák ke svému praporu. Ráno pak vojáci vyčistili okolí Tesáku,
zajali 20 Němců, kteří zde byli na místě  popraveni. Snad jen připomínka, že Slováci
4. československé brigády osvobodili Bystřici pod Hostýnem v neděli 6. května. Ale
Němce, kteří se usadili ve vykopaných zákopech kolem města na kopci Bartovci,
se podařilo zneškodnit až 7. května 1945 po příjezdu prvních sovětských tanků  od
Valašského Meziříčí, které pak pokračovaly ve směru na Přerov.
Boje o Bystřici a Tesák si vyžádaly mnoho lidských životů  na obou stranách.
Padlo zde 37 německých vojáků  a důstojníků. Byli pochováni na různých místech

Památník na Tesáku
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v hromadných hrobech. Celkově  v bojích o Bystřicko bylo zabito 111 Němců. Padlo
ale také 5 bystřických občanů, 2 sovětští vojáci, 1 partyzán a 7 příslušníků  4. čs.
brigády. 10. května se pak konal za ohromné účasti občanů  na bystřickém hřbitově 
jejich pohřeb.
V minulých letech jsem na Tesáku vzpomínal na to, že se mi v r. 2007 podařilo
vypátrat přímého účastníka těchto bojů  o Tesák a o Bystřici p.H., pana Vasila Coku,
plukovníka v.v., který tehdy přijal mé pozvání a přijel do Bystřice p.H. na besedu.
Vyprávěl o svém životě a událostech, které se na Tesáku a v Bystřici p.H. na sklonku
války odehrály a kde tehdy málem položil svůj život. Pro něj 6. května 1945 ve 14
hodin odpoledne skončila válka.
Vloni, právě  8. května, při společném výšlapu sokolů  a turistů  k pomníku na
Tesáku, jsem mohl pana Vasila Coku osobně  na Tesáku přivítat i s jeho synem
panem doktorem Cokou mladším. Vasil Coka se také v loňském roce v dubnu dožil
úctyhodných 90ti let. Potěšilo ho, že jsme mu při této příležitosti u pomníku předali
i kytici. S dojetím nám poděkoval, a pak po pietním aktu vyprávěl svůj neuvěřitelný
životní příběh, který prožil od začátku války. Vasil Coka také slíbil, že pokud bude
zdravý, letos opět přijede a uspořádá besedu pro všechny zájemce z Bystřice p.H. a
okolí. Rád vás na ni pozvu.
I letos, jako každoročně, v rámci turistického pochodu Hostýn – Tesák, se zastavíme u pomníku padlých na Tesáku položit květiny na památku těch, kteří zde za naši
svobodu položili své životy. Je to pro nás ta nejmenší povinnost, co pro padlé vojáky
můžeme udělat. Čest jejich památce.
Vladimír Macenauer

Pocity z koncentračního tábora
Už dlouho jsem se chystala podívat se do Osvětimi a nedaleko ležící Březinky.
Letos v březnu se mi naskytla příležitost připojit se k zájezdu základní školy Osek
nad Bečvou, kam chodí kamarádčina dcera. Zájezd se uskutečnil v sobotu 15. března a odjíždělo se už v pět hodin ráno. V autobuse plném dětí a jen hrstky dospělých
bylo i přes brzké vstávání velmi veselo celé tři hodiny cesty. Jakmile se nám však
naskytl pohled na budovy koncentračního tábora, ke kterému jsme se pomalu blížili,
všem přestávalo být do smíchu. Sotva jsme prošli branou pod německým nápisem
ARBEIT MACHT FREI, přejel mi mráz po zádech a to jsem krom velkých cihlových
budov ještě nic neviděla. Průvodkyně byla Polka, ale mluvila na nás slovensky. Velice
zajímavý výklad se do nás vsakoval pomocí sluchátek, které jsme obdrželi u vchodu.
Průvodkyně  byla neuvěřitelně  empatická a svým klidným hlasem nám vyprávěla příběhy a osudy lidí, kterým se podařilo německé peklo přežít. V první z navštívených
budov jsme měli možnost zhlédnout
fotografie transportu Židů  a jiných
vězňů. Někteří z nich však nevěděli,
kam skutečně  jedou. Očekávali nové
zaměstnání, nový domov a ošacení, jak jim bylo naslibováno. Jediní,
kteří věděli skutečný důvod převozu
milionů  lidí, byly polští Židé, těch bylo
1 100 000. V první expozici nás mrazilo při pohledu na hromady vlasů,
brýlí, bot, dětského oblečení, kartáčků  na zuby, nádobí a dalších osobPamětní deska
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Vstupní brána pod německým nápisem

ních věcí, které si všichni vezli do „nových domovů“. Pro mě osobně to byl velice silný
zážitek, plný úzkosti, smutku a svírání u srdce. Pocit při pohledu na kufry popsané
skutečnými jmény a na fotografie lidí je nepopsatelný. Lidé na fotkách byli příšerně 
vyhublí, poranění a neskutečně  vystrašení. Dívala jsem se jim do očí a viděla strach,
bolest a beznaděj. Věděli, že zemřou, ale nevěděli, jak a kdy. Pod každou fotografií
jsou napsána jména, národnost a zaměstnání. Lékaři, advokáti, dělníci a další. Ti
všichni chodili do práce, měli své rodiny, zájmy, koníčky. Tak proč??? Proč  si museli

Velké cihlové budovy
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Palandy

