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Adventní inspirace
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Milí čtenáři,
před několika dny zůstalo mnoho míst v naší republice, včetně naší obce, bez
elektrického proudu. Ačkoliv výpadek trval pouze jednu noc a několik denních
hodin, byla to pro všechny bezesporu zajímavá a vydatná zkušenost. Jít do práce
bez ranní kávy? Nepustit si rádio? A zkuste číst při svíčce knihu či noviny. Ono to
vypadá romanticky, ale ve skutečnosti člověk mžourá do písmen a nevidí skoro nic!
Když si uvědomíme, že elektrika existuje teprve nějakých sto let, a předtím tisíce let
žili lidé bez této vymoženosti, zůstává našemu 21. století rozum stát. Jak to ti lidé,
pro Boha, dělali? Svíčky jsou nádherná věc, o tom není sporu. Jejich živý plamen
zútulní okamžitě každý prostor. Ovšem jít se svíčkou třeba na záchod, který navíc
nesplachuje, zas až taková nádhera není. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak
jsme my, páni tvorstva, bez elektriky nemožní. Ano, jeden den se to bez kávy a bez
vaření dá přežít. Že se nevysprchujete, a že si děcka bez svých mobilů, noťasů a
tabletů neumí poradit, to se také dá vydržet. Horší už je zima v domku, když topení
funguje přes čerpadlo. Nebo když otočíme vodovodní kohoutek a ono nic. Darling
nefunguje, voda nepoteče. Nejlepší je v takové situaci zalézt pod peřinu a vylézt, až
elektriku zase pustí. Ten jeden den to může být dokonce velmi příjemné, když člověk
nikam nemusí a nic nemusí dělat. Ani žehlit, ani uklízet, ani vařit, ani mýt nádobí. Ale
popusťme uzdu fantazii a představme si, že by tato situace trvala týden nebo měsíc.
Zkolabovalo by téměř všechno. Nemocnice, školy, doprava. Veškerá výroba, včetně
potravin, se neobejde bez elektriky. Ententýky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky.
Ano, je v tom cosi čertovského. A sice závislost. Čert vždycky jednou rukou nabízí
a druhou si vybírá daň. Dokázali bychom vůbec bez elektriky jako civilizace přežít?
Věřím, že dokázali. Ale nebyla by to žádná legrace. Nezbývalo by, než se znovu
naladit na přírodu, oželet luxus a přepych, který považujeme za samozřejmost, více
se stmelit s ostatními. Pohodlí, které nám elektrika přináší, je nepředstavitelné. Kdo
by dnes chtěl chodit pro vodu k obecní pumpě? Přitom ještě před čtyřiceti lety to bylo
naprosto běžné. Několikrát denně se chodilo s kýblem pro vodu, jen abychom se
napili a uvařili. To nemluvím o praní a koupání. Elektrika nás rozmazlila, usnadňuje
nám život doslova na každém kroku. Teprve když na pár hodin z našich životů zmizí,
uvědomíme si, jak obrovská je její moc.
Přeji všem čtenářům a občanům naší krásné vesnice, aby s nadcházejícími
vánočními svátky došli klidu, míru a pokoře.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 22. září 2014
Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
• a schvaluje program jednání.
• a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23. 6. 2014. do 22. 9. 2014.
• a rozhodlo o výkupu části pozemku dle GP 477-185/2012,2 odděleného z parc. č.
97 v k.ú. Chvalčov, nová parcela č. 97/2 o výměře 485 m , druh travní porost od
Ing. Rostislava a Radoslava Štěpánových. Cena za 1m2 je 200,00 Kč, celkem
97 000,00 Kč.
• a schvaluje v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem183/2006 Sb. §6, odst.5), písmeno b), o územním plánování a stavebního řádu v platném znění:
Zprávu o uplatnění Územního plánu Chvalčov v uplynulém období obsahující
Pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 Územního plánu Chvalčov, upravenou
na základě projednání podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a na základě zpracování požadavků dotčených
orgánů a krajského úřadu na obsah územně plánovací dokumentace této změny,
a dále na základě zapracování všech došlých podnětů a také připomínek okolních
obcí.
• a rozhodlo o provedení víceprací na projektu „Oprava MK na parcele č. 1122/1
v obci Chvalčov“ zhotovitelem WSAEKO s.r.o., Chvalčov za nabídkovou cenu
272 853,54 Kč bez DPH.
• a schvaluje předání nově instalovaného zvonu v kapli Sv. Cyrila a Metoděje ve
Chvalčově Římskokatolické církvi , farnosti v Bystřici pod Hostýnem.
a
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chvalčova č. 1/2014 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Chvalčov. Vyhláška nabude platnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
• deklaruje zájem o bezúplatné převzetí nepotřebného majetku v areálu u č. p.
47 v ul. U Revíru, dle nabídky vlastníka Výchovného ústavu, střediska výchovné péče HELP, základní školy a střední školy Střílky, ale protože si je vědoma
závazku, kterým by zatížila následující ZO, nechá definitivní rozhodnutí, po dořešení podmínek převodu nemovitostí, na názoru zastupitelstva obce, které vzejde
z komunálních voleb konaných ve dnech 10.–11. 10. 2014.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 v projednaném znění.
• a) a rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku parc.č. 1163/10 v k.ú. Chvalčov pro E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Jedná se o zařízení
distribuční soustavy pod názvem „Chvalčov-kabel NN, Kunčová“. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu 500,00 Kč.
• b) a rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecních pozemcích parc.č. 367/2 a 371/1 v k.ú. Chvalčova Lhota pro E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Jedná
se o zařízení distribuční soustavy pod názvem „Chvalčov-kabel NN, Kunčová“.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 500,00 Kč..
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c) a rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích parc.č. 881/1 a 1163/30 v k.ú. Chvalčov pro E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Jedná
se o zařízení distribuční soustavy pod názvem „Chvalčov-kabel NN, Bell Živná“.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 1 000,00 Kč.
a schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi obcí Chvalčov a
Podhostýnským mikroregionem, ve výši 300 tis. Kč. Příspěvek je účelově vázaný
na částečnou úhradu nákladů příjemce spojených s realizací stavby rozhledny na
Kelčském Javorníku a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 23/2014 ze zasedání ZO Chvalčov dne 23. 6. 2014.
informaci o přípravě investičních akcí na rok 2015.
Zastupitelstvo obce ukládá
Starostovi obce podepsat smlouvu o koupi pozemku parc.č. 97/2 v k.ú. Chvalčov
od Ing. Rostislava a Radoslava Štěpánových.
starostovi obce podepsat dodatek ke smlouvě s firmou WSAEKO s.r.o., Chvalčov
na provedení víceprací na projektu „Oprava MK na parcele č. 1122/1 v obci
Chvalčov“.
starostovi obce sepsat smlouvu na předání nově instalovaného zvonu v kapli Sv.
Cyrila a Metoděje ve Chvalčově s Římskokatolickou církví, farností v Bystřici pod
Hostýnem.
starostovi obce podepsat Smlouvu o poskytnutí příspěvku, uzavřenou mezi obcí
Chvalčov a Podhostýnským mikroregionem, na stavbu rozhledny na Kelčském
Javorníku.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 10. 2014
RO projednala a rozhodla:
a
• souhlasí s napojením plánované stavby rodinného domu paní Bell Živné na
obecní kanalizaci.
• a souhlasí s dokončením opravy 1. zastavení na Jurkovičově křížové cestě na Sv.
Hostýně.
• o výměně svodnic u Koryta a v ul.2 Na Kůtku.
• a souhlasí s vydlážděním 23 m na pozemku parc. č. 372/17 v k.ú. Chvalčova
Lhota panu P. Loupancovi. Pozemek navazuje na obecní chodník.
• o pronájmu velkého sálu KD na „Maturitní ples“ pro SŠNO v Bystřici pod
Hostýnem za cenu 4.200,--Kč, dne 9. 1. 2015.
o
• úhradě nákladů na rozšíření úvazku ve školní družině v částce 18 000,--Kč pro
rok 2014.
• o rozšíření rodinného domu č. p. 49.
• o výpůjčce herního prvku „Přístavní pevnost“ Tělovýchovné jednotě Chvalčov.
Bude řešeno dodatkem ke smlouvě.
o
• zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č. 1163/13 v k.ú.
Chvalčov o výměře 15m2.
• o příspěvku na činnost Hospicu na Sv. Kopečku ve výši 2 000,--Kč.
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a souhlasí s předloženým návrhem na uzavření mateřské školy ve školním roce
2014/2015.
a zařadila do seznamu uchazečů o obecní byt p. Jiřinu Blažkovou.
a souhlasí s kladným hodnocením činnosti Domina Zlín, o.p.s. pro finanční dotaci
v r. 2015.
o instalaci bezpečnostního zrcadla v ul. Na Kůtku do zatáčky směr Dědina.
o opravě pultů v kulturním domě na základě cenové nabídky v částce 21.000,--Kč.
stanovila termín jednání RO na 30.10.2014.
a souhlasí se zbudováním parkoviště pro osobní automobil na soukromé parcele
č.ev.198, pokud získají souhlas majitele pozemku parc.č. 904/5 v k.ú. Chvalčov.

•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
firma E-ON oznámily, že prodlužuje termín připojení el. energie do sběrného
místa ve Chvalčově na jarní měsíce r.2015.
sdělení odboru Životního prostředí z Bystřice pod Hostýnem na škody způsobené
černou zvěří na Pasekách.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 30. 10. 2014
RO projednala a rozhodla:
o
• přeložkách elektrických kabelů, včetně zbudování nového stožáru veřejného
osvětlení v ul. Pod Dubinou za cenovou nabídku 32 000,--Kč.
• o opravě povrchu místní komunikace v chatové oblasti v Dubinách za cenu
50 000,--Kč.
• a přijala účelovou dotaci Zlínského kraje pro jednotku SDH ve výši 12 000,--Kč.
• o udělení souhlasu pro manžele Kufovy, majitele pozemku parc.č. 465/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota s umístěním sjezdu na místní komunikaci parc.č. 635/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota přes obecní pozemek parc.č.452 v k.ú. Chvalčova Lhota.
• a prozatím zamítá příspěvek pro Středisko rané péče v Olomouci.
• o zakoupení keramických ozdobných květináčů pro potřeby OÚ.
• a souhlasí s instalací antény pro příjem internetu na střeše domu č.p. 798, kde
je v nájmu stacionář pro seniory “Domovinka“, provozovatel Charita Bystřice pod
Hostýnem.
• o organizaci a zajištění akce „Adventní inspirace“, včetně financování, které bude
z rozpočtu obce pro kulturu.
• o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 1163/13 v k.ú. Chvalčov o výměře 15
m2, na dobu 12 let za cenu 1,--Kč za m2 a kalendářní rok, manželům Hamplovým.
• o malé odměně pěti odstupujícím členům zastupitelstva obce, které bude předáno
na ustavujícím zasedání dne 3.11.2014 v 17.00 hodin.

•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
žádost majitele pozemků u nemovitosti č.p. 588 o změnu v Územním plánu. Bude
se jednat o nápravu skutečného stavu na evidenční.

•

RO ukládá:
starostovi, projednat žádost o změnu v Územním plánu manželů Svačinových
s odborem Regionálního rozvoje MěÚ v Bystřici pod Hostýnem.
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Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Chvalčov ze dne 3. 11. 2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
• volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
• program jednání.
• veřejnou volbu starosty, místostarosty a rady dle schváleného volebního řádu.
• volbu komise pro volbu starosty, místostarosty a rady obce.
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru jako tříčlenných orgánů, které
budou zvoleny veřejnou volbou.
• rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO - dle prováděcího předpisu nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění – v maximálních
částkách, při sčítání odměn za jednotlivé funkce a příplatků za počet obyvatel ode
dne 04.11.2014.

