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Mikulášská jízda
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Milí čtenáři,
teroristický útok, který se odehrál v pátek 13.11. v Paříži, se dotýká každého
z nás. Islámičtí radikálové, kteří se k útoku hrdě přihlásili, vyhrožují, že Paříž byla
jen začátkem, a že budou bojovat pro Alláha, dokud nevymítí posledního neznaboha. Následné události jen potvrzují, že jejich výhrůžky je třeba brát vážně. Všichni
cítíme, že se začíná zvedat vlna zla, vůči kterému je obyčejný člověk bezmocný.
Jak také bojovat proti zlu, které není nijak ohraničeno, které může zaútočit kdykoliv
a kdekoliv? Jak se chránit v boji, který nemá žádná pravidla? Tady nestojí zjednodušeně řečeno ruský voják proti německému, jako tomu bylo v druhé světové
válce a každý věděl, kdo je kdo, a nepřítel měl konkrétní podobu. Nevypočitatelnost
IS ruku v ruce s absolutním fanatismem se tak stává hrozbou neznámého druhu.
A zdali je pravda, že za nitky tahají světové mocnosti, tak to už normální člověk nemá
vůbec šanci dohlédnout. Co tedy dělat? Co si počít? Jaký postoj zaujmout, jak se
chránit? Že se z důvodu velké kumulace lidí zruší rozsvěcování vánočního stromku
na Staroměstském náměstí, je jen dalším důkazem naprosté bezradnosti našich
představitelů. To bychom museli zároveň zrušit veškeré koncerty, veškerá sportovní
utkání, vánoční trhy, letiště, nádraží, to bychom zkrátka museli zrušit všechno. A to
není možné. Život musí pokračovat. Jakmile nás ovládne strach, už nás mají. Strach
je nejmocnější nástroj každého zla, na strach každé zlo nejvíce sází. A nemít strach
je těžké, převelice těžké. Domnívám se, že v moci každého z nás je uvědomit si, že
s každou vlnou zla se zvedá vlna dobra stejné intenzity. Věřím, že i ve druhé světové válce tomu tak bylo, ve vší té hrůze se objevovalo nesčetně mnoho drobných
či velkých hrdinských skutků. Lidé riskovali život jeden pro druhého. My lidé máme
obrovskou schopnost tváří v tvář smrti objevit v sobě veliké dobro, o kterém v běžném životě kolikrát ani nemáme tušení.
Další prvek, se kterým zlo počítá, je nenávist. A i oprávněná nenávist plodí zlo.
Jakmile pustíme nenávist do svých srdcí, jsme jejich. Nemusí dostat naše těla, ale
s nenávistí jim odevzdáme naše duše. Pokud máme vyhrát boj o svou vlastní duši,
nezbývá než se vzdát nenávisti. To neznamená nebojovat, nebránit své území a svou
kulturu, ale pokud to někdo dokáže bez nenávisti, stává se velkým mistrem a skutečným následovníkem našeho křesťanského učitele Ježíše Krista. Žijeme ve střední
Evropě, a ať už věříme v cokoli, či nevěříme vůbec, všichni jsme Ježíšovým učením
nějakým způsobem prostoupeni. Za několik dní oslavíme Vánoce, jeho příchod
na tento svět. Adventní čas nám nahrává, abychom se stali skutečnými křesťany.
A současné dramatické okolnosti vnějšího světa nás přímo vybízí, abychom postoupili z povrchního vnímání křesťanství do skutečnosti, do srdce, ve kterém panuje
láska vždy a za všech okolností. Je to možné, brána je stále otevřená pro všechny,
kdo pochopí. Už není potřeba klepat, jsme přímo vyzýváni. Ano, vím, je jednoduché
řečnit v teple a bezpečí vlastního domova, kdy v relativním klidu a pohodě sledujeme
drama zatím jen zpovzdálí. Člověk nikdy neví, jak se zachová. Také netuším, jaká by
byla moje reakce, kdyby islámisté skutečně vtrhli k nám domů a napadli mé blízké.
Nevím, a ani si to nepředstavuji, protože takové představy považuji za přilévání oleje
do ohně. Nicméně vím, že jsou mezi námi lidé, docela obyčejní lidé, kteří už své mistrovství prokázali. Dovolte mi, abych ocitovala dopis vdovce, který při teroristickém
útoku v Paříži přišel o svou manželku. A je to opravdu síla.