„Toalety“

projít takovým peklem a zemřít jako „zvířata“? Co komu udělali? Chvěla se mi kolena a při tom jsem civěla do vitríny s vězeňským ošacením, které zde fasovali. Měli
také zvláštní značení ve tvaru trojúhelníku. Například Židy značili dvěma trojúhelníky
přes sebe, tvořící Davidovu hvězdu, homosexuály zase trojúhelníkem růžovým.
Procházeli jsme místností, kde byly drženy děti a se slzami v očích si všichni mlčky
prohlíželi malé kresby na zdech. Děti z dlouhé chvíle malovaly po stěnách své vzpomínky, pocity a skutečnost, co viděly v táboře. Objevují se zde domečky, maminky
s kočárky, stromy, ale i postavička s pistolí mířící na ležící osobu, hořící dům, šibenice a spousty dalších krutých zážitků  těch „ubohých drobečků“. Na dvoře jsme mohli
vidět stěnu, u které přišlo o život nedůstojným způsobem nepředstavitelné množství
lidí. Po prohlídce Osvětimi, která trvala něco málo přes tři hodiny, jsme se autobusem
přesunuli do blízké Březinky.
Areál byl několikrát větší než v Osvětimi a počasí nám příliš nepřálo. Šíleně  pršelo, a aby toho nebylo málo, padaly i kroupy. Všichni jsme se celí promočení přesunuli
do budovy, kde se nacházely „toalety“. Byly to řady otvorů  jeden vedle druhého,
vyrobeny z betonu. Průvodkyně  nám popisovala časový harmonogram tohoto místa.
Zajatci tady měli možnost vykonat svou potřebu pouze půl hodiny ráno a půl hodiny
večer. Vzhledem k tak obrovskému množství lidí neměli všichni tu možnost navštívit toalety ve vyhrazenou dobu. Tak svou potřebu vykonávali, kde se dalo, pokud
však byli přistiženi, příslušník SS je nemilosrdně  zastřelil. Lidé byli vychrtlí, mnozí
vážili 35 kg, a proto se stávalo, že zesláblí propadli záchodovým otvorem do výkalů.
Procházeli jsme podél kolejí k vagónu „dobytčáku“, kterým byli přiváženi chudí lidé.
Bohatí přijížděli osobním vlakem a dokonce si na „vlak smrti“ kupovali lístky. Nejvíce
mě  však zasáhla informace, že některé malé děti byly páleny zaživa. Němcům se
prý „nevyplatilo“ zapínat plynové komory, pokud nebyly plné. Zhlédli jsme krematoria,
která byla zbořena, a také prošli ženské a dětské budovy. V obou byly palandy asi
metr a půl široké, na každém patře musely spát po pěti jak ženy, tak i děti. Ty však na
rozdíl od žen nemusely spát i pod palandou na zemi. V takové budově drželi děti od
týdenních až po dvanáctiletá děvčátka a osmileté chlapečky, ostatní byli práceschopní. S úctou jsme si přečetli pamětní desku obětem této nelidské a bestiální minulosti. Mokří a promrzlí jsme směřovali na parkoviště  k autobusu a každý si promítal
v hlavě, co dnes všechno viděl. My jsme měli tu možnost opustit tábor, ze kterého
nebylo návratu, avšak miliony lidí tuto možnost tehdy neměly. Všichni v dnešní době 
o něco bojujeme, o lepší pracovní zařazení, o majetky a já nevím o co všechno, ale
lidé v táborech bojovali o holý život.
Eva Rotterová
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Poutní cesta Sv. Hostýn - Velehrad 2013
O vytvoření poutní cesty Hostýn - Velehrad rozhodlo Sdružení Matice svatohostýnské při velkých diskuzích o vybudování lanovky na Sv. Hostýn. Sdružení návrh na
výstavbu lanovky sice zamítlo, ale rozhodlo se ve spolupráci s Maticí velehradskou
založit poutní cestu. Tato cesta slouží nejen věřícím, ale všem, kteří mají rádi přírodu
a chtějí se seznámit se zajímavými místy Zlínského kraje, kterými cesta povede.
Svatý Hostýn a Velehrad jsou dvě  nejdůležitější poutní místa na Moravě  a pro
jejich spojení musí být cesta vybudována se všemi náležitostmi, tedy i s turistickým
značením, informačními panely, průvodcem a také pamětními listy a razítky pro
poutníky.
Cesta je dlouhá asi 60 kilometrů  a byla budována přes půl roku. Náklady na její
zřízení dosáhly částky 250 000 Kč, které zaplatili sponzoři. Po cestě  je rozmístěno
celkem 25 dřevěných přístřešků. Součástí každého zastavení jsou také lavičky a
informační panel s turistickými, poutnickými a náboženskými informacemi. Poutníci
se zde dozví, kolik kilometrů už ušli a kolik jim ještě zbývá. Když si chtějí zazpívat a
zrovna si nemohou vzpomenout na žádnou písničku, najdou na informačním panelu
i texty dvou písní - jedné lidové a jedné z kancionálu. Kromě  jmen sponzorů  se na
panelech nachází také citáty z Písma svatého, které vybral arcibiskup Jan Graubner.
Instalaci přístřešků  připravil PaeDr. Jiří Troneček, autor hostýnských naučných stezek a expozice hostýnského muzea.
První poutníci se na společnou pouť  vstříc Pánu od jeho matky ze Sv. Hostýna
k jeho apoštolům na Velehrad vydali 3. července 2008. Já jsem zúčastnila až druhého ročníku v roce 2009 a v roce 2013 jsem se na pouť  vydala podruhé. Opět jsem
doprovázela i klientku Domova Javorník paní Emilku Spěváčkovou.

Poutníci
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V úterý 2. července 2013 jsme se společně  vydali cestou na Velehrad, kam před
1150 lety připutovali Cyril s Metodějem. Pouť jsme zahájili mší svatou na Sv. Hostýně 
a připojili jsme se tak k poutníkům, kteří na Hostýn dorazili již v pondělí odpoledne
ze Svatého Kopečka u Olomouce. Těchto 101 poutníků  vycházelo již v neděli a měli
tak za sebou už 53 kilometrů.
Jako všichni ostatní jsme se zapsali do prezenčních archů  a objednali jsme si
místo ke spaní ve Zlíně  a Napajedlích. Do doprovodných aut jsme si uložili zavazadla, spacáky a karimatky. S sebou jsme si nesli malé batůžky, v nichž jsme měli
pláštěnku, svačinu, pití, foťák a růženeček.
Celou poutní cestu nás doprovázel kněz Jan Peňaz z farnosti Křtiny, nám již
dobře známý a neúnavný poutník. Osobně se s námi přivítal a každému předal cyrilometodějský křížek u zastavení č. 21 u Hostýnských valů. Otec Peňaz nám ještě 
požehnal na naši cestu a až na dalším zastavení na Rusavě  jsme měli příležitost
k individuálnímu seznamování.
Jednotlivých zastavení je celkem 25. Číslovány jsou však od Velehradu na Hostýn
a proto naše pouť probíhala ve směru 25. - 1. Panely s čísly 25. - 22. jsou umístěny
v areálu Sv. Hostýna.
Karla Studená

Jubilant
Chvalčovský rodák František Sanitrák se počátkem osmdesátých let minulého
století odstěhoval i s rodinou do západního Německa. Jeho manželka měla německé
předky, a protože trpěla dlouhodobě  zdravotními potížemi, hledala na radu svých
příbuzných pomoc v německém zdravotnictví. To rozhodlo, a rodina se třemi dětmi
našla nový domov tisíc kilometrů  od našich hranic. Myslím, že mladý člověk takovou změnu přežije lehce. Ale ve věku táhnoucím k šedesátce to už asi jednoduché
nebylo.
Do tehdejšího Československa se Sanitrákovi každoročně  vraceli. Zůstali tu
příbuzní, přátelé a kamarádi. Později si děti zařídily svůj život a odešly z domova.
Potom už jezdívali Sanitrákovi sami. Do nové vlasti se sice nestěhovali z Chvalčova,
ale Chvalčov byl Františkovým rodištěm. Když zjistil, že naše obec po revoluci začala
vydávat obecní zpravodaj, měl prosbu, abychom mu každé číslo posílali. Zpravodaj
pojmenoval OCHO - obec Chvalčov oznamuje, a čte prý jej po doručení od A až po
Zet. Dovídá se, co se buduje, co se plánuje, všechny události - i kdo se narodil a
kdo zemřel. A dříve často obsah dění v dopisech komentoval. Souhlasně, nebo s
připomínkami, zvláště články z historie Chvalčova, kterou si ve vzpomínkách vybavil.
Po letech se daleká cesta z Bergkamenu stala obtížná. Ale jeho syn, také
František, ví, co rodiče - hlavně  otce, na stará místa táhne. Sám už plánuje, kdy
zase známou trasu pojede. Trpělivě  objíždí s otcem příbuzné a známé - i poslední
kamarády, kteří ve staré vlasti ještě žijí.
Když se u Skýpalových vrat před odjezdem Sanitrákovi loučí, starší energicky
prohlásí: "Tak zase za rok." Syn František na znamení souhlasu přikývne...
Pan Sanitrák, chvalčovský rodák, který se svou dnes už rozvětvenou rodinou dělá
staré vlasti už léta jenom čest, se 1. května letošního roku dožije devadesáti let.
Myslím si, že všichni, kteří ho znají, se ke mně připojí a společně mu popřejeme, aby
mu zdraví sloužilo a byl ještě dlouho na tomto světě rád, po boku své milé paní Herty.
Jiřina Skýpalová
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Kulturní rubrika
O historii Obřan
11. února jsme měli úžasnou
příležitost setkat se s praktickým archeologem a badatelem
pane Daliborem Kolbingerem.
Beseda s dataprojekcí se uskutečnila v klubovně  kulturního
domu a sešlo se nás opravdu
hodně. (cca 80 účastníků, sedělo se i na stolech!) Je vidět,
že chvalčovské občany historie
z našeho bezprostředního okolí
zajímá. Pan Kolbinger se rozhovořil o historii hradu Obřany,
o archeologických nálezech
z této lokality. Jeho vědecký
přístup i projev byl okořeněn
vyprávěním manželky, paní
Kolbingerové. Ta nám historii Obřan přiblížila z pohledu
legend. Tento podvečer nám,