•

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce stanovilo:
v souladu s ustanovením § 71, odst.1) zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích
funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
starosta, místostarosta.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
v souladu s ustanovením § 84, odst.2), písm. m),g), zákona 128/2000 Sb., zákona
o obcích
starostu obce, pana Ing. Antonína STODŮLKU, bytem U Revíru 106, Chvalčov
místostarostku obce, paní Jiřinu HURTOVOU bytem: Na Kamenci 592, Chvalčov
další členy rady obce:
pana Ing. Jana CHLÁPKA, bytem Školní 613, Chvalčov
pana Jana KURFÜRSTA bytem Na Kamenci 427, Chvalčov
pana Milana MARTÍNKA, bytem Na Chaloupkách 153, Chvalčov
Zástupce obce k účasti na valné hromadě obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast
pana Ing. Antonína STODŮLKU – starostu obce
Zastupitelstvo obce zřizuje:
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2) písm.o), zákona 128/2000 Sb., zákona
o obcích finanční výbor
kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce jmenuje do funkcí:
předsedkyni finančního výboru:
paní Ing. Pavlu MILEROVOU, bytem Nová 721, Chvalčov
členy finančního výboru:
paní Ing. Olgu PASTYŘÍKOVOU, bytem Na Kamenci 808, Chvalčov
pana Ing. Lukáše Kalužu, bytem Javornická 844, Chvalčov
předsedu kontrolního výboru:
pana Ing. Jiřího SPIEGLA, bytem Na Kůtku 99, Chvalčov
členy kontrolního výboru:
pana PhDr. Dalibora ŠTĚPÁNA, bytem Lázně 796, Chvalčov
pana Milana MARTÍNKA ml., bytem Školní 463, Chvalčov
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 11. 2014
RO projednala a rozhodla:
stanovila termín jednání RO ve volebním období 2014-2018 na první středu
• av měsíci
se začátkem v 16.00 hodin
a nedoporučuje Zastupitelstvu obce odkup majetku Výchovného Ústavu Střílky,
• který
se nachází v objektu bývalého VÚM v ul. Na Říce .
o
plánovaných
investicích pro r. 2015.
• • Zateplení budovy
OÚ
• Nový zdroj vody pro obec Na Bystřičkách- vystrojení vrtu
• Oprava chodníku podél parku Na Kamenci + 2 autobusové zastávky
(U Pomníku a Na Kamenci)
• Rekonstrukce domu č. p. 474 na nouzové bydlení + zázemí pro ochotnické
divadlo
• Započít s budováním výletiště Pod Kozincem, etapově
• Pod DZP Javorník zbudovat dětské hřiště, včetně prvků pro seniory a krytého
altánu
• Oprava garáží u aut. točny pro parkování obecních traktorů
• Nákup pozemků od p. Ernesta v ul. Poutní
• Běžné opravy, havarijní stavy za cca 700 tis Kč
provádění zimní údržby i pro nadcházející období, svépomocí.
• oo termínu
jednání zastupitelstva obce na 24.11.2014 se začátkem v 17.00 hodin.
• Hlavním bodem
programu bude příprava rozpočtu na rok 2015 + rozpočtový
výhled na rok 2017.
3 komise RO:
• •a jmenovala
komisi Životního prostředí, vodního a lesního hospodářství – předseda p.
Vojtěch Zapletal, členové – Bc. Miroslav Jurášek a Milan Martínek st.
• komisi Školskou a kulturní – předsedkyně Mgr. Jitka Dostálová, členové – Eva
Rotterová, Mgr. Magdaléna Dostálová, Daniel Mikulík, PhDr. Klára Janečková,
Lenka Janečková, Ivana Zábranská.
• komisi Sboru pro občanské záležitosti – předsedkyně Anna Adámková DiS.,
členové Milena Kynclová, Marie Bílá, Miroslava Zábranská, Alena Kučerová, Eva
Konopková, Soňa Vaňková, Alena Vinklárková, Jaroslava Procházková.
a doporučuje zastupitelstvu obce zařadit do rozpočtu příspěvky na činnost v r.
• 2015
pro žadatele ČSZ, TJ Chvalčov, Rescue Team, Charita B.p.H., Centrum pro
seniory Zahrada B.p.H. DD Kroměříž a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
o.p.s. Vsetín.
Samostatnou kapitolou rozpočtu je příspěvková organizace - ZŠ a MŠ Chvalčov.

•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek a výhrad.
tři nově přijaté návrhy na změny v Územním plánu, které je po projednání
s Územním plánováním nutno předložit Zastupitelstvu obce.
oznámení, že 22.11.2014 se uskuteční ve Chvalčově v hospodě U Králů setkání
Valašských portášů. Tohoto setkání se zúčastní starosta obce.
poděkování ředitele Hospicu na Sv. Kopečku za příspěvek na činnost.
rozhodnutí o kácení stromů kolem OÚ.
RO ukládá:
starostovi obce projednat s odborem Územního plánování Městského úřadu
v Bystřici pod Hostýnem návrhy změn v územním plánu.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s novým volebním obdobím, z jedné třetiny obměněné zastupitelstvo obce, chápe
se svých úkolů a bez přerušení navazuje na práci zastupitelstva minulého. Je potěšitelné, že noví zastupitelé přinášejí nový pohled na staré problémy a netřeba se bát
o směřování obce, o kterém většinově rozhodli voliči.
Rád bych poděkoval všem, kteří se angažovali a k volbám přišli. Jejich důvěra
je pro všechny současné zastupitele ctí a závazkem. Unést riziko, odpovědnost a
nezklamat očekávání, je odhodláním každého z nás nově zvolených.
Je ošidné cokoliv slibovat a pak se nechat vláčet blátem nesplněných slibů. Proto
ne za sliby, ale za skutky bude toto zastupitelstvo hodnoceno při konci svého mandátu za čtyři roky. Přeji zastupitelům, obci i všem občanům úspěšné nadcházející
období.
V uplynulém roce byla splněna naprostá většina všech obecních záměrů v oblasti
investičních i údržbových staveb na rok 2014 – oprava chodníku v ul. Na Kamenci,
oprava šaten na fotbalovém hřišti, v novotě je i část vozovky v ulici Pod Dubinou včetně veřejného osvětlení, kanalizace a vodovod v ulici Poutní budou snad dokončeny.
Opraven je kříž v ulici Na Kamenci, tentokrát bez dotace. Kromě toho se zvládlo
několik havárií na vodě či kanalizaci a mnoho dalších drobných údržeb a oprav.
Pouze vystrojení hydrogeologického vrtu je odsunuto na příští rok. Připraven je i projekt na zateplení budovy OÚ. Kaple v Dědině má nový zvon i krajská silnice v dolní
části je opravená. Na hasiče je spolehnutí v krizových stavech. Základní a mateřská
škola funguje ke spokojenosti. Sběrný dvůr slouží dle očekávání, údržba obce je bez
větších nedostatků, kulturní dům plní své poslání. Podnikatelé ani zařízení, která
poskytují sociální služby, si na úřad hlasitě nestěžují. Obec dodržuje své závazky,
nemá pohledávky a do dalšího roku vstupuje bez dluhů. Kulturní a společenské
události podle bohatého kulturního kalendáře běží spolehlivě a v převážné většině
velmi úspěšně. Společenským organizacím se přiměřeně daří. Obecní úřad odvádí
své služby dle očekávání. Vztahy v obci až na výjimky se nijak nehrotí. Skoro by se
řeklo, že všechno funguje samo a jaksi neoprávněně hladce a bez problémů.
Zdání však klame. Jednak zdaleka není všechno dokonalé a stále je co zlepšovat.
Vše, co se v obci děje, je vykoupeno usilovnou prací, velkou obětavostí, nekonečným
vyjednáváním, mnoha kompromisy, zklamáními a infarktovými stavy těch, kteří se na
chodu obce přímo podílejí, to jest rada obce, zastupitelstvo, zaměstnanci obecního
úřadu, členové jednotky požární ochrany, členové výborů a komisí, zaměstnanci
školy a školky, správci obecních zařízení, pracovníci v údržbě. Část událostí organizovaných obcí stojí na nadšených dobrovolnících, a ti se sem také počítají. Všechno
jsou to lidé, kteří nesou odpovědnost, nesou svou kůži na trh. Jejich práce je všem
na očích a každá chybička je vidět dvojnásobně a je veřejně propíraná. Jejich práce
nikdy nekončí, cokoliv dělají, každému se nezavděčí. To je úděl těch, kteří pracují pro
veřejnost a blaho občanů. Patří sem i angažovaní členové společenských organizací
a všichni, kteří spoluvytvářejí důležité kontury obrazu obecní pospolitosti.
Těm všem bych chtěl poděkovat za dobrou práci v roce 2014.
Jménem obecního zastupitelstva i zaměstnanců obce Chvalčova i jménem svým
přeji všem občanům a obyvatelům obce radostné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Šimon KRAUS
Eliška KOLAŘÍKOVÁ
Ludmila KUBANÍKOVÁ
Valerie MERTOVÁ
Sára HEŘMÁNKOVÁ
David Charles ROBINSON
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Mgr. Oldřich ŠVEHLA, CSc.
Václav PRACHAŘ
P. Jan CHROMEČEK
Marie KRAJCAROVÁ

87
63
82
83

let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Sdělení:
Upozorňujeme novomanžele, kteří mají zájem o zveřejnění jejich sňatku ve
chvalčovském zpravodaji, a jejich manželství nebylo uzavřeno na našem úřadě,
aby nám tuto skutečnost oznámili buď osobně, telefonicky (573379770-1), nebo
e-mailem (balvinova@obec-chvalcov.cz).

Z naší obce
Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb
do Zastupitelstva obce Chvalčov, které se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014:
Okrsková volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Chvalčov ve dnech
10. a 11. října 2014 pracovala v počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
zapisovatelka:
Andrea Zábranská
předseda:
Mgr. Jaroslav Kurfürst
místopředsedkyně: Jarmila Trňáková
členové:
Marie Balvínová, Josef Dostál (KDU-ČSL), Michaela
Fojtíková (Úsvit přímé demokracie), Michaela Jurášková,
Irena Kalabusová, Viera Sedlaříková, Bc. Václav Stodůlka
(SNK „Chvalčovští nezávislí – Pod Javorníkem), Ing. Hana
Svobodníková, Zdeněk Zycháček
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Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali funkci v souladu s ustanovením § 17, odst. 4), zákona č. 491/2001 Sb. (zákon o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Výsledky hlasování ve volebním okrsku Chvalčov:
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů:
voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
odevzdaných platných úředních obálek:
platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
volebních stran ve volebním okrsku dle hlasovacího lístku:
volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden hlas:

1330
741
741
9743
5
5

K volbám do zastupitelstva obce se dostavilo 55,71 % voličů
Jednotlivá sdružení získala následující počty hlasů a mandátů:
1
2
3
4
5

-

Chvalčovští nezávislí – Pod Javorníkem
Sdružení – Pod Hostýnem
Úsvit přímé demokracie
Pro aktivní Chvalčov
Křesťanská a demokratická unie – ČSL

4261 hlasů
1658 hlasů
1646 hlasů
1154 hlasů
1024 hlasů

7 mandátů
3 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
1 mandát

V jednotlivých sdruženích připadly mandáty nejprve těm kandidátům, kteří překročili hranici 110% hlasů pro jejich stranu a poté dalším kandidátům v pořadí tak, jak
byli zapsáni na kandidátní listině.
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v pořadové číslo 1 – Chvalčovští nezávislí - Pod Javorníkem (volební strana č. 4):

- činila vypočítaná hranice 312,4 hlasů a mandáty získali:
1. Ing. Antonín Stodůlka
581 hlasů
2. Vojtěch Zapletal
345 hlasů
3. Milan Martínek
292 hlasů
4. Jan Kurfürst
373 hlasů
5. Jaroslav Maniš
302 hlasů
6. Ing. Jan Chlápek
405 hlasů
7. Jan Blažek
296 hlasů

v pořadové číslo 2 – Sdružení „Pod Hostýnem“ (volební strana č. 3):

- činila vypočítaná hranice 121,0 hlasů a mandáty získali:
1. Jiřina Hurtová
278 hlasů
2. Mgr. Jitka Dostálová
209 hlasů
3. PhDr. Michal Zicháček, PhD. 210 hlasů

v pořadové číslo 3 – Úsvit přímé demokracie (volební strana č. 2):

- činila vypočítaná hranice 119,9 hlasů a mandáty získali:
1. Ing. Jiří Spiegl
236 hlasů
2. Rudolf Balvín
189 hlasů

v pořadové číslo 4 – Pro aktivní Chvalčov (volební strana č. 1):

- činila vypočítaná hranice 90,2 hlasů a mandáty získali :
1. Ing. Pavla Milerová
133 hlasů
2. PhDr. Dalibor Štěpán
133 hlasů

v pořadové číslo 5 – KDU – Československá strana lidová (volební strana č. 5)