„V pátek večer jste vzali život výjimečnému člověku,
lásce mého života, matce mého syna, ale moji nenávist
nezískáte. Nevím, kdo jste, a ani to nechci vědět, jste
mrtvé duše. Pokud nás tento Bůh, pro kterého slepě zabí3

jíte, stvořil k obrazu svému, každá kulka v těle mé ženy
je ranou v jeho srdci. Takže ne, neuspokojím vás tím,
že vás budu nenávidět. Chcete to, ale pokud bych odpověděl na nenávist zlostí, poddal bych se stejné nevědomosti, která z vás učinila to, čím jste. Chtěli byste,
abych byl vystrašený, abych se na své milé spoluobčany
díval podezřívavě, abych obětoval svobodu za své bezpečí. Prohráli jste. Dnes ráno jsem ji viděl. Konečně,
po nocích a dnech čekání. Byla tak krásná, jako když
v pátek večer odcházela, tak krásná, jako když jsem se
do ní před dvanácti lety bezhlavě zamiloval. Samozřejmě,
že jsem zničený žalem, toto malé vítězství vám poskytnu,
ale bude mít krátké trvání. Vím, že bude s námi každý
den a že se nakonec setkáme v nebi, se svými svobodnými
dušemi, které nikdy nebudete mít. My dva, můj syn a já,
budeme silnější než jakákoliv armáda světa. Už s vámi ale
nemůžu dále ztrácet čas, protože se musím vrátit ke svému
synovi, který se právě probudil. Je mu teprve sedmnáct
měsíců, stejně jako každý den sní svou svačinu, a pak si
stejně jako každý den budeme hrát, a tento chlapec bude
celý svůj život šťastný a svobodný. Protože ani jeho
nenávist nikdy nezískáte."
Přeji všem krásné Vánoce plné radosti a lásky.

Mgr. Jitka Dostálová

Obec hvalčov
Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 7. 10. 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
a neposkytne příspěvek Sdružení zdravých a nemocných.
a má i nadále zájem o pozemky parc.č. 273/20 a 272/22 v k.ú. Chvalčova Lhota,
které jsou k převodu od Úřadu pro zastupování státu.
o odprodeji jablek z obecního sadu Na Říce, 1 strom za 10,--Kč.
o zveřejnění záměru o Výpůjčce fotbalového hřiště a přilehlých budov pro TJ
s novými kritérii.
o vydání územního souhlasu pro firmu MOPRE, s.r.o. k realizaci stavby „Chvalčovkabel NN, p. Kunčová“.
o pronájmu kulturního domu – velkého sálu na 26.12.2015 za cenu 4 500,--Kč pro
paní Romanu Obdržálkovou.
o zadání projektu napojení Sběrného místa na NN, které je nutné pro instalaci
kamerového systému.
o podání žádosti na smýcení starého ořechu, který se nachází na obecním
pozemku parc.č. 400/10 v k.ú. Chvalčova Lhota.
o zbudování nové autobusové zastávky v ul. Na Kamenci u pomníku.
o zhotovení informačních tabulí v obci s nejhledanějšími místy v obci.
o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu pro pana Josefa Šípa
v domě č.p.798 na dobu neurčitou.
o zřízení věcného břemene pro E-ON ČR a.s. České Budějovice přes pozemky
parc.č. 1122/1 a 1122/2, oba v k.ú. Chvalčov pro přípojku stavby RD. Jedná se
o kabel a pilíř za jednorázovou úhradu 1 000,--Kč.
o právu provést stavbu vodovodní přípojky přes obecní pozemek parc.č. 1163/11
v k.ú. Chvalčov pro Jaroslavu Švehlovou.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
stížnost občanů z ul. Paseky a Obřanská na ničení soukromého majetku divokými
prasaty.
rozpracovaný „Program rozvoje obce pro období 2016-2020“.
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Chvalčov za šk. r. 2014/2015.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 11. 2015