Dataprojekce

Vlevo Dalibor Kolbinger, vedle paní Kolbingerová.
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Beseda

kteří ve znalostech místní historie tápeme, osvětlil řadu skutečností a souvislostí.
Pan Kolbinger přislíbil pokračování, takže se můžeme těšit na další besedu. A také
připravujeme rozhovor, ve kterém se o tomto obdivuhodném, vzdělaném člověku
dozvíme více.
J.D.

Masopust 2014, aneb vodění medvěda na Chvalčově
Letos už počtvrté se sešel masopustní průvod u Obecního úřadu. Bylo nádherné počasí, a přišlo nás jako masek opravdu hodně. Většinou na téma pohádkové
a filmové bytosti. Měli jsme možnost setkat se se Sněhurkou, princem i trpaslíky,
nechyběla ani její „zlá“ macecha s kouzelným zrcadlem, poskakovala tu zrzavá Pipi
Dlouhá punčocha, dokonalý Pat a Mat, zavítal k nám valašský král Boleček Polívka
jako Bohuš, skvělá byla trojka: červená Karkulka, myslivec a vlk, okouzlující byl pirát
a pirátka, a Křemílek s Vochomůrkou nebo hastrmanka také neměli chybu...nelze
jmenovat všechny. Kostýmy byly opět naprosto dokonalé. V tomto smyslu se náš
chvalčovský průvod nemá zač  stydět a mohl by konkurovat směle jiným vesnicím…a
co se týče pití slivovice, jak se ozývají kritické hlasy, že průvod po cestě  pije…Ano,
pije, samozřejmě, že pije. A proč  by nepil? Je to normální. Masopust je oslava! Lidi
se mají bavit, tancovat, užívat si! Zaplať  pán Bůh za všecky, co to ještě  umí! Není
na tom nic divného, ani neetického či pobuřujícího. Kdybychom nahlédli do jakékoliv
jiné vesnice, vypadá to stejně, leckdy i hůře než u nás. Ale je jasné, že masopustní
průvod, který v 50 domech dostane slivovici, je veliké sousto pro všechny pokrytce a
moralisty. Každý ať se k tomu postaví po svém, to není důležité. Důležité je, že se to
děje. A pohřbívání basy je vždycky krásné, humorné a zároveň  důstojné. Zrovna tak
masopustní řeč. Každý soudný člověk chápe, že jde o legraci!
Co se týče masopustu, mě překvapila ale úplně jiná věc. Letos jsem shodou okolností měla možnost pobývat v Praze v době  jeho příprav. Moje kamarádka pracuje
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v kulturním odboru pro Prahu 2, a
já hleděla s otevřenou pusou, jak
nesmírně prestižní záležitost v hlavním městě  tato událost je. Přípravě 
masopustu věnují spoustu času,
peněz, jednotlivé městské části se
před sebou předhání, a naplno tuto
událost prožívají.
Víme všichni, že není nic jednoduššího než kritizovat…ale vždycky
je tu možnost udělat to lépe. Všichni
ti, kterým se masopust nelíbí, se
mohou kdykoli připojit a zařídit, aby
celá událost probíhala podle jejich
představ. Těšíme se v příštím roce!
A závěrem chci poděkovat všem,
kteří neztrácí nadhled a celou akci
podporují, ať  už přímou účastí,
pomocí nebo otevřenými dveřmi.