- činila vypočítaná hranice 101,2 hlasů a mandát získala:
1. Anna Adámková, DiS.
108 hlasů
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Členové okrskové volební komise blahopřejí všem zvolených zastupitelům a přejí
jim v jejich nelehké práci pro obec hodně trpělivosti, tolerance a úspěchů.
Pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu hlasů:
1 Ing. Antonín Stodůlka
2 Ing. Jan Chlápek
3 Jan Kurfürst
4 Vojtěch Zapletal
5 Jaroslav Maniš
6 Jan Blažek
7 Milan Martínek, nar. 1949
8 Jiřina Hurtová
9 Mgr. Jaroslava Adamcová
10 Ing. Pavel Štajnrt
11 Ing. Jiří Spiegl
12 Milena Kynclová
13 Bohuslav Zábranský
14 PhDr. Michal Zicháček, PhD.
15 Mgr. Jitka Dostálová
16 Miroslava Zábranská
17 Ing. Lukáš Kaluža
18 Rudolf Balvín

581 hlasů
405
373
345
302
296
292
278
243
243
236
221
219
210
209
202
199
189

19 Ing. Martina Severová
20 Radek Vukelič
21 Roman Kolařík
22 Michal Sedlář
23 Petr Pecháček
24 Eva Rotterová
25 Miroslav Jurášek, nar. 1974
26 Ing. Pavla Millerová
27 PhDr. Dalibor Štěpán
28 PhDr. Klára Janečková
29 Jaroslav Válek
30 Mgr. Jana Zapletalová Koláčková
31 Milan Martínek, nar. 1969
32 Veronika Miškayová
33 Anna Adámková, DiS.
34 Mgr. Lenka Olšová
35 Helena Adámková
36 Ing. Kateřina Buzková
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181
171
159
150
140
138
128
133
133
125
125
119
119
115
108
103
100
  98

56 Jiří Odvrša
57 Andrea Fojtíková
58 Soňa Vaňková
59 Mgr. Jan Kotas
60 Jaromír Kubík
61 Ing. Olga Pastyříková
62 Lenka Janečková
63 Kateřina Kubíková
64 Mgr. Eva Řičánková
65 Petr Gabriel
66 Robert Zapletal
67 Dagmar Kotasová
68 Mgr. Markéta Dvorská
69 Stanislav Kotas
70 Bc. Šárka Horáková
71 Stanislav Zábranský
72 Barbora Wágnerová
73 Karla Jakubcová
74 Štěpán Gomola

37 Josef Dolák
  96
38 Jana Svačinová
  92
39 Bohumír Řičánek
  89
40 Mgr. Magdaléna Dostálová, nar. 1990 88
41 Magdalena Dostálová, nar. 1970
  87
42 Ondřej Velikovský
  84
43 Josef Adamec
  82
44 Renata Fojtíková
  81
45 Mgr. Josef Matela
  81
46 Pavel Pávek
  81
47 Ing. Marek Telička
  81
48 Andrea Zmrzlíková
  76
49 Mgr. Michael Dvorský
  76
50 Elen Egerová
  75
51 Jiří Jakubec
  72
52 Markéta Ordáňová
  71
53 Monika Olejníková
  67
54 Petr Rybka
  64
55 Jitka Jurášková
  60

  58
  56
  55
  53
  50
  48
  47
  47
  47
  46
  46
  45
  43
  43
  39
  39
  32
  30
  28

Dotace přiznané obci chvalčov v roce 2014 (stav k 30. 11. 2014)
P.č Poskytovatel
1.

Účel použití

Státní fond životního Energetické úspory budovy OÚ
Zateplení obvodových stěn, výměna
prostředí ČR
výplní a zateplení stropů u objektu.
Prostředky z EU
Fond soudržnosti  
Rozhodnutí MŽP
Celkem:

Částka Kč
61 300,00
1 042 111,00
1.103.411,00

2.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace na výdaje v souvislosti s volbami do evropského parlamentu.

23 000,00

3.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace na výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstev
obci.

24 000,00

4.

Zlínský kraj

Neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností JSDH, vzniklé v období
od 1.1.2014 do 31.12.2014 na věcné
vybavení neinvestiční povahy.

5.

Úřad práce ČR

Neinvestiční dotace na VPP v rámci
Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost spolufinancovaná ze
st. rozpočtu a ESF.
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12.000,00

288 000,00

Kříž Na Kamenci ve Chvalčově
V ulici Na Kamenci před číslem popisným 535 stojí pískovcový kříž z roku 1906.
Je řemeslně zpracován v novogotickém stylu. Na základovém stupni je postaven
sokl čtvercového půdorysu sestavený ze tří na sobě ležících odstupňovaných bloků
s horizontálně profilovanými římsami. Nad nimi se tělo kříže zeštíhluje a přechází do
osmihranného podstavce bohatě zdobeného s ustupujícími plochami orámovanými
gotickými žebry a oblouky. V přední části je reliéfně zobrazená bolestná Panna Maria
a zezadu je letopočet 1906. Tato střední část je zakončena mohutnou prolamovanou
římsou. Směrem nahoru se dílo znovu zeštíhluje, hruškovitým soklem přechází do
osmihranu s vysekaným symbolem kalicha a římsou nahoře. K dalšímu soklíku je
upevněn vrcholový kříž s ukřižovaným Ježíšem, vysekaný z jednoho kusu kamene.
Výška celé stavby je 7m.
Jemnozrnný měkký pískovec z hořické oblasti, ze kterého je dílo vytvořeno, ne
příliš dobře odolával místním povětrnostním podmínkám. Povrch kamene byl zpráškovatělý, místy i do hloubky vydrolený. Na plochách, kde se vlivem vlhkosti, spadem
nečistot z ovzduší a různými chemickými procesy vytvořily krusty, byl povrch zčernalý, místy porostlý mechy a lišejníky. Na reliéfních kompozicích chyběly detailní prvky.
Ve spodní části byl na rozích a hranách poškozen i mechanicky. Na jeho stavu se
podepsal i v minulosti provedený nátěr olejovou barvou. Celý pomník byl na základovém stupni vychýlen z osy, patrně vlivem nárazu.
Celé dílo bylo pákovým stahovákem pootočeno do původní polohy. Za pomoci špachtlí, měkkých štětců a vymýváním vodou očištěno od hrubých nečistot a
následně chemicky ošetřeno odstraňovačem mechů
a jiných zelených porostů
a po dvou dnech znovu
omyto vodou. Proschlý
kámen byl napouštěn –
v silně narušených místech opakovaně – konsolidantem Porosil Z. V místech větších vysprávek,
jako jsou ostré hroty prolamované římsy, uražené
rohy na hranách na soklu
ve spodní části, chybějící prsty ukřižovaného,
sepjaté ruce na reliéfu
Panny Marie, byly načepovány nerez materiálem.
Všechny defekty kromě
malých dolíků byly dotmeleny směsí Porosil Petra
probarvené pigmenty. Celý
povrch byl následně přitónován lazurními nátěry.
Pro závěrečnou hydrofobizaci byl použit prostředek
Porosil VV.
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Opravu provedl náš známý a osvědčený restaurátor pan Jan Kozel z Bystřice pod
Hostýnem za cenu 42 600,00 Kč včetně materiálu. Oprava se tentokrát obešla bez
dotační podpory.
Oprava kříže je v pořadí sedmou a zatím poslední opravou drobné sakrální stavby
ve Chvalčově. V uplynulých sedmi letech byl každoročně opraven jeden pomník. Kříž
v centru obce zatím opravu nevyžaduje, a více podobných staveb obec nevlastní.
Uzavřel se tak střednědobý záměr obce napravit v minulosti neprávem opomíjenou
část veřejného dědictví po předcích a ochránit nejen bývalé kouzlo půvabných
zákoutí. Pokud se tím přispělo k lepšímu dojmu z prostředí, které obýváme, tím lépe.
Ing. Antonín Stodůlka

Co bychom měli vědět

Čtvrt století svobody

Při příležitosti 25. výročí událostí 17. listopadu stojí za zamyšlení, co všechno
jsme čekali s přicházející změnou režimu, co se naplnilo, a co obavy, které jsme měli
z budoucnosti. Co nový život ve svobodné zemi přinesl nebo vzal.
Tehdy jsme listopadové události vnímali velmi intenzivně. Záleželo hodně na věku.
Všichni jsme poměrně dlouho nevěděli, zda a za jakých okolností se podaří zvítězit
studentům a umělcům. Bylo mnoho lidí, kteří ve změnu nevěřili.
Prioritou bylo porazit komunistický režim a prosadit svobodnou společnost.
Ekonomická témata byla zpočátku na vedlejší koleji.
Máme-li být poctiví k sobě tehdy i dnes, tak se mnohá očekávání splnila. Svobodu
jsme si vybojovali a užíváme si ji do dneška plnými doušky. Současně se naplnily
i naše obavy. Naši „starší otcové“ tehdy říkali, že nastavit svobodnou společnost a
zavést tržní ekonomiku bude trvat deset let, ale uzdravit lidská srdce i duše deformované léty komunismu a normalizace bude trvat dvě generace, ne-li déle. A tato
předpověď se vyplňuje na sto procent.
Zásadní byl jednoznačný příklon k Západu a svobodě. Potěšením byly výkony
mnoha jednotlivců i země jako celku. Ovšem neuvěřitelná schopnost různých chytráků a vykuků všechno obejít a zneužít ve svůj osobní prospěch je pro všechny velkým
zklamáním. Ať už v politice, ve které se prezentuje plejáda nejrůznějších populistů a
demagogů, kteří sami nevěří tomu, co slibují, jsou tu různí „příživníci“, kteří principy
demokracie pouze využívají, malí zlodějíčci i velcí zloději.
Po listopadu 89 bylo největší nadšení mezi mladými lidmi, hlavně vysokoškoláky.
Ti byli očarováni tím, co dokázali. Těšili se na život ve svobodě. Léta to byla pro ně
dobrá a naplněná. Většina z nich nelituje, jsou spokojeni, že se jim naplnily představy a mohli se na nich osobně podílet. Bylo to pro některé období úspěchů, pádů,
v každém případě však důležité životní období, ve kterém měl život konkrétní smysl.
Každá generace si svoji svobodu musí vždy vydobýt sama. A přejme té dnešní
mladé generaci, ať tuto pravdu pochopí včas a nemá to tak těžké jako ty předchozí.
Ať už se jedná o plíživou normalizaci nebo vzrůstající rizika ve světě.
(z tisku)
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Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

Podíváme-li se z okna, nic nenasvědčuje tomu, že Vánoce jsou za dveřmi. My se
však nemůžeme nechat počasím zmást a vyrábíme anděly, čerty, zasněžené stromky, neboť v době, kdy píšeme tento článek, vrcholí přípravy na výstavu Adventní
inspirace.
Krásný podzim nám umožnil nečekaně dlouho využívat pískoviště na zahradě
volnočasových aktivit, užívat si radost z jízdy na koloběžkách a odrážedlech.
Vycházky končíme jízdou na skluzavce ještě i v těchto listopadových dnech.
Činnosti nad rámec základního vzdělávání (kroužky) jsou v plném proudu. Po
rodičovské dovolené se nám vrátila paní učitelka Ludmila Pecháčková.
Z
-

plánovaných aktivit jsme již uskutečnili:
divadelní představení v MŠ pro děti z obou tříd
návštěva logopedky Mgr. Jahodové Pechové
návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Chvalčov
koncert ve Zlíně (předškoláci se ZŠ Chvalčov)
návštěva výstavy zahrádkářů
pouštění draka na hřišti volnočasových aktivit
vycházky na Kozinec, Paseky, po Masarykově chodníku
zapálení svíček u Pomníku padlých
návštěva hudebně výtvarného programu „Prší“ v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
(děti ze třídy Sluníček)