•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
o přijetí neinvestiční dotace pro Zásahovou jednotku SDH ve výši 11 000,--Kč od
Zlínského kraje.
o umístění sídla organizace SDH Chvalčov, na adrese Obřanská 145, Chvalčov.
o právu provést stavbu vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 620/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota.
o kácení dřevin na pozemku parc.č. 364/8, které mají menší průměr než 28 cm
po předchozím souhlasu odboru Životního prostředí Zlínského kraje.
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•
•
•
•
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•
•
•
•

o příspěvku pro IZAP Zlín na udržení pracovního místa pro našeho občana ve výši
2 500,--Kč.
a souhlasí se zřízením autobusové zastávky „Chvalčov- Včelín“, na lince PřerovVsetín, která se nachází v k.ú. Bystřice pod Hostýnem.
a nemá námitky k předložené dokumentaci pro opravu mostu č.ev. 437-028
(Chvalčov U Revíru) ani objízdné trase.
o zařazení požadavku Včelařského spolku z Bystřice pod Hostýnem o příspěvek
na činnost v r.2016 ve výši 10 000,--Kč. Bude zařazeno do rozpočtu pro r. 2016.
o zhotovení znaleckého posudku pro rekonstrukci čerpací jímky na sv.Hostýně,
kterou zničilo agresivní prostředí.
o fyzickém odstranění obecního internetu za cenu 75 000,--Kč.
o veřejném projednání zpracovaného plánu rozvoje obce Chvalčov na léta 20152020, a to na 12.11.2015 se začátkem v 17.00 hodin.
a navrhuje ZO předběžný návrh investic na r. 2016. Návrh bude bodem jednání
ZO.
a souhlasí s žádostí Podhostýnského mikroregionu o provádění prací obecním
traktorem při údržbě běžeckých stop v Hostýnských horách. Podmínky jsou stanoveny dle předcházejících kritérií.
a) o právu provést stavbu zpevněné plochy pro stavbu Penzionu „KODUS“ č.p. 99
v Bystřici pod Hostýnem.
b) a vydá souhlas se stavbou „KODUS“.
c) a vydá souhlas k vypouštění dešťových vod do dešťové kanalizace, která ústí
do Černého potoka v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
a schvaluje majetkovou evidenci všech vodovodů, kanalizací a jejich přípojek na
území obce Chvalčov. Celá zpráva bude odeslána VaKu Kroměříž.
a stanovilo termín zasedání ZO a to na den 19.11.2015 se začátkem v 17.00
hodin. Hlavním bodem jednání bude příprava rozpočtu pro r. 2016, včetně rozpočtového výhledu na r. 2018.
a doporučuje zařadit tři žádosti do plánu investic pro r. 2016 a to DZP Javorník
50 000,--Kč, ČSZ Chvalčov 35 000,--Kč a Azylový dům pro matky s dětmi ve Zlíně
ve výši 7 555,--Kč.
o nejvýhodnější cenové nabídce pro zhotovení projektové dokumentace na stavbu malého rozsahu“ Centrum kulturně společenských aktivit-Chvalčov“ za cenu
211 172,--Kč od S97A spol. s.r.o. Zlín.
o pokračování 3 osob na veřejně prospěšné práce pro obec, na dobu 6 měsíců.
o zhotovení přípojky NN pro Sběrné místo ve Chvalčově za cenu 27 000,--Kč.
a zařadila do seznamu uchazečů o byt pana Josefa Olivíka z Bystřice pod
Hostýnem.
o zhotovení dětského prvku pro hřiště z pokácených dubů v ul. Javornické.
o možnosti pronájmu horní místnosti KD pro akreditované školení řidičů za cenu
100,--Kč za hodinu, pro Autoškolu Přerov, s.r.o. Jiří Kratochvíl.
o podpisu nové Smlouvy o výpůjčce pro TJ Chvalčov, odd. kopané s platností do
31.12.2035, včetně nových podmínek pronájmů.
o zhotovení billboardu pro reklamu tělocvičny a sportovišť u ZŠ a MŠ.
o zařazení žádosti o finanční příspěvek TJ Chvalčov do rozpočtu obce ve výši
100 000,--Kč.
o úhradě víceprací na opravě chodníku Na Kamenci ve výši 98 804,--Kč.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
definitivní ukončení administrace projektu „Chvalčov s novou tváří, oči tvé rozzáří-revitalizace centrálního prostoru“.
znalecký posudek na topolový porost na parcelách 90/2 a 648/2, oba v k.ú.
Chvalčova Lhota se závěrem, že riziko je vysoké a stromy se rozpadnou v horizontu jednoho decennia.
informaci o dokončování rekonstrukce domu č.p. 457, která je prováděna v souladu s dokumentací, kterou nový majitel koupil s objektem.
organizaci „Adventních inspirací“ , včetně programu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 19. 11. 2015
Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
• a schvaluje program jednání.
• a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatele
• a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 30.09.2015. do 19.11.2015.
• a schvaluje plán investičních a údržbových akcí pro rok 2016.
• a rozhodlo o zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
• a rozhodlo o zveřejnění návrhu rozpočtového výhledu na rok 2018.
• a schvaluje zpracovaný návrh rozvoje obce Chvalčov pro rok 2015 - 2020.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 v projednaném znění.
• a schvaluje navýšení ceny projektu Stavební úpravy garáže Chvalčov o vícepráce
ve výši 96 924,10 Kč bez DPH.