Masopustní řeč 2014

PÁTER:
Drazí truchlící a sešlí,
S hlubokým zármutkem v
srdci jsme dnes odpoledne přijali tu
nečekanou a krutou zprávu o náhlém skonu vaší předrahé, všemi
hýčkané a obdivované BASY.
Milá Baso,.. s hlubokým zármutkem
se s tebou loučíme AMEN
Likérka
Skončily tu zlaté časy, Čaniga rve si už vlasy, z cely se ozývají hlasy, kdypak se
dostanu z basy?
Vyschl nám poslední pramen, s levným chlastáním je amen,
naštěstí jsou tu ještě jiní, s nimiž se propijeme k cíli.
Rumaři
Může za to pouze naše hmotná nouze,
pozveme se na panáka, život nás hned více láká,
kdo naleje nám kde a jak, neřešíme, je to tak.
Co to ťápe za blbosti, Červenka, ať rudne zlostí
cholesterol jako děcko, krvinky, tlak, v cajku všecko
a tak dáme rumíka, pán vedoucí, pojďme na to, krize se nás netýká.
Podhoran
V centru fontána pre Zuzu a Aranku, měšťáci schovali se na zámku.
„Dívete na ně, more, ty hyeny, nedopřejú nám ani hygieny.
Z radnice jakýsi blázen zakázal nám aj bazén
More, šak moje děcka chodijú do školy
Zasraná diskreditace, gadžové navalte dotace!
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Hej more, šak já chcu do práce!
Ale já nemožu, já mám takú chorobu, co u vás nemá obdobu!“
Káčko
Ta banda ožralců – prý kulturní komise, kurňa, zas dostala od obce nejvíce.
Barák v centru, dům neřesti a hříchu, vždyť jsou všeckym stejně jenom k smíchu.
Kdo zaplatí provoz? Ptáme se po právu, však co, zahrada veliká, tak ať zasadí trávu,
ať nezatěžují obecní správu, nebude jim dělat dojnou krávu.
Nordic walking
Z Nordic walking holí vydejte se do okolí, málokdy mě  něco skolí, ale teď  mě  ještě 
hlava bolí.
Příště  místo turistiky dám si trochu erotiky, v zdravém těle zdravý duch, aspoň  shodím ten svůj břuch. ŽUCH!
Hody
Nezastavíš běhu děj, přišel k nám Cyril a Metoděj,
na hody bavit se všichni chtěj, kulturko, hned s tím něco udělej!
Napřed něco popijem, než nastoupí Boneym,
v panácích mám skluz, tvrdí Tomáš Klus,
popil bych, říká Zich,
ani Kamil Střihavka, není v chlastu padavka,
to Danovo hafana, chtělo by fet, ne frťana
Rezek a duhová víla, rumem se nám slila,
za co, pane bože, za co!
Volby
Nejsou zde jen huliči, nýbrž i zodpovědní voliči, kaliči, hasiči, dojiči, traviči, buřiči,
baviči, dlaždiči či děti s jejich rodiči
Běžte všichni k volbám!
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Politické pnutí vytvořilo nové hnutí,
Andrej, tak jim to teda nandej,
a TO- MI –JO!
Zemanovci stádo ovcí a ještě  křičí
Kalousek, pusťte Topku na kousek,
Z třešní rudá griotka, duo Hašek
-Sobotka, pojďte volit kokotka
Silnice
Z fondu nám nějaký pitomec schválil prachy na nový koberec,
Provést tuto úpravu mělo zlepšit
dopravu
Sestra: „Kur..! Proč  jste se mě 
nezeptali, než silnici jste spravovali,
já bych vám poradila, pak by cesta
rovná byla“
Myslivci
Pod Kozincem myslivci vydali se
v steč, střelil jsem dva zajíce, heč!
Pak u Králů  poslední leč, nastala
v břichu křeč, dobře ti tak, teď 
u záchodu kleč.
Betlém
Na Chvalčově  živý Betlém, normálka, ne? No tož netlem.
Když Maňa s Pepú došli do chlíva,
výjimečně nebyli jak slíva
a Jiřa říká: „Kur.. anděli, tož su
tady, neviděls ty moje americký
smrady?“
Beztak jsou u ovcí z dědiny
Cože?
Pekingské
kačeny
v Betlémě? Já už mám asi vidiny
z té svaté rodiny!
Sportovci
Jeden z chvalčovských sportovců,
málem byl v Betlémě  za ovcu, bé
bé bé, čo ti jebe na kebulu!
Letos lyžaři nemají sněhu, o to víc
dávají manželkám něhu.
Lyžaři jste prostě  smolaři, svatý
Martin s vámi nepaří,
od ledna už je předjaří, o sníh se
modlete, žabaři.
Hasiči
Hasičská bílá paní, hoši, pozor na
ni! Je obdařena skrytou zbraní,
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když nad jednotkou SDH se láskyplně sklání.
Chcete-li ulovit amanta, potkáte spíše bažanta, mutanta, buzeranta, giganta,
to už je Kubrtova konstanta, k tanci a poslechu vám hraje Atlanta!
Baby boom
Dětský vřískot v každém domu následek to baby boomu,
I když je to celkem zvláštní, i hasiči nám zahořeli vášní.
Malý Sedlář a s ním Válek, to vám bude ale párek,
do toho malá Šťápová, také Balvín, Luhan a Valda Jelínková, dětičky čeká škola
duhová,
Hnilovi by vypadaly všechny vlasy, ale to už se dávno stalo asi.
Pomáda
Když vyběhl Johnny Travolta, málem mu praskla aorta,
je tu taky Olívie, povedla se parodie?
Protože jsme správná parta, příště budou trojná salta.
Zda to nebyl nějaký fígl, ale pravý Jirka Špígl, přijela na něj holka přes půl světa, to
nedokázala ani Běta, Jirka to je prostě vyšší meta!
Olympiáda
Málem mi vypadly oči, při olympiádě v Soči, Gól!
Nad Tatrů se blýská, Jágr Cháru zlíská,
Kecy, prdy, boďary, dom nás Amíci poslali, pěkně jsme to pos….!
Zahrádkáři
A co naši zahrádkáři? Žádná změna, stále vaří,
povidla a mošty, slivovic furt košty.
Pan Pecháček, prognostik, nasází pár pranostik,
„na svatého Bumbáce, na chalupu do práce“
A co říci nakonec? Stojím tu jak pitomec, dělám to však pro dobrou věc, berte to jen
jako hec.
Milá baso, přestalas nám vrzat, přestala nám hrát, nebudem už slyšet v kapele tvůj
hlas. Bylas mezi námi, každý tě měl rád, dneska tvůj hlas zralý tak náhle nám zhas.
•
oroduj Baso za naše plesy, aj okolní lesy
•
za chvalčovské hasiče, ať potírají paliče
•
oroduj za čistou vodu z hor, ať nás nepobije mor
•
za chvalčovské zahrádky, ať z nich nezůstanou jen památky
•
oroduj za velikonoční dobu, ať vymýtí lidskou zlobu
•
za filipojakubskou noc, ať neztratí svou čarovnou moc,
•
oroduj za naše děti, aby jich bylo jak smetí
•
za chvalčovské hody, by přinesly co nejvíce pohody
•
oroduj za chvalčovské komunikace, ať jsme si blíže více,
•
za služby pro lid, by Chvalčov více prohlíd
•
oroduj za předvánoční čas, ať vnímáme jejich jas
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•
za naše klidné a pokojné stáří
•
oroduj za místní sportovce, ať neskončí na stopce
•
za hostýnského Yetty, ať zdoláme všechny mety
•
oroduj za úřad náš, ať občanům prospíváš,
•
a hlavně!!—za malé DANĚ!!
Modleme se.
AMEN
Důležité upozornění: jakákoliv podobnost s reálnými postavami naší obce je čistě 
náhodná!

„Sboropění pod Hostýnem“

V neděli 16.3. jsem se vydala do kostela sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Konal
se zde koncert duchovní hudby, při kterém zazněly skladby z nové notové publikace
celocírkevního kantora ČCE Ladislava Moravetze „Zlínské sboropění.“
Chvalčovský občan pan Moravetz je evangelický církevní hudebník, hudební aranžér a skladatel. Pochází z české vesnice Velký Perget v západním Rumunsku. Zde
se nejdříve věnoval lidovému muzikantství a taneční hudbě. V roce 1991 získal od
Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži.
Po absolutoriu studoval dále církevní hudbu na Církevní škole v Berlíně a na Vysoké
škole umění. V Berlíně částečně  vykonával kantorskou službu. Od roku 2001 působí
jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Je vedoucím Semináře

Ladislav Moravetz
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Sboropění v kostele sv. Jiljí

církevní hudby Evangelické akademie, předsedou poradního odboru pro církevní
hudbu, delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu, varhaníkem a sbormistrem Evangelického chóru Zlín. Vyučuje varhanní improvizaci na
Konzervatoři v Kroměříži a hymnologiii na konzervatoři v Olomouci.
„Zlínské sboropění“ je čtvrtá notová publikace Ladislava Moravetze, kterou letos
vydalo nakladatelství Kalich. V předmluvě  autor píše: „ Zlín- to místo „na krásné
modré Dřevnici“ se stalo po Jihlavě  a Novém Městě  na Moravě  mým třetím církevním domovským sborem poté, co jsem se vrátil ze studií v Berlíně… Jeden z těch
důvodů, proč jsme ze zlínského evangelického sboru neodešli, je také to, že zde od
roku 2002 vedu pěvecký sbor, jehož členové jsou ze Zlína a okolí. Řadu skladeb a
písní z této sbírky jsem psal a upravoval pro toto malé a občas proměnlivé amatérské
těleso. Zlínští zpěváci byli mnohdy ti první, co většinu skladeb z této sbírky zpívali.
Jim vděčím za krásnou spolupráci na významných projektech, na bohoslužebných
a koncertních vystoupeních v uplynulých letech. Vážím si jejich ochoty přicházet na
pravidelné devadesátiminutové večerní zkoušky, jejich vytrvalosti, důvěry, otevřenosti a ochoty experimentovat a pěstovat různé formy zpěvu. Také pro mne je velikým
štěstím, že jsem ve Zlíně  potkal Jiřího Pejlu, básníka a autora písňových textů, se
kterým jsem ve stálé spolupráci na písních, které budou také zařazeny do nového
zpěvníku naší církve.“
Nedělní koncert byl vskutku famózní. Pěvecké těleso s několika desítkami hlasů,
to je zážitek. Manželům Moravetzovým se obdivuhodně  daří prostřednictvím hudby
šířit poselství o milostivém a dobrotivém Bohu.
J.D.
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Otevírání studánek