Co nás čeká ?
- výstava Adventní inspirace
- Větrníkový den – akce zaměřená na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou
- Představení v MŠ – netradiční hudební nástroje (pro děti z obou tříd)
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- „Čertovský den“ v MŠ
- „Mikulášské odpoledne“ - vystoupení v kulturním domě (děti z obou tříd)
- předvánoční tvořeníčko s dětmi a jejich rodiči
- keramika s panem Švehlíkem (pro přihlášené děti ze třídy Sluníček)
- výroba drobných dárečků k obdarování nejbližších
- posezení u vánočního stromečku
A snad i trochu toho sněhu pro radost těm nejmenším.
Krásné dny, plné pohody (o Vánocích) Vám přeje

kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
Rok se s rokem sešel a vítáme opět adventní čas. Co všechno zažili a jak se na
toto období plné radostného očekávání připravili učitelé a děti ze školy?
Na začátku října jsme byli na výchovném koncertě Filharmonie Bohuslava Martinů
ve Zlíně. Žáci byli nadšeni nejen prostředím, ale především nádherně připraveným koncertem. Pan dirigent dětem vyprávěl pohádku O rozhádaném orchestru.
Jednotlivé skupiny nástrojů se představily a pak přišel čaroděj Hudbykaz, který je
rozhádal, aby spolu nechtěly již nikdy hrát. Jak to v pohádce bývá, i náš hudební
příběh dopadl dobře.
Po podzimních prázdninách se konala tradiční „noc ve škole“. 30. října po setmění
se začaly děti scházet ve škole s batůžky, karimatkami a spacáky. Všichni se těšili a
nikdo si nedokázal představit, co ho čeká, jak bude vypadat prohlídka nočního zámku
a zámecké půdy v Bystřici pod Hostýnem, která pro ně byla připravena.
Na zámku nás přivítali naši průvodci, kteří nás vedli tajným podzemním vchodem
– takovým malým tunelem ve sklepeních zámku, snad to byla cesta pro skřítky. Když
jsme se dostali do zámku, v sále nás přivítal sám pan král. Viděl nás velice rád, ale
měl velké „trable“ se zámeckými strašidly, která jej v noci budila, a milý král nemohl
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spát. Děti se měly vydat po zámku se svými průvodci a strašidelné bytosti pomocí
speciálních úkolů vysvobodit. Koho jsme v zámku potkali? Bílou paní, strašidla, kuchtičky, jezinky, začarované princezny a smrťáka.
Povedlo se! Všechna strašidla byla vysvobozena. A co pan král? Ten nám dal
odměnu - truhlici s pokladem, ale zase tu byl jeden háček. Chyběl klíček! Ten jsme
mohli získat jen tehdy, jestli uhádneme hádanku s pomocí nápověd, které jsme
získali během vysvobozování strašidel. Vše se podařilo a získali jsme vytouženou
odměnu a plno zážitků. Poté jsme se vydali zpět do školy a nechali si o strašidlech
celou noc něco krásného zdát.
Komu za tento krásný večer můžeme poděkovat? Šikovným a obětavým rodičům
a přátelům školy. Hlavními organizátory byli manželé Veronika a František Miškayovi,
Františ, dále se na programu podíleli: Marie Hrubá ml. a st., Jindřich Hanáček,
Monika a Lucka Křepelkovy, René Jašek, Blažej Stella s Terezou Langerovou, Iva
Kasalová, Zdeněk a Michal Rolincovi, Jan Chlápek, Kateřina Havelková, Vendula
Šimarová, Staňka Dragounová a František Miškay nejmladší.

Noční pochod
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Jaké dojmy měly děti?
„Zpočátku jsem myslela, že to bude nuda, ale pak mě to začalo bavit. Nejvíc se mi
líbila podzemní chodba a kostík. V podstatě se mi to líbilo celé, akorát jsem si myslela, že to tam bude strašit.“ Marie
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme lozili po pavučině. Potom ta fidorka. A ještě kosťa, který
chránil bílou paní.“ Patrik
„Nejlepší na tom bylo, když jsme šli nahoru pod střechu, kde byla pavučina s klíčema
a kostík, který byl s bílou paní.“ Rozálie
„Šli jsme večer, užili jsme si legraci, hráli jsme hry, co mě bavily.“ Tereza
„Líbilo se mi tam prostě všechno.“ Julie
„To, že tam byla sranda. Tunel, který nebyl prosvícený. O zábavu nebyla nouze.“
Matyáš
„Nejvíc se mi líbily ty nesčetné schody chodby.“ Josef
„ Nejvíc se mi líbilo to, jak ti, co to připravovali, věnovali přípravě tolik, když mohli být
klidně doma.“ Matouš
V listopadu jsme připravovali výrobky a vystoupení na výstavu Adventní inspirace.
5. 12. k nám do kulturního domu tradičně zavítal Mikuláš se svou čertí družinou
(žáci 5. ročníku). Ostatní děti ze základní i mateřské školy si vyslechly od Mikuláše
pochvaly a z „Knihy hříchů“ od čertů jejich hříšky a neplechy. Všechny děti slíbily, že
se polepší, tak i ti, co trošičku víc zlobily, dostaly sladký balíček. Program Mikulášské
besídky zahájil školní sbor pod vedením paní uč. A. Konečné a poté předvedly svůj
program děti z mateřské školy. Před příjezdem „pekelného povozu“ jsme slavnostně
rozsvítili stromeček před školou.

Mikulášská besídka
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V sobotu 6. 12. proběhlo tradiční Vánoční tvořeníčko pod vedením paní uč. A.
Martínkové. Bylo připraveno 7 výrobků, které si děti se svými rodiči mohly vyrobit.
Paní učitelce i maminkám, které se podílely na organizaci, patří velké díky za obrovský kus dobrovolné práce.
Finále školních příprav a těšení se na Ježíška proběhne 19. 12. „Vánočním muzicírováním“. Tradičně jej připravuje spolu s účinkujícími žáky paní uč. A. Konečná
V tělesné výchově trénujeme celé tělo a jsme přihlášeni do dvou projektů –
Podhostýnský turnaj v házené a Olympijský víceboj – celostátní projekt Sazky.
Trenéři z oddílu házená nám přijeli do školy házenou ukázat, vysvětlit, jak se
hraje, a také nás ji naučili. Tréninky probíhaly v hodinách TV přímo s trenéry z házené po dobu 4 týdnů. Na závěr našich tréninků pro nás organizátoři z TJ Bystřice p.
Host. přichystali turnaj.
Tréninková část i turnaje jsou rozděleny do dvou období. Podzimní část a jarní
část. V podzimní části trénovali a zápasy odehráli žáci z 2. a 5. ročníků. V jarní části
budou pak trénovat a bojovat o vítězství 3. a 4. ročníky. Do projektu jsou zapojeny
i školy z okolí – ZŠ Loukov, ZŠ Bratrství, ZŠ T. G. Masaryka.
Podzimní část vyvrcholila Mikulášským turnajem v miniházené 8. a 9. prosince
v tělocvičně na Sušilově ulici v Bystřici p. Host.
Olympijský víceboj zahrnuje tyto disciplíny:
8. Skákání přes švihadlo po dobu
2 minut
9. Kliky po dobu 2 minut
10. Hod míčkem 150 g
11. Dribling s basketbalovým míčem
12. Plavání

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sedy-lehy
Sprint 60 m
Běh na 1 000 m
Trojskok snožmo z místa
Skok do dálky z rozběhu
Hod 2kg medicinbalem obouruč přes
hlavu vzad
7. Shyby na šikmé lavičce po dobu
2 minut

Co nás čeká v novém roce?
24. 1. 2015 – dětský karneval
28. 1. 2015 – zápis do 1. ročníku na školní rok 2015/2016
27. 2. 2015 – discoples

Barbora Hrušková

Zprávičky z KCR DOMINO
Barevný podzim se nám přehoupl do zimního času. Pokud se vám zdají dny
krátké a chladné, můžete přijít do útulné  herny plné hraček a trochu se rozehřát při
hrách a dětském dovádění. Herna je otevřena ve středu od 15:00 do 18:00 hod. Více
informací na tel. 604 305 055.
A co jsme již prožili od začátku školního roku?
- Každý den máme pravidelné kroužky a aktivity. Někdy různé akce.
- První bylo podzimní tvořeníčko. Z krásně barevných listů jsme udělali skřítka
podzimníčka. Z různých klacíků a přírodnin jsme vyráběli domečky pro broučky.
A mysleli jsme nejen na broučky. Pro ptáčky jsme připravili krmítka na zimu.
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S velkým zájmem se opět setkalo vánoční fotografování dětí a rodin.
V měsíci listopadu jsme se chystali na výstavu Adventní inspirace. Tato akce nás
vždy upozorní a naladí na blížící se advent a vánoční svátky.
- Ve středu 3. 12. 2014 odpoledne přišel do Domina Mikuláš.
A co nás ještě čeká?
- S dětmi z miniškolky se připravujeme na vánoční besídku. Bude to představení
toho, co s dětmi děláme a taky společné naladění na blížící se svátky.
- V únoru bude již tradiční dětský karneval plný tanečků, různých her a soutěží.
Přeji všem klidnou a požehnanou dobu adventní a vánoční svátky prožité v příjemné atmosféře pohody, rozjímání a odpočinku. Do nového roku přeji všem dost sil
ke zvládání všech povinností a srdce naplněné pokojem, vděčností a  láskou.
Elen Egerová

Noc na zámku

Vaše příspěvky

Jak děti pomohly panu králi ke klidnému spánku
Chudák pan král. Je unavený, mrzutý, naštvaný, někdy smutný, lítostivý, zkrátka
bezradný. Léta ho trápí velmi špatné spaní, protože se každou noc na bystřickém
zámku zjevujeme my, bývalí obyvatelé. Chodíme po chodbách, přemisťujeme předměty, neustále vydáváme nějaké zvuky.
Jednoho dne tohoto času se k nám dostala zpráva, že je jistá šance na naše
vysvobození ze zakletí. Samozřejmě, že to mezi námi kuchtičkami, kočím, princeznami a princem, dvorními dámami, vyvolalo velký rozruch. Vysvobození ze zakletí
ale není jen tak! Musí nastat v čas, kdy se venku rozhostí tma, a komnaty budou
nasvíceny jen tlumeným světlem. Vysvobodit nás mohly pouze děti a to za předpo-
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kladu, že splní všech pět nelehkých
úkolů. Za splnění každého úkolu
pak ještě získaly navíc indicii, které
si měly dobře uschovat na později.
Zpočátku jsme moc nevěřili, že by
se to dětem podařilo, ale i tak jsme
se vrhli do těžké práce. Jak se říká,
naděje umírá poslední.
Den „D“ byl tady! Venku se rozhostila tma a na prvním nádvoří
se objevily děti. A hned na začátku
je čekal první nesnadný úkol. Do
zámku se totiž nedalo dostat jinak,
než dlouhým temným tunelem. Na
jeho konci čekala každou třídu třídní
paní učitelka a průvodce a společně
se vydali za panem králem. My jsme
zatím ve velkém očekávání čekali ve
svých komnatách a pevně doufali,
že děti splní naše úkoly.
Pan král děti přivítal, postěžoval
si na své velké trápení se strašidly
a požádal děti o pomoc při jejich
vysvobození. Jednotlivé třídy s průvodcem pak postupně hledali zakleté
obyvatele a děti s chutí a nadšením
jim vlastním plnily jednotlivé úkoly.
U kuchtiček museli děti najít a přiřadit k sobě pohádkové a starší děti
i filmové dvojice, u princezen překonat velkou pavučinu, která se při
dotyku rozcinkala, dvorním dámám
pomoci naplnit nádobu vodou, kterou přenášeli na stříbrných lžičkách,
od prince, který si nevážil svého
života a za trest se proměnil ve smrtku, dostaly děti hádanku a já - bílá
paní jsem pro děti měla nachystanou
šifru v podobě rozstříhané tabulky
s okýnky. Po splnění všech pěti
úkolů se nejen děti, ale i my vrátili
k panu králi, kde jsme se dozvěděli,
že děti byly šikovné, úkoly splnily a
my se tak dočkali dlouho očekávaného vysvobození. A pan král? Ten
se těšil na své lože, péřovou duchnu
a dlouhou, ničím a nikým nerušenou
noc.
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Za odměnu si děti mohly odnést poklad. Ten však byl uschován v uzamčené
truhlici. K odemčení bylo nutné znát heslo. Teď se dětem hodily indicie, které dostaly
při plnění úkolů. Dětem chvíli trvalo, než přišly na správné heslo, kterým bylo jedno
slovo. To pak museli zadat písmeno po písmenu na prapodivném přístroji, který když
vydá zvuk, potvrdí dětem, že heslo je správné. Se zatajeným dechem jsme nejen my,
ale i pan král, průvodci a všechny děti čekali, zda se tak stane. A stalo se. Jupíííííí...
Všichni začali jásat.
K našemu velkému překvapení se však nestalo to, co se mělo stát dále. Klíče
od truhlice, které visely pod stropem, měly spadnout, ale nespadly. Celou situaci
zachránila smrťákova kosa. Učitelé pak odemkli správnými klíčky ty správné zámky
a poklad v podobě sladkých netopýrů a světýlek na cestu zpět do školy mohl být
rozdán mezi děti. Nastal čas dětem poděkovat a rozloučit se.
Za tým zakletých obyvatel zámku
Bílá paní
PS: Zkuste i vy, jak to měly děti těžké. Indicie byly – pumpa, láska, zvon, Amorův
šíp a život. Jaké bylo heslo k pokladu?