•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č.6/2015 ze zasedání ZO Chvalčov dne 30.09.2015.
zprávu o připravovaných akcích pořádaných kulturní komisí Obce Chvalčov.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi i letos stručně připomenout, co právě končící rok 2015 přinesl. Pokud
se investic týče, byla dokončena dostavba vodovodu a kanalizace v ulici Poutní.
Dokončený je projekt Energetické úspory OÚ Chvalčov, zateplení fasády a stropů,
výměna oken a vchodových dveří i úprava nejbližšího okolí budovy. Hotová je i oprava chodníku podél parčíku Na Kamenci a dvě autobusové čekárny. V hospodářské
budově ZŠ a MŠ jsou nová okna a dveře u školní kuchyně a je opraven i zadní vstup
do budovy školy. Výměna oken proběhla i v denním stacionáři. Na Říce se dokončuje
oprava garáže pro dvě nákladní auta. Nový zdroj vody pro obec – posilový vrt - byl
vystrojen včetně nákladného odlučovače na mangan. Elektroinstalace zařízení je
uzpůsobená k použití elektrocentrály pro případ výpadku proudu. Vzdušné vedení
k veřejnému osvětlení v Kroužkách bylo nahrazeno kabelovým tak, aby nebyly poruchy při větrném počasí. Opraven je i pomníček s pamětní deskou na tzv. Matějově
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skále u silnice na Tesák. Pokud počasí dovolí, bude opravena část obecní komunikace od vodojemu Koryto k chatám. Bylo vyřešeno i několik drobných havarijních stavů
na obecním majetku. Vykoupeny byly pozemky v ulici Poutní. Byl zpracován, veřejně
projednán a schválen Program rozvoje obce na období 2015- 2020. Průběžně se
připravuje rekonstrukce územního plánu. Připravují se projekty na budoucí investice
dle schváleného plánu. Byla provedena kontrola na obecním vodovodu, závady jsou
průběžně odstraňovány.
Na příští rok byla odložena stavba lesní tělocvičny v ulici Javornické, demolice
domu č.p. 474 a zpevnění povrchu prostranství před chalupou zahrádkářů.
Obec zvládá opatrovnictví u více něž 40 klientů DZP Javorník. Přispívá na provoz
všem zařízením sociálního charakteru, kde jsou umístěni naši občané. Podporuje
činnost společenských organizací.
Své zástupce má obec ve vedení regionálních struktur – Podhostýnském mikroregionu a Místní akční skupině Podhostýnska.
Bohatý kalendář kulturních a společenských akcí byl dodržen, tradiční události
se těší zájmu veřejnosti a jsou úspěšné. I do dalšího roku obec vstupuje bez dluhů.
I když není úplně všechno na 100%, zdá se, že obec plní své služby bez vážnějších výhrad většiny obyvatel. Alespoň to vyplývá z dotazníkového šetření. Ani vnější
kontroly nezjistily vážnější pochybení.
Chtěl bych poděkovat celému zastupitelstvu, všem zaměstnankyním a zaměstnancům obce, komisím a výborům, veškerému personálu ZŠ a MŠ, příslušníkům
zásahové jednotky, všem představitelům a členům společenských organizací v obci
i všem dobrovolníkům a občanům dobré vůle, kteří se snaží učinit obec Chvalčov
dobrým místem pro život.
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 2016. Přeji všem, aby nový
rok nebyl horší letošního a aby se žádné hrozby a obavy nenaplnily.
Ing. A.Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Klára CHYTILOVÁ
Izabela TILLEROVÁ
Terezie JANTULOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým
krásný a spokojený život…
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Řady chvalčovských občanů opustili:
Jakub ZAVADIL
Stanislav ZAPLETAL
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Uzavřená manželství:
Jaroslav ZAPLETAL
Lucie MACURKOVÁ
Robert CHYTIL
Renáta STRATILOVÁ
Novomanželům přejeme hodně  štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Podzimní vítání občánků v naší obřadní síni
V sobotu 24. října a 7. listopadu 2015 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí
již 23. a 24. vítání nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu bylo pozváno 7 rodičů
se svými nejmenšími. Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky
-   Matouška OBRTLÍKA, Františka KOTASE, Lucinku VACULÍKOVOU, Marii Veru
VAŇKOVOU, Terezku BÍLOU, Peťu HRUŠKU a Peťu PETŘÍKA. K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěl dětský pěvecký sbor
pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný hudební doprovod pana
Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.
Andrea Zábranská, matrikářka OÚ Chvalčov