V neděli 23. března jsme se
sešli jako každý rok před studánkou Sklenářka, abychom
přivítali jaro, a symbolickým
klíčem otevřeli studánku. Letos
sice nemrzlo jako loni, ale pro
změnu pršelo. To však příznivce a nadšence tohoto krásného
rituálu nemohlo odradit. Sešlo
se nás i přes to psí počasí dost.
Pracovníci obce situaci vyřešili
tak, že připravili lavice a občerstvení pod střechou, kde jsme si
mohli i zazpívat. Studánková víla
rozdala každému doušek čerstvé vody a její pomocnice malá
hastrmanice rozdávala bonbóny.  
Slova se ujal pan Sklenář, který
studánku pro letošní sezónu
vzorově  připravil. Ostatně  jako
každý rok. Pak se přidala paní
A. Stellová a o zábavu bylo

Pan Sklenář se studánkovou vílou a hastrmanicí.

Setkání u studánky Sklenářky
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postaráno. Přesouvání diváků ke studánce a zase zpátky bylo sice trochu rozpačité,
ale nikdo se nezlobil, protože každý rozumný člověk chápe, že bez improvizace to
nejde. Hlavně, že jsme se sešli a rádi se viděli. Na Říce jsme téměř zaplnili salónek,
zazpívali si a popovídali si. Bylo to milé setkání, za které chci poděkovat všem,
zejména panu Sklenářovi, paní Stellové, dětem, paní Martě  Válkové, paní Martě 
Šindlerové, Jarce Velikovské a „chlapům“ od obce, že nám byli k dispozici. Paní
Kamile Kulhavé za návrh krásného plakátku. Děkuji také všem, kteří se přišli podívat
a akci podpořili tím, že přinesli „zápisné.“ Děkuji všem zpěvákům a především děkuju
přírodě a vodě samotné.
Paní Marta Šindlerová k této příležitosti složila báseň.
„ Otevírání studánek 2014“
„Čas běží jako voda v potoce,
my scházíme se opět po roce.
Paní zima svou vládu letos brzy vzdala,
většina z nás již jaro přivítala.

Važme si toho, že je tak účinná,
vždyť k nám přece proudí z Hostýna.
Napájí pocestné, kolaře, pěší,
což dědu Sklenáře velice těší.
S večerním soumrakem na lavičce sedí,
by Sklenářka nevyschla, toho si moc
hledí.

Rozkvetly sasanky, petrklíče,
našel se od studánky klíček.
By nám mohla dávat vodu,
jen k užitku, ne na škodu.

Proto se napijme,
co hrdlo ráčí!
Ať jsme všichni hodně zdraví,
to k životu stačí.“

Její voda studená, čirá,
hodně lidem ke zdraví posloužila.

Z historie
Pořízkův mlýn v Dědině
Byl to poslední mlýn na Chvalčově. Na setkání s Aničkou Mikulčákovou roz.
Pořízkovou, dcerou posledního mlynáře, jsme zaznamenaly, co si paní Anička pamatovala.
Rod Pořízků nepocházel z Chvalčova. Pan Alois Pořízek se narodil v Rozstání na
Vysočině  26. 12. 1900. Měl šest sourozenců, takže rodiče se měli co ohánět. V rodné
vesnici se vyučil mlynářem. Nevěstu si vyhlídl v nedalekých Novosadech. Přišla
1. světová válka. Sedm roků čekali oba mladí na svatbu,
jejich láska vydržela, přestože slečna Marie Hořavová
vážně onemocněla. Pan Pořízek byl čestný muž a nemocnou Marii si vzal. Narodily se jim čtyři děti, dva synové a
dvě dcery. Poslední byla Anička. Maminka v roce 1942 ve
svých 41 letech zemřela.
To již bydleli na Chvalčově. Ve třiceti letech koupil pan
Pořízek na inzerát mlýn v Dědině  od mlynáře Vašiny.
Protože poznal práci v několika mlýnech, měl přehled
a koupený mlýn zmodernizoval. Udělal a udržoval od
Janováčového „lanfešt“ (náhon) a mlýnské kolo nahradil
turbínou. Mlýn mlel až do znárodnění v roce 1948. To byl
už v nájmu, protože se rodina odstěhovala v roce 1947 do
pohraničí. Tam si nezvykli a v roce 1950 se vrátili zpět do
Dědiny. Pan Pořízek byl zaměstnán v Šimonově  statku.
Alois Pořízek – mlynář
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A. Pořízek osekává led z mlýnského kola.

Obstarával kolářské práce. Znovu se oženil.
Po vzniku JZD Chvalčov pracoval v JZD až
do důchodu. Do mlýna k Pořízkům se chodilo příležitostně  šrotovat obilí. To se stalo
panu Pořízkovi osudné.
26. 12. 1978 se u Pořízků  sešla celá
rodina. Slavily se narozeniny pana Pořízka
a také Vánoce. 27. 12. šel svátečně  oblečený do kostela, a když se vrátil, čekala
tam paní Cabálková s prosbou, aby jí
našrotoval trochu obilí. Pan Pořízek, tak
jak byl, nasypal obilí do šroťáku, nahodil
řemenici a „zapl elektriku“. Řemenice se
znenadání roztrhla, odhodila velkou silou
pana Pořízka na zeď  a způsobila mu řadu
vnitřních zranění. Zemřel v nemocnici na
Silvestra. Pohřeb se tehdy konal z domu.
Pan Pořízek, poslední chvalčovský mlynář,
byl také poslední chvalčovský občan, kterého na hřbitov odvezl pohřební kočár tažený
černými koňmi s chocholy. Takový pohřeb
můžeme vidět už jen ve starých filmech.
Co dodat. Život naplněný dřinou nepřináší vždy bohatsví. Můžeme na lidech, jako

Vpředu obytná část, vzadu mlýn.
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byl náš poslední mlynář, obdivovat jejich vytrvalost a schopnost začínat stále znovu,
nestěžovat si, nekapitulovat a bojovat do posledního dechu. To bychom se měli učit
od svých předků. Říkáme si s paní Aničkou, že je škoda turbíny. Kdyby se zachovala,
mohli bychom mít na Chvalčově malou elektrárnu.
Zapsala Eva Bubílková