Vietnamští spoluobčané
Nedávno jsem četla jeden moc zajímavý článek o Vietnamcích. Máme jich kolem
sebe čím dál více a tak málo o nich víme, možná proto je často i bezdůvodně
odsuzujeme. Článek mě natolik zaujal, že bych se ráda o některé informace podělila s ostatními. Jeden z největších problémů přistěhovalých Vietnamců jsou zcela
pochopitelně neznalosti českých zákonů. Jejich a naše zákony jsou naprosto odlišné.
Například ve Vietnamu jsou drogové přestupky trestány nemilosrdně a tvrdě, často
i trestem smrti nebo doživotním pobytem ve vězení. To, že u nás může člověk legálně
držet určité množství drog, je pro staršího Vietnamce něco nepochopitelného. Na
druhou stranu tady mívají nemalé problémy, podle nich za malichernosti. Kupříkladu
důležitost data narození a identita, kterou se musí všude prokazovat. Zaujalo mě,
že Vietnamci z vesnic v horách slaví narozeniny ve stejný den, konkrétně na lunární
Nový rok. Když jim před vycestováním vydávají pas, je v něm smyšlené datum, které
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vybere úředník. Při ztrátě dokladů pak mívají problémy s tím, že si ho nepamatují a
bývají podezíráni z podvodu. Čeština je obecně hodně složitá, časujeme, skloňujeme a používáme sloveso být, které ve vietnamštině vůbec neexistuje. Hodně z nich
pořádně neovládá ani spisovnou písemnou formu vlastního jazyka, natož pak češtinu. Obyvatelé z hor a zemědělských usedlostí chodili do školy třeba jen 5 let. Máme
u nás několik skupin Vietnamců. První jsou Vietnamci ještě z dob socialismu. Tehdy
naše země pro Vietnam dodávala zbraně, když spolu válčil severní a jižní Vietnam.
Státu pak vznikl vůči nám dluh, který nebyl schopen uhradit, a tak k nám začal posílat v rámci spolupráce dělníky. Další skupinou jsou studenti, kteří v ČSR studovali
a po studiích zde začali podnikat. Ti se přizpůsobili nejlépe. Největší problém mají
imigranti po roce 2006. Roznesla se fáma o tom, jak lehce se u nás dají vydělat velké
peníze, a tak sem začalo jezdit více Vietnamců za snadným výdělkem. Využili toho
také vypočítaví zprostředkovatelé, kteří obcházeli chudé lokality a nabízeli snadný
výdělek v jiných zemích. Znělo to pohádkově, a tak se Vietnamci začali zadlužovat.
Aby se k nám dostali, musí zprostředkovatelům zaplatit za vyřízení víz a povolení,
které stojí 8-12 000 dolarů. Pro srovnání, za 4000 Kč měsíčně by si Vietnamec doma
mimo město žil jako král. Když je jim slíbeno za práci v továrně 8000 Kč, zní to jako
sen. Na jejich odcestování se složí celá rodina, někdy i celá vesnice s nadějí, že
se jim vše vrátí. Prodají a zastaví všechen svůj majetek, aby mohli odjet za prací.
Jakmile přijedou sem, zjistí, jaká je realita. Lidé z horských vesnic nevěděli, že
budou muset platit nájem, energie, dopravu a podobně. Netušili, že si nebudou moct
pěstovat potraviny, že si je budou muset kupovat za nemalé peníze. Do své rodné
země se vrátit nemůžou, protože jsou zadlužení nejen doma, ale i tady. Pro pomoc
v nouzi přistěhovalcům jsou u nás zřízena centra, kde nabízí integrační programy.
Mnozí to však vnímají jako hanbu, stydí se za to, že se o sebe nedokáží postarat.
Žijí v bídě pod velkým tlakem, ale nenechají na sobě nic znát, protože jim to jejich
kultura nedovoluje. Ale na druhou stranu jsou zde i rodiny, které se ,,uchytily“ a jsou
finančně lépe zabezpečeny než ty naše. Pochopit cizí kraje a cizí mravy nemůžeme,
ale můžeme do nich alespoň nahlédnout a rozšířit si tak obzory.
Eva Rotterová

Různé
Svoz komunálního odpadu bude v obci proveden v úterý 23. 12. 2014 a v novém
roce ve čtvrtek 8. 1. 2015. Skládka .A.S.A. Bystřice pod Hostýnem děkuje všem
občanům za pochopení této změny.
Jednoduše a společně učíme děti hospodařit s odpadem
Dne 21. 10. 2014 v 8:00 byl v Základní škole Chvalčov naplánovaný projektový den zaměřený na odpadové hospodářství. Akce byla v gesci Projektu Podpora
meziobecní spolupráce, hlavní náplní bylo správné třídění odpadů. Společnost EKOKOM, a.s. zajistila 2 lektory a následné proškolování dětí ve třídách s interaktivními
pomůckami. Akce se zúčastnily děti 1. stupně čtyř základních škol: ZŠ Chvalčov, ZŠ
Loukov, ZŠ Rajnochovice a ZŠ Rusava, v celkovém počtu 198 dětí. Program byl rozdělen do 4 etap. Do akce se zapojila firma .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., která zdarma uvolnila na dopoledne kuka-vůz a 2 zaměstnance pro praktickou ukázku dětem.
Obec Chvalčov zajistila dětem návštěvu ve sběrném dvoře, kde zaměstnanci obce
vysvětlili smysl tohoto zařízení a provedli i praktickou ukázku štěpkování větví.
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Jedna etapa byla věnována besedě a volné diskuzi se zástupci obcí, které dané
školy zřizují. Děti si zábavnou formou zahrály na reportéry na tiskové konferenci.
Zúčastnili se 3 starostové z obcí Chvalčov, Loukov, Rusava a místostarostka z obce
Rajnochovice.
Celá akce byla vedena realizačním týmem meziobecní spolupráce obce Loukov a
řízena plánovaným rozvrhem. Financování bylo řešeno z vlastních zdrojů, kdy obce
Loukov, Rusava a Rajnochovice zaplatily svým školám dopravu. Akce proběhla s velkým ohlasem a chutí škol zapojit se do dalších projektů. Starostové a zástupci obcí
hodnotili akci pozitivně v rámci meziobecní spolupráce a propojení oblasti školství a
odpadového hospodářství.
Za realizační tým Projektu meziobecní spolupráce
Ing. Lucie Zlámalová
Vážení rodiče, milí pacienti,
od 1. 1. 2015 nastupuji do ordinace v Bystřici pod Hostýnem, kde vystřídám v péči
o děti MUDr. Pavlicovou. Budu se snažit dále pečovat o pacienty, kteří byli u paní
doktorky registrováni a další, kteří se svěří do mé péče. Věnujte prosím pozornost
změně ordinačních hodin. Nově zavedeme objednávkový systém, neboť naší snahou
je výrazně zkrátit čekací doby před ošetřením a lépe zorganizovat práci v ordinaci ku
prospěchu pacientů i Vás rodičů. Ordinace nabízí nové metody rychlé diagnostiky,
nastřelování náušnic a další služby – více se dozvíte v naší ordinaci, event. z našich
webových stránek www.hulleova.cz.
S přáním všeho dobrého do nového roku
MUDr. Ilona Hülleová
Praktický lékař pro děti a dorost
Nové ordinační hodiny:
Pondělí

7:30–12:00
kurativa

15:00–18:00
poradna pro kojence

Úterý

7:30–12:00
kurativa

13:00–15:30
preventivní prohlídky

Středa

7:30–11:00
kurativa

11:00–12:00
preventivní prohlídky

Čtvrtek

9:30–12:00
preventivní prohlídky

13:00–16:00
kurativa

7:30–12:00
kurativa

12:00–13:00
administrativa

Pátek

Hledáme POMOCNÍKY
Také vám není lhostejná páchaná trestná činnost na našich seniorech ze strany
podvodníků, zlodějů a šmejdů? Zapojte se do celostátního projektu „help60“.
Naším cílem je varovní seniorů a aktivní obrana před praktikami těchto kriminálních živlů.
Naším dalším cílem je obohatit volný čas seniorů pořádáním společenských a
kulturních akcí.
Co by měl POMOCNÍK splňovat: důchodový věk, vlastnit mobilní telefon a hlavně
ochotu pomoci.
Bližší informace vám poskytneme na info@help60.cz a na tel. 777 200 053.
Informace již brzy naleznete na našich webových stránkách: www.help60.cz.
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V pátek 5. prosince v podvečerních hodinách projela Chvalčovem Mikulášská
jízda, která si získala velkou oblibu nejen ve Chvalčově, ale i v širokém okolí. Potkat
jste se zde mohli se samotným Luciferem, spoustou čertů, anděly a nechyběl ani
Svatý Mikuláš. Vše bylo podbarveno pekelnou hudbou a mnoha světelnými efekty,
se kterými nejlépe umí zacházet naši hasiči. Nechyběla vůně svařáku, ani dárečky
pro děti. Jízda končí u Domova pro zdravotně postižené, kde je s nadšením očekávána spoustou klientů. Velké poděkování patří všem, kteří se na této již tradiční akci
podíleli.
AKCE:
16.12. 9.00 hod. - STACIONÁŘ
Vánoce za dveřmi s malým překvapením a možná přijde i stromeček (s krátkým
programem vystoupí děti ze ZŠ Chvalčov)
Pozvěte známé a přátele a přijďte prožít příjemné dopoledne plné aktivity nejen
u kávy nebo čaje.
20.12. sobota 16.00 hod. ŽIVÝ BETLÉM
za Obecním úřadem ve Chvalčově
PLESY KD CHVALČOV
17. ledna – ples sboru dobrovolných hasičů
24. ledna – karneval ZŠ a MŠ Chvalčov
14. února – myslivecký ples
27. února – HIPPIESPLES – ZŠ a MŠ Chvalčov

Kulturní rubrika

Rychnov nad Kněžnou – Mekka novodobého obrození

Název článku jsem si vypůjčila ze stejnojmenné knihy PhDr. Jana Tydlitáta, který
takovým novodobým obroditelem je. Stojí za celou řadou významných kulturních
projektů – jako je Šlitrovo jaro, Poláčkovo léto,
Rychnovská osmička nebo Filmový smích.
Tyto kulturní akce si získaly v celorepublikovém kontextu zájem návštěvníků a jsou
s městem Rychnov nad Kněžnou léta trvale
spojovány.
Naskytla se mi možnost zúčastnit se akce
Filmový smích, kterou pan Tydlitát pod hlavičkou Rychnovského filmového klubu uspořádal
spolu se sběrateli filmů Vítězslavem Tichým
z Bystřice pod Hostýnem a Milanem Wolfem
z Prahy. XXXI. Rychnovský filmový smích se
konal ve dnech 3. – 5. října v Pelclově divadle
a byl letos věnován Františku Filipovskému.
V tomto projektu jde o celostátní tematický seminář filmových odborníků a členů
Filmových klubů ČR a SR.
První filmový večer zahájili filmový historik
PhDr. Pavel Taussig, pedagog PhDr. Jan
Uvítací panel
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Slavnostní zahájení semináře