Tereza Bílá

Matouš Obrtlík
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Lucie Vaculikovvá

Marie Vera Vaňková

Petr Petřík

František Kotas

Co bychom měli vědět
Dotace přiznané obci Chvalčov v roce 2015
stav k 25. 11. 2015

P.č. Poskytovatel

Účel použití

1.

Státní fond životního prostředí ČR, OP Životní prostředí
Spolufinancování ze st.
fondů
Výdaje SF/CF

Energetické úspory budovy OÚ
Zateplení obvodových stěn,
60.998,20
výměna výplní a zateplení stropů
u objektu.
1.036.969,40

2.

Zlínský kraj

Neinvestiční   účelová dotace na
nákup kalového čerpadla, osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a na revizi
dýchacích přístrojů
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Částka Kč

110.000,00

3.

4.

5.

Úřad práce ČR

Úřad práce ČR

Zlínský kraj

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

622.000,00

Neinvestiční dotace na VPP
v rámci Operačního programu
Zaměstnanost spolufinancovaná
ze st. rozpočtu a ESF na období
od 1.11.2015 do 31.3.2016.

210.000,00

Neinvestiční   účelová dotace na
výdaje vzniklé a uhrazené v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
na věcné vybavení neinvestiční
povahy a na neinvestiční opravy, revize a technické prohlídky
požární techniky.

  11.000,00

Z naší obce

Vzpomínkové shromáždění u pomníku padlých ve Chvalčově
Dne 10. listopadu 2015 proběhl pietní akt u pomníku padlých ve Chvalčově,
který byl součástí série připomínkových událostí na československé příslušníky
z Kroměřížska, kteří sloužili v době druhé světové války v řadách britského královského letectva (RAF). Hlavní událostí bylo odhalení pamětní desky v Kroměříži a
výstava s besedou, které proběhly v Knihovně Kroměřížska.
Setkání u pomníku ve Chvalčově se zúčastnila dcera generálmajora Aloise Šišky,
rodáka z Lutopecen a jednoho z nejproslulejších britských letců, paní Dagmar
Johnson Šišková, která v současné době žije v Anglii. Dále neteř generála Šišky, paní
Zdena Trávníčková, hlavní organizátorka připomínkových slavností, i její sestra paní
Miroslava Tvarůžková, chvalčovská občanka. Zúčastnili se i příslušníci Výcvikové
letky Šiškovy z Čáslavi, vesměs aktivní letci, kteří rovněž obstarali čestnou stráž a
položili k pomníku květiny.
Příslušníků RAF z okresu Kroměříž bylo 34. Dva z nich pocházeli z Chvalčova –
Evžen Halamášek a Rupert Krupica. Přesto, že jejich jména jsou vytesána na našem
pomníku, málokdo něco ví o jejich osudech.
Evžen Halamášek se narodil 17. ledna 1915 ve Chvalčově Lhotě. Po vyučení
nastoupil v roce 1934 do Školy leteckého dorostu v Prostějově, kde získal kvalifikaci vojenského pilota. Po okupaci přešel přes Polsko a Francii do Velké Británie.
Sloužil u 313. stíhací perutě RAF. Úkolem jednotky bylo krytí bombardovacích svazů
při útocích na okupované území v severní Francii. Poslední operační let Evžena
Halamáška byl 2. června 1942, kdy byl sestřelen, zřítil se do moře a jeho tělo nebylo
nalezeno. Je vzpomenut na panelu památníku v Runnymede v Británii. Jeho otec byl
zatčen gestapem v únoru 1942, krutě mučen, zemřel v Osvětimi v únoru 1943, aniž
by se dozvěděl o smrti svého syna.
11