Tataři pod Hostýnem
(pokračování z knihy Toulky dávnou minulostí podhostýnského kraje)
Zatím se Pajdar posílil a chystal se na mocný a rozhodný útok na české vojsko,
o němž nepochyboval, že rychle podlehne. Přísahal Jaroslavovi pomstu a hroznou
smrt. Chýlilo se k večeru, bojovalo se po celý den. Pajdar připravoval útok na příští
den.
Konec seči ukončila tmavá noc. Nepřátelské vojsko se stáhlo a pod ochranou
silných stráží odpočívalo. Pajdar nezahmouřil oka. Seděl ve stanu, před ním plál
malý oheň. Náhle k němu přistoupil Džudži. Nechal v Olomouci tatarskou posádku,
ustanovil jejího velitele a sám se vrátil k Pajdarovi. Řekl mu, že ví s jistotou, že
Jaroslavova milá Alžběta se nachází na Hostýně, že to vyzvěděl od olomouckých
obyvatel.
„Hostýn!“ řekl Pajdar tiše a spokojeně. Dobře jej znal. Věděl, že to nebyla pevnost,
ale kopec, kam uteklo před Tatary několik skupin lidí, aby se zachránili. „Snad už
není dobyt naším vojskem?“ vykřikl. Celý tábor byl vzhůru. Naštěstí nebyl dobyt a po
táboře a dalekém okolí letěl rozkaz, aby se nikdo neopovažoval přiblížit k Hostýnu,
dokud tam nepřitáhne sám Pajdar.
Příští den se valil k Hostýnu obrovský proud tatarského vojska. S ním se blížil
i Pajdar. Jaroslav uhodl jeho úmysl a vzplál hněvem. Bil, sekal a dral se do šiku
nepřátel. Bojoval bez oddechu, bez zastávky. Několikrát pod ním padl kůň, vyšvihl
se vždy na dalšího, třeba i tatarského. Jeho stříbrná přilba ukazovala cestu vojsku a
povzbuzovala ho.
Také Pajdarova přilba, ozdobená drahým kamením, ukazovala cestu Tatarům. Ale
Jaroslavovi bojovníci doráželi pořád dále, vnikali do hustých řad tatarského vojska,
mezi kopí a meče. Jaroslav již viděl před sebou chlum Hostýn, rozeznával na něm
stromy a na temeni kapličku. Kolem chlumku však byla pravá povodeň  tatarského
vojska a bylo jisté, že Pajdar k němu směřoval. A tu náhle se tatarský vojevůdce
obrátil. Nyní byl v čele on a dorážel na Čechy, aby je zahnal zpět. Zde byla nyní soustředěna veškerá síla a moc jeho vojska. Hnala se divokým proudem proti českému
vojsku, se zuřivostí se Tataři vrhali na Čechy.
Tento obrat však Jaroslav očekával, byl na něj připraven a sotva zpozoroval první
útok, hned připravil svůj lid tak, že tu stál jako neohrožená zeď, od níž se útok odrážel. Při tom však padlo mnoho lidí, jejich prolitá krev se mísila se sténající zemí, vsakovala se do ní. V ní pak zůstala její památka, která nám činí rodnou zemi tak drahou.
Vůdce měřil se tu s vůdcem, sok měřil se tu se sokem a každý měl na zřeteli
lesnatý chlumek, poutnický cíl s vlídnou kapličkou. Jaroslav, když musel před útokem ustupovat, byť  se bránil sebeusilovněji, nespouštěl z očí Hostýnský kopec. Tu
pokynul mu Vneslav, který stál v čele jezdeckého sboru, nad hlavou vztyčil korouhev
a razil cestu hustou řadou nepřátel. Vyrazil jako oheň  ze země  a jeho lidé za ním.
Tak letěli přímo k chlumku, prosekali se, s pomocí Moravanů prorazili první hradbu a
šťastně se postavili proti nepříteli klínem, jehož ostrou hranou vnikali do jeho středu.
Nyní nebyl již Pajdar schopen bez boje se zmocnit chlumu. Byl sevřen ze dvou
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stran. Vratislavův lid se připojil k Vneslavovu sboru. Mraky střel se spouštěly z hory
na Tatary. Nastala temná noc a druhý den skončil vražděním, jak započal. Přece
však nebyl Pajdar tímto nezdarem příliš polekán. Jeho hrdost a velká sebedůvěra
nedopouštěla, aby uznal, že se chýlí k porážce.
Vneslavovo postavení bylo již malým vítězstvím Čechů, avšak naopak Jaroslav
couval nyní s celým pěším vojskem. Zdálo se, jako by toužil znovu se vrátit a zůstat
za hradbami v Olomouci. Ta však byla Tatary obsazena. Kromě  toho přibylo ještě 
k večeru velké množství tatarského vojska a připojilo se k Pajdarovi. Do zítřka pak
tu měl být Batu s pomocným vojskem z Uher. Znovu bylo vše, co činil Jaroslav,
Pajdarovi k smíchu. Byla to jen taková hračka. Ano, kdyby tu stál Jaroslav v čele
vojsk celé Evropy, tu by se Pajdar sklonil před jeho mocí. Ale půda v táboře se otřásala pod kopyty nových a nových jezdeckých tlup, které se přidávaly k Tatarům a
které jako by vyrůstaly ze země.

Chvalčovští zahrádkáři
„Poznání je jako zahrada, pokud se o ni nepečuje, neplodí.“

Africké přísloví, Guinea

Péče o ovocný strom pomáhá zapomínat na pracovní vypětí v běžném životě,
posiluje lidský organismus, uklidňuje duši a plody stromu posilují naše zdraví. Co víc
si můžeme přát – přátelé.
Jistě  víte, že každý Čech vypěstoval v roce 2013: 10kg brambor, 7kg jablek,
1,30kg rybízu, 0,5kg jahod a vy mezi ně také patříte.

Bouráme šopu
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31.1.2014 proběhl na CH.Z. tradiční „XI. ročník koštu jablek a slivovice.“ U jablek
byl na prvním místě  RUBÍN, na druhém KARNEVAL, na třetím kříženec Elstar x
Topaz.
U slivovice byla vyrovnaná velmi vysoká kvalita a vítězem se stal př. J. Pavelec,
trnky, Lipová. Druhý byl př. A. Zábranský, trnky, Chomýž, třetí př. J. Pecháček,
trnky, Lipová, čtvrtý př. J. Zemánek, trnky, Lipová, pátý Ing. A. Stodůlka, z Kozince
ovoce, letní. Košt byl tradičně  na velmi dobré úrovni. S občerstvením byli účastníci
také spokojeni. Př. V. Raabová donesla cukroví, koláče donesly př. L. Dostálová, M.
Janková, M. Kolajová. Děvčatům děkujeme za výborné cukroví, koláče a tyčinky.
Všichni účastnici se již těší na příští košt v r. 2015.
Protože nám počasí přeje, využíváme té dobroty a pracujeme na zvelebení CH.Z.
4.2. začínáme s úklidem v bývalé sušárně, skladu, ve skladu dřeva, který stěhujeme
jinam. Začínáme bourat starou šopu-garáž, čistíme cihly, kopeme základy, betonujeme, stavíme zeď, omítáme, bouráme topeniště  pod sušárnou atd. Pomáhali členové
i nečlenové, a to: př. A. Hlavík, ing. A. Kyncl, J. Machač, Mgr. P. Malének, F. Matyáš,
JUDr. V. Miler, B. Ovčačík, H. a J. Pavelcovi, J. Pecháček, L. Raab, E. Sedlář, J.
Slavík, M. Symerský, J. Vitovják, Vl. Zapletal, J. Zemánek a Stan. Krutil, který nám
provedl zednické práce. Odpracovali jsme celkem 359hod. Za vše, co udělali, patří
všem obdiv a dík.
Zimní měsíce jsou obdobím vzdělávání, navštívili jsme školení v Olomouci, Brně či
jinde. 14.2.2014 proběhla na Chalupě beseda s dataprojekcí na téma: „Jarní ošetření
ovocných stromů.“
Výroční členskou schůzi (VČS) jsme uskutečnili 21.2.2014, kde jsme hodnotili
období 2009 až 2013, co se nám podařilo, kde jsme chybovali a jaké úkoly jsme si