Tydlitát a sběratel světového filmu Milan Wolf. Představili osobu a tvorbu Františka
Filipovského, dále následovala skoro do půlnoci projekce vybraných filmů s jeho
rolemi.
Druhý den byl oficiálně zahájen Filmový smích Františka Filipovského animovanou filmovou znělkou Jaroslava City, mistra animovaného filmu. Následovalo přivítání účastníků akce jejími organizátory, mezi nimiž nechyběl ani pan Vítězslav Tichý,
který poskytl většinu snímků pro plánovaný program projekcí ze své filmové sbírky.
A poté se zase rozzářilo stříbrné plátno dalšími skvosty filmového umění Františka
Filipovského.
V podvečer byl bouřlivým potleskem přivítán vzácný host, který je spoluautorem
dvou knih o životě Františka Filipovského Šest dýmek Františka Filipovského (1981)
a Kamarád dobré nálady (1994), spisovatel Jiří Tvrzník (bratr herečky Jaroslavy
Tvrzníkové). Při poutavém povídání jsme se dověděli mnoho zajímavých informací
o herci, který bavil na plátně, obrazovce i za mikrofonem. Všechny přítomné pobavil
výčet jeho přezdívek mezi kolegy, například numismatik – sbírá jenom platné peníze, nebo herec Jan Pivec ho nazýval Malá Mikimaus – rychlý a bystrý jako myš. Byl
taky nazýván jako velký herec malých rolí, protože ze všech filmových rolí, které kdy
hrál, byla pouze jedna hlavní, a to ve filmu Za pět minut sedm (1964) kde si zahrál
ředitele školy.
František Filipovský se narodil 23. září 1907 v Přelouči. Ve filmu debutoval v roce
1932 ve snímku Před maturitou a hrál téměř ve 200 filmech. Nepřekonatelný byl jeho
dabing francouzského komika Luise de Funése. Poctou jeho mistrovství je Cena
Františka Filipovského, která je za účasti a moderování jeho dcery Pavlíny Filipovské
předávána v Přelouči každoročně hercům za nejlepší dabing. V roce 1953 pro
Československý rozhlas nastudoval četbu z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět. Mimo
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jiné díky této nahrávce se do povědomí českých posluchačů vrýval neopakovatelný
hlas tohoto herce spojeného s předválečným Osvobozeným divadlem. Na televizních
obrazovkách se jako první z herců představil prvním divákům Československé televize. V historickém zahajovacím televizním živém vysílání 1. 5. 1953 brilantně a spatra
zahrál a přednesl monolog Harpagona z Moliérova Lakomce. Později mu velkou
popularitu přinesly televizní seriály Hříšní lidé města pražského, Pan Tau a Arabela.
Oblíbený byl taky jeho hlas u milovníků animovaných pohádek a večerníčků (např.
Zahrada, Pojďte, pane, budeme si hrát, Jak krtek ke kalhotkám přišel nebo Jája a
Pája). V roce 1963 byl natočen střihový film Medailonograf Františka Filipovského.
V roce 1937 se oženil po čtyřleté známosti a s manželkou, kterou nazýval Hilda
Brouk měli dvě děti a prožili spolu 60 let. Měli také psa boxera Golema. Svou rodinu
miloval nade vše. K lidem byl otevřený, upřímný a vstřícný. Zemřel 26. 10. 1993
v Praze. Na závěr poutavého povídání zazněl z gramofonové desky úryvek z knihy
Šest dýmek Františka Filipovského s jeho autentickým hlasem.
Další program pokračoval vystoupením souboru Divadla Šumperk s nastudovaným dílem Karla Poláčka Kolotoč a jiné povídky. Téma je velmi nadčasové a zobrazuje přehnanost státní byrokracie. Poté probíhala projekce dalších filmových snímků
s Františkem Filipovským do pozdních večerních hodin.
Třetí den byl závěrečný. To už si účastníci semináře sdělovali svoje dojmy a
zážitky, někteří si ještě na poslední chvíli prošli kulturní památky města ležícího na
úpatí Orlických hor. Pak se všichni rozjeli do svých domovů obohaceni o ohromný
kulturní prožitek. Shodli jsme se na tom, že už dnes se těšíme na příští ročník, který
připomene osobnost Jiřího Hrzána.
Naďa Sedlářová

Sousoší podle knihy Karla Poláčka Bylo nás pět
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Filmový tesák

Zvykli jsme si, že každoroční filmový Tesák se odvíjí v přátelském duchu. Ten
letošní, říjnový, toho nebyl výjimkou. Sešli se tu přátelé a známí, fanoušci filmu.
Dobrým znamením je, že se tu objevilo také pár nových tváří, mladých lidí a studentů. Zájem o film tedy stále žije! Letošní ročník byl věnován české filmové veselohře,
což jsme většinou s nadšením uvítali. Hlavním hostem byl významný herec Jiří
Pecha, který v tomto roce shodou okolností slavil významné životní jubileum. Setkání
s Jiřím Pechou "naživo" byl neskutečný zážitek, který v nás přetrvá navždy. Opět se
mi potvrdilo, že čím větší osobnost, tím skromnější člověk. Jiří Pecha není celebrita
klasického typu, mnoho se toho o něm vlastně neví. Jiří Pecha? Aha, to je ten kamarád Bolka Polívky. Nutno podotknout, že je to velká škoda. Pan Pecha sám o sobě
je velký umělec. Jeho naprosto přirozený herecký projev jsme mohli zaznamenat
například ve filmech Balada pro banditu, Poslední leč, Zapomenuté světlo, Musíme
si pomáhat, Pupendo, Lotrando a Zubejda. A anděl, kterého ztvárnil v Dědictví aneb
Kurvahošigutntag, je ten nejoriginálnější anděl, kterého jsem kdy ve filmu viděla.
Setkání s Jiřím Pechou bylo obohacující na všech rovinách. Nejen že stále srší
humorem, ale srší z něj i dobro. Jiří Pecha má tak dobrácké oči! Přála bych všem,
aby se do nich mohli alespoň jednou podívat. A z jeho vyprávění o svém známějším
hereckém kolegovi Bolkovi lze cítit velké, osudové pouto a přátelství. Jiří Pecha
zůstal věrný Brnu a především divadlu.
Letošní filmový Tesák byl obohacen o výstavu hereckých portrétů pana PhDr.
Vojtěcha Brady (rozhovor s tímto autoportrétistou byl zveřejněn i v našem zpravodaji)
a o nevšední umělecký projev jeho syna Marka, který na místě originálně "vystřihnul"
například Johnyho Cashe, či Franka Sinatru.
Filmový Tesák pro mě byl opět ojedinělým zážitkem. Závěrem chci poděkovat
panu Vítězslavu Tichému, jež celý festival organizuje, a bez kterého bychom se s tak
vzácnými osobnostmi zřejmě nikdy nesetkali.
Jitka Dostálová
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Adventní inspirace

Letošní adventní inspirace v kulturním domě se nesly v klidném a přátelském duchu. Přesně tak, jak to má být a jak jsme na našich inspiracích zvyklí.
Organizátorům, v čele s paní Mgr. Evou Bubílkovou, se daří zachovávat ryze českou
vánoční atmosféru. Vánoční stromky nádherně nazdobené českými ozdobami, ruční
řemeslné výrobky (žádné made in China, či Santa Klausové), jsou toho důkazem.
A tak jsme mohli znovu vybírat z přehršle věnců, andělíčků, betlémů. Kulturní
vystoupení, která celou víkendovou akci provázejí, bývají již tradiční. Vystupují naši
nejmenší, děti z hudební školy, Valášci a Valašky, děti z chvalčovské školy, skupina
Hogo Fogo, a letos poprvé, ale věříme, že ne naposledy, se představila dechová
kapela Kiks Brass. V sobotu jsme měli možnost setkání s věrci a bezvěrci. V místní
pohodové knihovně jsme si s hosty povídali na téma "vztahy". V dětském centru
bylo pro děti připraveno vánoční tvořeníčko, kde si sami vyráběli nějakou tu ozdůbku
s vánoční tematikou. V kronice, kam mají navštěvníci možnost napsat pár slov, se
objevil kostrbatým dětským písmem tento roztomilý vzkaz. Cituji doslovně: "Je tu
velký a pěkný výběr že bich tu asi nechal celé kapesné." To mluví za vše. Závěrem
bych ráda poděkovala všem, kteří svou účastí adventní inspirace podporují, zejména
těm, kteří se aktivně zapojují do jejich organizace.
Připomeňme si krátce význam adventu, abychom si tohoto krásného období mohli
co nejlépe užít.
Advent (z lat. adventus - příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl
před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele,
duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba
postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. V posledních dvou stoletích
nabývá na důležitosti materiální příprava Vánoc - kupování vánočních dárků, pečení
cukroví, úklid a výzdoba domovů adventními a vánočními dekoracemi.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu
našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do
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podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě,
kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.
Advent začíná první nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
První adventní neděli předchází Slavnost Ježíše Krista Krále, svátek připomínající Kristovu vládu nad světem a zdůrazňující, že ani státní moc nesmí rozhodovat
o věcech, které přísluší Bohu - zejména v oblasti etiky, lidské důstojnosti, apod.
Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který má v různých oblastech
různou podobu, v České republice (a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi
svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání.
Jitka Dostálová

Hurá do Ostravy aneb učitelé vyrazili na koncert Daniela Landy

Zpěvák Daniel Landa mne svými všestranně zaměřenými písněmi provázel dvacet let života a když jsem se dozvěděla, že bude mít koncert v Ostravě, neodolala
jsem a zakoupila pět lístků. Netušila jsem, jak těžké bude je udat. Nikdo z mých
známých na Landu nechtěl, někteří se ho báli, jiní ho považovali za neonacistu a
rasistu, ostatní za šílence.
Přesto jsem nakonec čtyři spolucestující sehnala, a to z řad pedagogů. Do
Ostravy vyrazil jeden vysokoškolský učitel, fyzik, žijící ve světě čísel, který chtěl zažít
nějaké dobrodružství. Dále pak kolega z mé školy obdivujíc Landu coby hudebníka
a skladatele. Poté se přidala má kolegyně školní psycholožka, která zpěváka pojala
coby objekt psychologického zájmu. Landovo vystoupení s kohoutem na Českém
Slavíkovi ji fascinovalo natolik, že přemýšlela, zda je Landa duševně nemocný,
lidově řečeno, blázen, nebo zda je „jedinečný“. Do auta sedala s přesvědčením, že
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uvidí pořádného blázna. Poslední se přidal učitel matematiky působící na nedaleké
střední škole, který Landovu produkci nikdy neslyšel. Ale chtěl zapůsobit na své žáky.
A trochu si napravit pověst nudného patrona.
V podivném složení lidiček pracujících ve školství, v průměrném věku čtyřiceti let,
jsme vyrazili na Ostravu. Předpokládali jsme davy neonacistů, demonstrace, násilí,
skinheady se zbraněmi, povolanou armádu a Policii ČR v neprůstřelných vestách,
hasiče, záchranáře. Vyrazili jsme, jak jsme zvyklí ze školy, dříve, abychom vše stihli
včas. Raději již čtyři hodiny před začátkem koncertu, abychom se prodrali davy
k našim místům, legitimovali se policii a vyhnuli se rvačkám. Všichni jsme spíše
menšího vzrůstu, tak jsme volili místa na sezení. Také jsme se děsili zranění, nikdo
z nás nechtěl jít druhý den do školy s monoklem či zlomeninou.
Před oranžově ozářenou ČEZ Arénu jsme dorazili před pátou odpolední. Nikde
nikdo. Všude klid. Občas okolo projela tramvaj. První jsem překontrolovala lístky, zda
jsem si nepopletla datum. Bylo správné. Zajeli jsme k aréně zjistit, zda koncert nebyl
zrušen. Žádné davy, demonstrace, armády, policisté se štíty a obušky, nic! Po chvíli
se k nám došoural jeden Ostravák v neonové vestě a přivítal nás. Byli jsme zcela
první, kdo na koncert dorazil. Vpustil nás na parkoviště. Místa bylo dost, mohli jsme
házet kostkou, kde zaparkujeme. Posedávali jsme v autě, zamčení, kdyby šel kolem
nějaký rebel, ale okolí bylo pusté.
Do haly jsme se dostali až v sedm hodin. Zcela v klidu. Žádné davy, hloučky slušně oblečených lidí, občas bez vlasů, ale bez tendence vyvolat bitku.
Koncert začal po osmé večer. Daniel Landa vyšel za jásotu a křiku v kožené černé
bundě na pódium mající tvar jeho nového znaku, runy Gibu. Pod bundou měl rudé
triko, vypracované tělo a bílou barvou namalovanou runu Uruz, značící sílu.
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Přinesl s sebou zajímavý keltský nástroj, vypadající jako velká nahoře zahnutá
zlatá roura, na který zahrál. Poté se rozjela úžasná jízda písní. Hrál songy z nového
alba i staré hity. Žádné nebyly rasisticky zaměřeny. Nová píseň Uruz odráží svůj
název a hala byla plná zvláštní energie a síly, dále hrál píseň z muzikálu Kvaska
i skladbu od Karla Kryla. Vše doprovázela úžasná ohňová show, kdy na 12 místech
šlehaly plameny.
Na pódiu nás překvapil podivný poměrně hezký mladík, který se k Landovi vůbec
nehodil a pobíhal okolo hudebníků jako ztracené štěně, snažíc se vyburcovat dav
k potlesku a zpěvu, ale fanoušci ho ignorovali. Pak nám Landa prozradil, že pobíhající muž je sám velký zpěvák Václav Noid Bárta, bývalý partner Lucie Bílé. Vůbec se
do show nehodil. Zazpíval jednu vlastní píseň, která byla plná vulgarismů a sprostých
slov. Tím se zcela odepsal. Pak už ho dav nebral vůbec. Zato Landa si získal srdce
všech, i nás pedagogů či psychologů. Zazpívali jsme si s ním píseň „Ktož jsú boží
bojovníci“ a byli jsme hrdí, že známe tolik slok, Landa jich znal mnohem více a jeho
dominantní hlas se nesl halou a v lidech probouzel národní hrdost.
Klára Janečková