Rupetr Krupica se narodil 23. ledna 1917 ve Chvalčově. Po okupaci se dostal přes
Francii do Velké Británie, kde zahájil pilotní výcvik, ve kterém od září 1943 pokračoval v Kanadě. V říjnu téhož roku byl převelen do výcvikového střediska v Nasau
na Bahamských ostrovech. 23. listopadu 1943 nastoupil jako druhý pilot k nočnímu
navigačnímu letu. Jeho letadlo havarovalo v blízkosti ostrova Bimini. Příčina havárie zůstala neobjasněna. Jeho jméno je na památníku padlým letcům v kanadské
Ottawě.
Čest jejich památce.
Připomínka napravuje dluh z minulosti, kdy byly zásluhy našich letců v RAF opomíjeny. Rovněž udržuje v povědomí pozitivní vzory pro nastupující generace.
Za podklady k článku děkuji paní Dagmar Johnson Šiškové.
Ing. Antonín Stodůlka

Okénko nejen do školy

BERUŠKY A SLUNÍČKA – to je naše školička

Máme pocit, že nám dny rychle ubíhají a Vánoce jsou „za dveřmi“. Možná je to
i tím, že o pestrý program v naší MŠ není nouze. Všechny plánované akce, až na
návštěvu Hodonínského divadla, se uskutečnily. V uplynulém období se všechny děti
MŠ zúčastnily:
- výstavy na Chalupě zahrádkářů
- pouštěli jsme draka na fotbalovém hřišti
- zapálili svíčky u Pomníku padlých
12

Zapálení svíček

Mikulášská besídka
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Větrníkový den

-

vyráběli jsme větrníky na Větrníkový den – akce zaměřená na podporu dětí
nemocných cystickou fibrózou (této akce se účastníme již podruhé)
viděli jsme pohádku „O chytré princezně“ v podání pana Taraby
děti představily své „práce“ na výstavě v kulturním domě (Adventní inspirace)

Navíc děti ze třídy Sluníček navštívily:
- představení Inky Rybářové v Bystřici pod Hostýnem
- hudebně-výtvarný program „Do zahrady“, pořádaný ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
Po „adventní“ výstavě nás v MŠ čeká:
-

„Mikulášské odpoledne“ - vystoupení v kulturním domě (děti z obou tříd)
„Čertovský den“ v MŠ
Vánoční tvořeníčko s dětmi a jejich rodiči
Vánoční koncert v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem (děti ze třídy Sluníček)
Návštěva v Domovince s předáním drobných dárečků vyrobených dětmi pro
babičky a dědečky
Posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků

Posuďte sami, jak ten čas letí, už jsme opravdu u Vánoc, přesně, jak jsme na
začátku zmínily.
Tak ať jsou pro všechny šťastné a veselé….
Kolektiv učitelek MŠ
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Škola
Školní rok je v plném proudu, a přesto, že nám čas z pomyslného krajíce školního
roku ukrojil teprve čtvrtinu, je za námi vidět spousta práce a společných akcí.
- V říjnu zahájily svou činnost zájmové kroužky: pěvecký sbor a flétna pod vedením
paní učitelky Konečné, logopedický   a počítačový kroužek   pod vedením paní
učitelky  Martínkové, sportovní hry vede pan ředitel Hnila, keramického kroužku
se ujala paní učitelka Šínová, nový kroužek – ručních prací – vede paní učitelka
Dvorská, řezbářskému kroužku se neúnavně věnuje paní Prázdná a hru na keyboard vyučuje paní učitelka Alena Veselá.

Eva Prázdná se starostou obce Antonínem Stodůlkou na XII. ročníku slavnostního Ocenění.