Rozebíráme zeď
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předsevzali. Volili jsme nový výbor na fukční období 2014 – 2019 dle nového občanského zákoníku. Poděkování patří končícím funkcionářům, hodně odvahy, síly,
vytrvalosti a nápadů přejeme novým funkcionářům a také novým členům, aby
byli spokojeni mezi námi.
Zúčastnili jsme se ve Vsetíně  v Masarykově  knihovně  přednášky šlechtitele
angreštu Martina Vrány ze Zborovic. Přednášel na téma: „Pěstování a šlechtění
angreštů.“ Byla to výborná přednáška. Pan Vrána hovořil z vlastní praxe. Má uznaných 5 odrůd angreštů  a jeho výpěstky jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších a
kvalitních. A to:
- PRIMA 2003 - středně  raná se zralostí na přelomu června a července. Keř má
středně  hustou korunu kulovitého tvaru. Výhony polovzpřímené, středně  husté,
hustě  olistěné, středně  otrněné v horní polovině. Plod středně  velký až velký, elipsovitého tvaru se středně  znatelnou nervaturou. Slupka středně  tlustá, světlezelené až žlutozelené barvy s hladkým povrchem, někdy s nízkým počtem tenkých
trichomorů. Dužnina je sladce navinulá. Odrůda je odolná proti napadení hnědým
padlím - dříve americké padlí.
- Karmen ® - novější, velmi kvalitní, česká odrůda angreštu odolného padlí. Plod
středně  velký až velký, červený, středně  ochmýřený, sladkokyselý a středně 
aromatický. Středně  raná odrůda. Slupka středně  silná. Zraje kolem poloviny
července. Odrůda je odolná proti napadení hnědým padlím.
- ALAN 2011- raná až středně  raná se zralostí do konce června. Keř je hustý
s příčně  elipsovitou korunou. Výhony jsou polovzpřímené až horizontální, středně 
olistěné se středně  dlouhými interodii, slabě  otrněné v horní třetině. Plod středně 

Čistíme cihly
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velký až velký, kulovitého tvaru s karmínově červenou slupkou. Slupka středně 
tlustá, před vybarvením s širokou žilnatinou, v době vybarvení již méně znatelná.
Dužnina je sladce navinulá. Odrůda je odolná proti napadení hnědým padlím.
- DAGMAR 2011 - tato odrůda je z výše uvedených nejsladší. Raná až středně raná
se zralostí do koncem června. Keř středně  hustý s příčně  elipsovitou korunou.
Výhony jsou polovzpřímené, hustě  olistěné s krátkými internodii, slabě  otrněné
v horní třetině. Plod středně  velký až velký, elipsovitého tvaru se žlutou slupkou,
na povrchu bez ojínění a ochmýření. Slupka tenká, se středně širokou nervaturou.
Odrůda je odolná proti napadení hnědým padlím.
- Dukát 2012 - raná až středně  raná odrůda. Keř středně  hustý až hustý s opakovejčitou korunou. Otrněnost výhonů  malá až střední. Plod střední až velký,
elipsovitého tvaru, zelený s bílým nádechem, na povrchu bez ojínění, hladký bez
chloupků. Slupka slabá až středně  tlustá, se středně  znatelnou žilnatinou. Stopka
středně dlouhá až dlouhá. Odrůda je odolná proti napadení hnědým padlím.
- Angrešt – či srstka obecná je velice zdravé ovoce a v lidovém léčitelství byl užíván
jako prostředek proti zácpě, vyššímu krevnímu tlaku a anémii. Angrešt čistí střeva,
zlepšuje trávení, ale také podporuje tvorbu zdravé pokožky a vlasů.
28.2. jsme se zúčastnili přednášky o slivoních v Holešově  u zahrádkářů. Byla
zajímavá a velmi poučná. 7.3. jsme na Chalupě  uspořádali besedu „Řez ovocných
stromů  s promítáním.“ Pro posluchače byla přínosem. 14.-15.3. jsme se zúčastnili
bouřlivého zasedání Republikové rady. Terénní cvičení v Žabčicích bylo zrušeno
pro karanténu – spála růžokvětých.   29.3. jsme se zúčastnili semináře předsedů 
v Olomouci.

Betonujeme základy
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Mezinárodní den mrkve se slaví každý rok přesně  4. dubna a je celosvětově 
vrcholem oslav všech milovníků  mrkve. Den mrkve vznikl v roce 2003 za účelem
šíření blahodárných účinků  mrkve po celém světě. Popularita Mezinárodního dne
mrkve každoročně roste a stejně tak, jako počet zemí, ve kterých jsou pořádány oslavy: Velká Británie, Francie, Švédsko, Itálie, Austrálie, Japonsko, Rusko, ČR. Historie
divokých předků  mrkve pěstované na území moderního Afghánistánu. První mrkev,
jež lidstvo zná, byla fialová a docela hořká.
Svoji „kariéru“ mrkev zahájila žlutými kořeny v Evropě. Postupem času vznikla
oranžově  zbarvená mrkev mutací mrkve nachově červené a bílé. Vyšlechtěna byla
v Holandsku v 17. století, a teprve v následujícím století se rozšířila do celé Evropy.
V dnešní době  ovládla Evropu i Ameriku „oranžová“ mrkev, která má nejrůznější
odrůdy a tvary.
Dnes už každé dítě ví, že mrkev patří k nejbohatším zdrojům provitamínu A. Když
děti dospívají, opět slyší, že mají pít šťávu z mrkve, protože „vitamín A je výborný na
pleť a zkrášluje“. Když mládež studuje, doporučuje se jí pít šťávu nebo jíst salát ze
syrové mrkve, poněvadž vitamín A regeneruje unavený zrak. Totéž se říká mužům,
kteří řídí auto za tmy. Vitamín A je nejlepší a jediný lék na šeroslepost (špatné vidění
za šera).
Odrůdy mrkve šlechtitelů  ze SEMO Smržic seženete v prodejnách: Velmi raná
(VR), kulatá RONDO; VR, karotka CALIBRA F1; pro mlsné jazýčky, VR, „baby“
karotka MIGNON; pro mlsné jazýčky, raná (R), karotka, velmi sladká NECTAR F1;
R, karotka, odolná k pochmurnatce, NOVINKA, FLYAWAY F1; R, karotka JARANA
F1; R, karotka JITKA F1; R, karotka NANTES 3 (dříve TIP-TOP); R, karotka NANTES