Chvalčovští zahrádkáři
„Žijeme ve zvláštních časech,
kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži
a ten, který se odváží říkat pravdu,
je nazýván šílencem či bláznem.“
Platon
Končí doba sklizně, prací na zahrádce, zazimujeme vše a uklidíme nářadí do
skladu. Máme čas přemýšlet, co udělat lépe, co nedělat vůbec a naopak, co udělat
navíc, čas bilancování, přátelských setkávání, výměna zkušeností. Zároveň je doba
školení, seminářů a podobně.
Školení již začalo 8.11. 2014-7.3.2015 v Brně, 7.-8.11. v Ostravě, 4.1.-22.2.2015
v Olomouci, a také na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ. Bližší informace na vývěsce CH.Z.
nebo na telefonu.
Výstava „Chvalčovský podzim“ na CH.Z. proběhla 27.-29.9.2014. Zároveň zde
byly povidla z Holešova vařená na CH.Z., Chvalčovský med, medovina, propolisová tinktura či mast, odborné knihy jako Jádroviny, Peckoviny, Drobné a skořápkaté
ovoce, Řez, Štíhlá vřetena, časopisy. Bylo zde vystaveno přes 250 vzorků ovoce,
zeleniny, květin. Zajímavé ovoce „meďoul“ dodal př. M. Symerský. Dětem se líbily
velké dýně. Každé dítko dostalo bonbony, připraven byl mošt, který všem velmi chutnal. Zároveň si návštěvníci mohli objednat sadbové brambory.
FLORA Olomouc měla svůj specifický tradiční ráz a probíhala v době od
2.-5.10.2014 ÚS Kroměříž se ale nezúčastnil.
9.-12.10. probíhala výstava FLORIA Kroměříž, kde měli zahrádkáři „Oblastní
výstavu“ v hale A spolu s malou expozicí květin, zeleniny „Zahradnictví Kohout
Kvasice“. Bohužel přidělený prostor pro celou expozici byl menší než byla původní
dohoda s výstavištěm. Časopis „ZAHRÁDKÁŘ“ měl svůj stánek č.5. Výpěstků bylo
celkem 414ks včetně expozice chorob, škůdců, ale také krásné dekorované klobouky. Celkem 14 základních organizací dodalo své výpěstky. Základní organizace
Chvalčov dodala 17 vzorků jablek, 1 x hrušky, 2 x různé ovoce, 9 x zeleninu. Krásné
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květinové dekorace, které dotvářely expozici, byly vytvořeny účastníky floristických
soutěží 2014 – juniorů i seniorů. Velkou zajímavostí byly ukázky vyřezávání ovoce
a zeleniny, které návštěvníky velmi zaujaly. Poradenskou službu prováděli odborní
instruktoři ČZS po celou dobu výstavy a ta se těšila velké pozornosti návštěvníků,
větší než v roce 2013. Lze ji zhodnotit jako velmi dobrou - koupím si ovocný, okrasný
stromek či květinu - zastavím se u zahrádkářů a vím vše - jak pěstovat, zalévat, ořezávat, bránit se proti chorobám, škůdcům - prostě komplexní služby. Naši zahrádkáři
se opět velmi dobře prezentovali před širokou veřejností a opět dokázali, že zájmová
činnost je přínosem pro celou naši společnost.
Pro „Občanská sdružení-spolky v roce 2014“ se konal 15.10. ve Zlíně seminář,
kterého se zúčastnili.
Provoz zpracoven byl ukončen 25.10. Kvůli vodě a mrazu jsme museli ji vypustit
ze sítě. Moštování probíhalo v sobotu, někdy i ve všední dny, žádné rekordy v množ-

Svatomartinská husa a víno
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ství nepadaly jako loni. Povidla se také vařila, ale velmi málo a to ze švestek, hrušek
i jablek.
Tradiční degustace brambor byla na velmi dobré úrovni. 31.10.2014 jsme dovezli
sadbu brambor, kterou jsme ihned prodávali.
V listopadu se v Ostravě konalo školení OOI, kterého jsme se také zúčastnili. Bylo
velmi poučné a na vysoké úrovni. Rovněž se zde degustovala jablka - novinky, která
nejsou ještě ve školkách.
Na Chalupě zahrádkářů jsme pochutnali na svatomartinské huse a vínu Sešlo se
nás třicet, všichni byli spokojeni a už se těší na příští rok.
Zúčastnili jsme se listopadové přednášky v Holešově na téma „Jádroviny“.
Na Svátek mužů 19.11. měli přijít oba partneři. Ačkoliv se nás sešlo velmi málo,
rozcházeli jsme se až po 20hod. Všichni v dobré pohodě i náladě.
Chvalčovská děvčata projevila zájem o adventní vazby, které se konaly
v Holešově.
Ani rozmarné počasí neodradilo Vinařství Chateau Valtice od uspořádání osmého
ročníku mistrovství světa ve sbírání hroznů. Rekord sice nepadl, ale nálada byla
výtečná. Výrazně ji vylepšilo systematické popíjení burčáku. Více než 150 soutěžících po krátkém „rozesbírání“ a zacvičení nováčků se posilnilo moravskou svačinkou
– čerstvý chleba se škvarkovou pomazánkou a k tomu – jak jinak – opět burčák.
Zajímavá byla soutěž o největší plíce, která spočívala v tom, kdo natáhne plný dvoulitrový koštýř. Pouze dvěma mužům se to podařilo. Zato ženy to dokázaly hned tři!
Je vidět, že mají lepší plíce. Chlapi budou muset více trénovat. A potom nastoupilo
pět soutěžních týmů po 25 lidech, mezi nimiž byli kromě Čechů a Slováků i Řekové.