Zdíme
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5 (dříve NANTÉSKÁ); R, karotka SMIRNA; R, karotka VANDA; poloraná (PR),
karotka ANINA; PR, karotka, velmi šťavnatá, typ Kuroda FIRE WEDGE F1; PR, typ
Chantenay CHAMARE; PR, karotka KAROTINA; PR, karotka MARQUETTE; PR, typ
nantes, válcovitý kořen, NOVINKA, JOLANA F1 (H 38/11); pozdní BERLIKUMER 2
(ROMOSA); P FLAKKER; P KAROLA; MAXI, P KOLOSEUM F1; MAXI, P MAXIMA;
P RUBÍNA; P, žlutá TÁBORSKÁ ŽLUTÁ; PR, fialová PURPLE HAZE F1; paleta barev
SMĚS BAREV; Myslíme si, že výběr je rozmanitý a dostačující pro všechny pěstitele.
Nebude den otevřených dveří v SEMO Smržice, bude až příští rok. Letos bude
„Zelinářský seminář“ pro OOI 25. - 27. 7. 2014 á 500Kč.
Předplatitelé časopisu ZAHRÁDKÁŘ  dostali v březnovém čísle od SEMO osivo
„datlového“ rajčete s oranžovými plodym, jsou chuťově  vynikající, v dubnu jsme
dostali polopozdní hybridní mrkev AFALON F1 od firmy Moravoseed. Předplatitelé
se mohou těšit na Knihovničku Broskvoně, která vyjde asi v září.
POZOR na hraboše, krytonosce na řepce, přezimující škůdce na ovocných dřevinách, puchrovitost švestky, strupovitost jabloní a hrušní, moniliovou spálu peckovin.
Pár inspirací: Britskému pěstiteli Petrovi Glazebrookovi se podařilo vypěstovat
cibuli 8.15kg, nejtěžší brambor, největší petržel a nejdelší červenou řepu. Pěstitel
říká, že stačí dobře hnojit.
Zkusíme to, ale čím budeme hnojit? Mořskými řasami, nebo něco jiného vymyslíme! Kde jsou ty časy, když nad Kopcama byl družstevní hnůj = kompost, který
občané využívali. To se pole ještě  hnojilo chlévským hnojem. A co dnes??? Kolik
jsme viděli racků  za oráčem. Nejsou žížaly. A začíná koloběh v přírodě. Odsířili jsme
kotelny a nyní je nedostatek síry v půdě. Problémy má řepka, jetelina, ovoce více trpí
strupovitostí atd. Neboli vše souvisí se vším.
Naši předkové 30.3. uctívali koně, protože věřili, že nastává období užšího sepětí
člověka s přírodou a čas vhodný pro putování.
25.4. slavili Římané svátek zvaný Robigalia. Jeho magickým smyslem bylo zapudit ducha plísně, který touto dobou napadal plodiny.
Zahrádkářské a jiné akce:
4. 4. 18 hod. CH.Z. Beseda „Drobné ovoce“ šlechtitele M. Vrány s dataprojekcí
10.–13. 4. Trenčín Výstava-Zahrádkár-výstaviště
12.–13. 4. FLORIA Kroměříž Myslivost, rybářství, včelařství
24.–27. 4. FLORA Olomouc – jarní etapa Mezinárodní zahradnická výstava
26 4. 17 hod. CH.Z. Společenská akce „Děláme si vaječinu v kotlíku - pijeme
burčák – promítáme - povídáme si“ Všichni jste zváni těšíme se na Vaši
účast
26.–27. 4. Slivkošt, Pavlovice u Přerova
30. 4. 8 hod. OK MZ Holešov zámek - soutěž ml. žáci 4.-6.; st. 7.-9.třída,
přihlášky zaslat do 4.4.
30.4.–4.5. Zahrada Věžky - JARO 2014
17. 5. 17 hod. CH.Z. Společenská akce „3. r. soutěže o nejlepšího klepače
kos“ s harmonikou
24. 5. 17 hod. CH.Z. Společenská akce „Posezení u HARMONIKY a zpěvy
páteční“
6. 6. 18 hod. CH.Z. Beseda „Zážitky z cest N. Zéland“ F. Bombík
13.–15. 6. Rakovník XXVII. ročník soutěže Mladý zahrádkář republikové kolo
21. 6. 17 hod. CH.Z. Společenská akce „Opékání špekáčků“ promítání, přijďte
mezi nás si popovídat, pokecat, budeme se na Vás těšiti.
"MYŠ JE MALÉ ZVÍŘE A NEVĚŘÍ JEDNÉ DÍŘE." (České přísloví)
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Pár pranostik:
Hezky-li na Boží hod Velikonoční, s
prací na poli zčerstva počni.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak
hluboko v máji vyschne.
Bujný květ - plný úl ...přejeme všem
včelařům
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě 
se hnedle také čočka zaseje.
Osvědčeným receptem proti
„frkání, chrchlání a kašlání“ je dobrá
pálenka, tolik oblíbená slivovice.
Pomůže dát si večer malou štamprli
nebo pár kapek do čaje. Co je to
Hotovo
pár kapek? Je to málo nebo hodně?
Věříme, že si najdete cestu k nám, zahrádkářům na naše akce nebo jen tak
zhlédnout, co děláme pro Vás a těšíme se, že nás svou přítomností povzbudíte
v naší činnosti.
Výbor ZO ČZS

Než zavřete zpravodaj
Přátelství je úžasná, ale zvláštní věc. Je úžasná, protože když máte strach, třeba
ze smrti, tak se máte o koho opřít, komu se svěřit, s kým si popovídat o tom, co vás
trápí. Tak se pozná pravý přítel. Dokáže vás podržet po fyzické i duševní stránce.
Dobré přátelství nemusí být jen s lidmi, ale i se zvířaty. Spousta lidí si asi říká, že
nemůžete mít za nejlepší přátele zvířata. Kdo tomu nevěří, ať čte dál.
Já mám za nejlepšího přítele svou kočku Mikeše, a myslím si, že se nemám za co
stydět. Kočka nebo jiné zvíře si totiž ze dne na den nevybere někoho jiného za svého
přítele. Moje zkušenost je, že jsem měla hrozné bolesti břicha, křeče, no hrůza!
Paní doktorka hodně  dlouho nevěděla, co mi je, a byla jsem moc dlouho doma. Můj
kocour jednou přišel k posteli a chtěl vyskočit, ale nepodařilo se. Na podruhé se
povedlo. Vlezl mi na břicho začal vrnět a „šlapat zelí“. Je to přirovnání, když kočka
šlape tlapkami. A po chvíli byly bolesti pryč. Najednou zmizely. Myslela jsem si, že
to bylo nějaké kouzlo, bylo to neuvěřitelné. A vsadím se, že léky, ani člověk by mě 
z toho nedokázaly dostat. Zachránil mě.
Jednou Mikešovi bylo špatně, nechtěl pít, jíst, ani šunku nechtěl, a to je co říct! Tak
to bylo jeden den. Pak si mamka večer řekla, že radši zavolá panu veterináři. Protože
bylo myslím šest hodin a to pan veterinář zavírá. Ale díky bohu ještě tam byl. Nasedli
jsme do auta a jeli jsme. Pan veterinář mu dal dvě  nebo tři injekce, a ani to s ním
nehlo. Pan veterinář řekl, že jsme udělali dobře, jinak by jsme ho našli ráno mrtvého.
Tak měl malou šanci na přežití. Ale Mikeš by nás tady nenechal. Mamka mu začala
říkat: „Mikeši jez, jez, já za tebe nebudu platit odběry krve.“ A Mikeš to pochopil. Začal
jíst. Pak jsme jeli k panu veterinářovi a bylo to v pořádku. Od té doby Mikeš šíří svou
lásku všude a je nám pořád vděčný.
Johanka Dostálová IV. třída
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Hippies ples + Pomáda skupina Tranzistor
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Slovo na konec:
„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak
jdi a žij.“
John Lennon
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