Výstava na Chalupě
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Milovické srpnové setkání ovocnářů
je již tradiční akcí, které se koná po
ukončení sklizně meruněk a třešní před
sklizní jádrovin. Každý ovocnářský rok
je díky rozličným klimatickým podmínkám jiný a v této fázi lze ještě ledacos
ovlivnit. Např. několik hodin mrazivých
nocí zde rozhodlo o poloviční redukci
úrody jablek. Víme, že poškození mrazem se objevuje i na kvalitě plodů. Také
se zde hovořilo o čekání na Brusel, tj.
reformě zemědělské politiky EU pro léta
2015-2020 a podpoře českého ovocnářství. Referoval Ing. Roman Chaloupka,
tajemník OU ČR.
V ČR se objevil nový škůdce třešní
expanzivní vrtule (Rhagoletis cingulata).
Je potenciální škůdcem pozdních třešní
a především višní s ještě větším potenciálem škodlivosti, než má autochtonní
(vyskytující se v místech svého původu
nebo vzniku) druh – vrtule třešňová
(Rhhagoletis cerasi). Pochází z východní poloviny a Středozápadu USA. Má
statut karanténního škůdce dle EPPO
i EU. Do Evropy se dostala v roce
1983 přes Švýcarsko, nyní je potvrzen výskyt v Chorvatsku, Slovinsku,
Francii, Maďarsku, Německu (zahrnující i Bavorsko), Nizozemsku, Belgii,
Rakousku (okolí Vídně) a Italii. Škůdce
napadá třešně (Prunus avium), višně (P.
cerasi), mahabelku (P. mahaleb), některé cizokrajné peckoviny, pěstěné jako
okrasné dřeviny, např. střemchu pozdní (P. serotina). s. viržinskou (P. virginiana), slivoň japonskou (P. salicina), bělas viržinský (Chionanthus virginicus) a olivu americkou
(Osmanthus americanus). Je udáván výskyt také na švestce (P. domestica), trnce (P.
spinosa) a dokonce i hrušni (Pyrus communis). V USA a Kanadě poškození až 80% třešní
v Německu na višních 30%. Bývá téměř pravidlem, že se šíří obchodní cestou
v napadených plodech, cykloturistikou (natrhané ovoce u silnic, nespotřebované a
o několik desítek kilometrů dál vhozeno do popelnice či vysypáno do příkopu). Imága
se již našla na lepových deskách ve višňovém sadu u Truskovic a také na neošetřených pozdních třešních na Chelčicku, višňový sad u Lužice na Hodonínsku. Dále jsou
v šetření třešně i višně na Břeclavsku, Znojemsku a okolí Nitry. Otázkou bude, jak se
s novým škůdcem vypořádat. A věřte, lehké to nebude, protože i s vrtulí třešňovou
(R. Cerasi) máme starostí dost.
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České ovocné školky v různých místech naší republiky nabízejí tradiční starší odrůdy broskvoní a nektarinek, kde nejrozšířenější odrůdy jsou Redhaven, Cresthaven,
Sunhaven, Fairhaven, Dixired, Harbinger. Virus šarky švestek (PPV) postihuje
rovněž meruňky a broskvoně. Určitou polní toleranci vůči PPV jeví odrůdy Favorita
Morettiny, Envoy, Maycrest, kde na plodech a listech infikovaných rostlin pozorujeme
jen velmi slabé příznaky. Dobrá adaptabilita – jako pozdní kvetení, míra mrazuvzdornosti - jeví odrůdy Flamingo, Cresthaven, Royal Glory, Harko, Dixired, Harbinger. Pro
rozšíření odrůdy je také důležitá pevnost dužniny (přeprava). Za takové považujeme
např. rané odrůdy Spring Lady, Spring Belle, středně zrající Royal Glory a pozdně
zrající Symphonie, Stark Red Gold, Venus nebo Orion. Seznam odrůd dle abecedního pořadí: Amsdenova, Catharina (Frederica), Cresthaven, Dixired, Earliglo, Elberta,
Envoy, Fairhaven, Favorita Morettini 3, Fénix, Flamingo, Harbinger, Harbrite, Harko,
Krasava, Maycrest, Nectared 4, Redhaven, Redwin, Royal Glory, Spring Belle,
Spring Lady, Stark Red Gold, Sucrest, Sunhaven, Symphonie, Venus, Orion.
Novým předsedou Českého zahrádkářského svazu pro období 2014 - 2019 se stal
Stanislav Kozlík (41 let) ze ZO Skalka v okrese Hodonín. Zvolili jej delegáti I. sněmu
ČZS, který se uskutečnil ve dnech 28. - 29. listopadu v Hradci Králové. Nové vedení
představilo zároveň programovou orientaci svazu pro další období. V tajné volbě
získal 81 hlasů z platných 95. Ve svém volném čase se věnuje zejména vinařství.
Za hlavní priority ve vedení svazu považuje mj. stabilizaci členské základny, zvýšení
prestiže svazu ve společnosti a hledání nových zdrojů financování svazu. V úvodní
řeči po svém jmenování poděkoval Stanislav Kozlík dosavadnímu vedení v čele
s předsedou Ing. Janem Hinterholzingerem a představil svou vizi. „Chceme vytvořit
moderní, dynamický zájmový spolek, schopný pokrýt měnící se potřeby a zájmy lidí
s ohledem na hlavní poslání svazu – trvalý rozvoj zahrádkářského hnutí, jako veřejně
prospěšné činnosti,“ nastínil Kozlík své priority. Zahrádkáři by se podle něj neměli
uzavírat do sebe, ale naopak otevřít se veřejnosti, být partnerem ostatním spolkům a
institucím. Od tohoto záměru by neměly svaz odradit ani neustále se měnící a komplikovanější legislativní podmínky pro činnost zájmových spolků. I nadále chce svaz
podporovat kvalitní regionální výstavy i výjimečné akce místního významu.
Delegáty sněmu v pátek 28. listopadu navštívil předseda vlády ČR Bohuslav
Sobotka, který ocenil dlouholeté členy svazu i zástupce spolků. Premiér v následné
diskuzi podpořil připravovaný zahrádkářský zákon. Ten by měl ochránit zahrádkáře
především před vlivem mocnějších skupin, které je v jejich činnosti ohrožují.
Činnost dlouholetých zahrádkářů a hostů ocenil i premiér Bohuslav Sobotka.
Český zahrádkářský svaz patří mezi největší zájmové organizace v ČR. Ve 2700
základních organizacích sdružuje přibližně 150 000 členů. Řada z nich pracuje ve
specializovaných organizacích, které se zaměřují na pěstování vybraných druhů, či
specifickou činnost.
I v dnešní době existují v sektoru zemědělství některé komodity, kde mají zahrádkáři dominantní postavení. Týká se to například ořechů či drobného ovoce, zejména
angreštů. V minulosti „zachraňovali“ zahrádkáři český trh například dodávkami
česneku. Největší oblibě u zahrádkářů se však nadále těší ovocné stromy, zvláště
jabloně, které pěstuje přes 80 procent z nich. Dominantou zahrádek jsou také keře
drobného ovoce. Více než 70 procent malých pěstitelů má na své zahrádce rybíz a
jahody. Přibližně polovina členů svazu se těší z úrody třešní a třetina díky své zahrádce nebo zahrádkové osadě sklízí vlastní ořechy. Oblíbené jsou mezi zahrádkáři
jahody, které podle průzkumu pěstují tři ze čtyř zahrádkářů. Zhruba na každé druhé
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zahrádce se najdou rajčata a mrkev, stále oblíbené jsou i okurky a domácí brambory.
Spektrum je však velmi široké a zahrádkáři obecně velice rádi zkouší nové odrůdy a
podílejí se na jejich šlechtění.
Zahrádkaření má hluboké kořeny nejen v České republice. Řada evropských zemí
má ochranu této činnosti přímo vymezenou v zákonech a zahrádkaření označuje za
veřejně prospěšnou činnost. Vzhledem ke stárnutí populace se dá přitom očekávat,
že začne rychle přibývat zájemců o tuto smysluplnou aktivitu. Bylo by tedy chybou,
kdyby jim stát k tomu nevytvořil podmínky, případně se podílel na likvidaci zahrádkových osad. O podporu zahrádkářské činnosti se bude ČZS v nejbližší době snažit
prostřednictvím navrhovaného zahrádkářského zákona. O přijetí tohoto zákona usiluje ČZS více než 10 let.
Český zahrádkářský svaz vznikl v roce 1957 na základech předchozí organizace
"Jednota zahrádkářů" nejprve pod názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. Svaz hájí zájmy svých členů, vytváří podmínky pro zahrádkaření a smysluplné
využití volného času. Svým členům zajišťuje odborné poradny, právní pomoc, podílí
se na jejich vzdělávání včetně mládeže, vydává publikace, pořádá přednášky, školení, instruktáže, výstavy, zájezdy, dětské soutěže a mnohé další.
Přímí předplatitelé časopisu ZAHRÁDKÁŘ v lednovém čísle dostanou stolní
kalendář „Zahrádkářův rok 2015“, na jaře vyjde KNIHOVNIČKA Drobné ovoce a na
podzim Lilie, mezitím budou semena. Předplatitelé se mohou již těšit.
Zahrádkářské a jiné akce:
5.12. 17hod. Beseda „Lovy beze zbraní“ foto Zd. Kratochvíla na Chalupě.
12.12. 16-18 Val.Meziříčí-Klub důchodců – Zd. Šimurda –„ Degustace jablek“
26.12. 16hod. M.N.Ves 24.r. „Svěcení vína“
27.12. „SVĚCENÍ-ŽEHNÁNÍ VÍNA“ Kobylí, Vrbice, Bořetice,
28.12. 13hod. CH.Z. Společenská kce „Procházka přírodou“ na ukončení roku
2014 Vítáme každého účastníka – po příchodu zpívání koled, posezení
leden 2015 Košt slivovice
Pár pranostik:
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bývá hodně trávy.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna
Máme za sebou zvláštní rok. Vynaložili jsme velké úsilí a výsledek za to mnohdy
nestál. Počasí, plísně, choroby, neúroda švestek. „Už toho nechám, nebudu nic
pěstovat.“ Mnohým snad přišla na mysl tato myšlenka. Ale... Přece to moje rajče,
mrkvička, čerstvý sladký hrášek, okurka, trnečka i slivovička chutná mnohem lépe
než to kupované. Zahrádkáři a zahradníci jsou jako ta vrba. Každé jaro se probouzí
po prvním slunečním paprsku a hurá na nový vegetační rok.
Příjemné prožití adventního času, krásné, ušlechtilé prožití svátků vánočních, přitom pozor na kost v krku a na nový rok opět pevný krok při setkávání na CHALUPĚ
ZAHRÁDKÁŘŮ
přejí Chvalčovští zahrádkáři
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Naši sportovci
Fotbal - starší žáci vyhráli podzimní část sezóny

Podzimní část sezóny 2014/2015 byla pro chvalčovské starší žáky velmi úspěšná.
Z osmi odehraných zápasů neprohráli ani jeden, a tak jim právem patří první místo
tabulky. Zvládli zápasy proti silným soupeřům, jakými jsou Rymice či Chropyně, a
to i přes několik zranění nebo nemocí, které se během sezóny v týmu vystřídaly.
Skóre 42:9, 42 gólů vstřelených do sítě soupeřovy branky svědčí o výborném útoku
a pouze 9 obdržených gólů ukazuje, že obrana se mýlila jen velmi zřídka. Když jeden
hráč chyboval, druhý jeho chybu napravil. U těžších zápasů rozhodla větší bojovnost
a touha po výhře. Poděkování patří trenérům, rodičům, fanouškům a všem, kteří
k tomuto umístění přispěli. Pro některé hráče a hráčky budou zápasy jarní části sezóny těmi posledními v dresu Chvalčova. Třeba se podaří dotáhnout slibně rozehranou
sezónu do vítězného konce, tedy vyhrát okresní přebor. Držte nám palce !!!
Sestava podzim:
Zapletalová Nikola, Červinková Vanda, Červinka Roman, Gabriel Pavel, Dostalík
Petr, Tomčík Jaroslav, Šmíd Jakub, Kurfürst Pavel, Kužel Josef, Doležel Martin,
Mejvald Michal, Ordáň Petr, Janek Dominik, Charvát Lukáš, Jakoubek Miroslav ml.
Trenéři: Jakoubek Miroslav st., Šmíd Martin
Zápasy:
31.8. 2014

Zlobice - Chvalčov

3:8

7.9. 2014

Chvalčov - Martinice

5:1

14.9. 2014

Mrlínek - Chvalčov

0 : 10

27.9. 2014

Chropyně - Chvalčov

1:4

5.10. 2014

Chvalčov - Zdounky

8:1

12.10. 2014

Chvalčov - Rymice

3:1

19.10. 2014

Bezměrov - Chvalčov

1:2

26.10. 2014

Chvalčov - Lutopecny

2:1

Tabulka - podzim:
pořadí

tým

zápasy

výhry

výhry
na
penalty

prohry
na
penalty

prohry

skóre

body

1.

TJ Chvalčov

8

8

0

0

0

42 : 9

24

2.

FK Chropyně

8

7

0

0

1

45 : 18

21

3.

TJ Sokol Rymice

8

6

0

0

2

32 : 15

18

4.

TJ Lutopecny

8

3

1

1

3

24 : 16

12

5.

TJ Zdounky

8

4

0

0

4

25 : 30

12

6.

TJ Mrlínek

8

2

1

0

5

12 : 26

8

7.

TJ Sokol Zlobice

8

2

0

1

5

17 : 42

7

40

8.

TJ Sokol Martinice

8

0

2

0

6

13 : 32

4

9.

FC Ajax Bezměrov

8

0

0

2

6

6 : 28

2

Za starší žáky Vanda Červinková

Naturální kulturista Jaromír Janečka

Bronzový z mistrovství Evropy
Vytrvalý a cílevědomý. Tak lze charakterizovat 42letého Jaromíra Janečku.
Chvalčovského patriota a reprezentanta bystřického oddílu kulturistiky pod hlavičkou
TJ Zekon klub. Sportoval už od mládí a nyní dokazuje, že i po letech se dá k vrcholovému sportu vrátit a úspěšně reprezentovat. Pokud máte vůli a sebekázeň. To jsou
podle něj ty nejdůležitější vlastnosti pro všechny sportovce, kteří se chtějí prosadit.
Znovu začal pravidelně trénovat před třemi lety a hned v prvním roce vybojoval
2. místo na mistrovství světa. O rok později to bylo opět stříbro a titul evropského
vicemistra. Letos skončil „jen“ třetí. Za jeho úspěchy jej ocenilo i město Bystřice, když
jej dvakrát po sobě vyhlásilo Nejlepším sportovcem roku. Vidět však bývá také každý
den na tenisových kurtech, kde trénuje místní děti a mládež. Na zhodnocení svých
letošních výsledků si však čas našel:
„Musím říct, že mě mé výsledky mile překvapily. Před každou soutěží se snažím
maximálně připravit, aby byl výkon co nejlepší a na pódium jdu s pocitem dobře
odvedené práce. Nespočívá jen v čase stráveném v posilovně, je to také o tvrdé disciplíně a dietní stravě. Naturální kulturistika není profesionální sport. Je dost náročné
jej skloubit se zaměstnáním a rodinou. Příští rok, pokud mi to zdraví dovolí, bych
se rád zúčastnil několika podzimních soutěží. Vyvrcholí pak Mistrovstvím Evropy
v Itálii. Motivace mi v tom určitě nechybí. Je to můj životní styl. Chci se měřit s borci
se stejným pohledem na kulturistiku, a to bez dopingu.“
L.K.
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Než zavřete zpravodaj
Učitelka na prvním stupni jednou zadala dětem úkol napsat práci o tom, co by si
přály, aby pro ně Bůh udělal. Večer, když práce pročítala, narazila na jednu, která ji
velmi rozrušila.
V tu chvíli přišel domů její muž a viděl, že pláče. „Co se stalo?“ – ptal se. „Čti“ –
odpověděla jenom a natáhla k němu ruku se sešitem jednoho chlapce.
„Bože, dnes tě chci poprosit o něco zvláštního: změň mě prosím tě v televizor.
Rád bych byl na jeho místě. Chtěl bych žít tak, jako žije televizor v našem domě.
Chtěl bych mít své zvláštní místo, kde by se kolem mě scházela celá rodina. Aby mě
poslouchali a neskákali mi do řeči a nevyptávali se, když chci něco říct. Chtěl bych
být také středem pozornosti. A chtěl bych, aby se o mě starali, jako se starají, když
televizor nejde. Taky bych byl rád pohromadě s tátou, když se vrátí domů – třeba
i unavený. A aby si mě moje maminka všímala, aby šla ke mně, když zůstane sama
a je jí smutno. Chtěl bych, aby moji rodiče aspoň někdy nechali všeho být a strávili
trochu času se mnou. Bože, vlastně nechci tak moc, chci se mít jenom tak, jako
jakýkoli televizor“.
„No to je hrůza! Ubohý kluk!“ – vykřikl učitelčin manžel. „Co to je proboha za
rodiče?!“
Se slzami v očích mu učitelka odpověděla: „To je práce našeho syna…“
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Noc na zámku

Mikulášská jízda
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Slovo na konec:
„Zpočátku jsem si myslela, že je zapotřebí obracet lidi na víru.
Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.“
Matka Tereza
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