Paní Eva Prázdná byla za své více než dvacetileté vedení řezbářského kroužku  
pozvána na XII. ročník slavnostního Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci Zlínského
kraje.
Její práce si velmi vážíme a blahopřejeme k zaslouženému ocenění.
-

žáci čtvrtého ročníku absolvovali první část výuky dopravní výchovy na dopravním
hřišti v Loukově
navštívili jsme tradičně krásnou výstavu ovoce, zeleniny a květin u našich zahrádkářů a obdivovali nově upravené prostory jejich chalupy
malí i dospělí nebojsové vyzkoušeli svou vytrvalost a odvahu na nočním pochodu
Hostýnskými horami
besedovali jsme na téma Policista je náš kamarád (mladší děti) a Bezpečné chování (starší děti ) s nadpraporčicí Ing. Barborou Balášovou
žáci 2. a  5. ročníku si pod vedením zkušeného trenéra z bystřického oddílu házené osvojili základy této hry a připravují se na turnaj v bystřické sportovní hale
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-

uspořádali jsme tradiční podzimní sběr starého papíru, celkem se nasbíraly zhruba 4 tuny a do pokladny Klubu rodičů přibylo 6 tisíc korun
Děkujeme všem, kteří  nám do školy starý papír přinesli.
- Klub rodičů zorganizoval první ročník „dýňování“
- z Hradce Králové za námi přijelo Divadélko pro školy s představením   Jak se
vaří pohádka a sklidilo zasloužený potlesk všech dětí za nápadité, akční a vtipné
vystoupení
- zúčastnili jsme se vzpomínkové akce u pomníku padlých u příležitosti Dne válečných veteránů
-- hudebně-recitačním vystoupením a výtvarnými pracemi jsme se podíleli na výstavě Adventní inspirace
- Ve čtvrtek 3. prosince jsme se společně s dětmi z mateřské školy sešli na mikulášské besídce v kulturním domě. Žáci pátého ročníku coby Mikuláš, andělé a čerti
pokárali i pochválili ostatní děti a obdarovali je balíčky, které připravily obětavé
maminky z Klubu rodičů. Všechny děti předvedly krátká vystoupení, která vytvořila příjemnou atmosféru tohoto setkání.
Přesto, že naše škola je krásná a nadstandardně vybavená, stále je co vylepšovat. Pan Adamec nám krásně zrenovoval stůl ve sborovně a pokračuje lavičkami
v šatně. Ve třídách se začalo s výměnou dvířek u vestavěných skříněk. V nejbližší
době budou vyměněny obkladačky kolem umyvadel ve třídách …ale hlavně se pilně
učíme, a proto si zasloužíme vánoční prázdniny, během kterých si trochu vydechneme a nabereme síly pro pololetní účtování.
Přejeme všem krásné klidné  
Vánoce a děkujeme  těm,  kteří
s námi v uplynulém roce táhli za
jeden provaz.
Alena Konečná

Mikulášská besídka
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Mikulášská besídka

A něco z ředitelny:
- V termínu od 1.12. do 3.12. proběhla na naší škole plánovaná komplexní inspekce. Ta poslední se uskutečnila přesně před šesti lety. Kontrolní činnosti se zúčastnilo pět inspektorů České školní inspekce ze Zlína, kteří sledovali vzdělávací
a výchovný proces v základní a mateřské škole, účetnictví, bezpečnost práce,
činnosti školní družiny a školní jídelny. Inspekční zpráva bude k dispozici až těsně
před Vánoci. Takže zatím jen stručné hodnocení -podle závěrečného ústního
zhodnocení jsme ve výše uvedených činnostech dosáhli požadované úrovně.
- Připravujeme modernizaci stávajících webových stránek.  Za ty současné, mimochodem inspekcí chválené, vděčíme p.Jaroslavu Luhanovi, který je v roce 2006
společně s mou maličkostí založil a bez nároků na odměnu se o ně také staral.
- Znovu apeluji na některé rodiče, kteří vozí své děti auty až k tělocvičně,
aby respektovali zákaz vjezdu do areálu a využívali parkoviště před školou.
Koneckonců jde o zdraví a životy vašich dětí…
- Podařilo se nám zajistit financování na nákup části interaktivních učebnic a tak
postupně zavádíme tyto moderní pomůcky do výuky. Je to záležitost nákladná,
takže nelze provést jednorázově.
- Klub rodičů ZŠ Chvalčov se proměňuje !!! Lehce zestárlé a poměrně opotřebované vedení školy se obrátilo na rodiče ve výboru klubu s prosbou o změnu organizace.  A s radostí jsem mohl konstatovat, že chvalčovští rodiče mě nezklamali.
Ochotně převzali na svá bedra náročnou organizaci plesu (29. ledna) a karnevalu
(27. února), čímž mě i mým kolegyním notně ulevili.
Zdeněk Hnila, ředitel školy
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Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Program „AKTIVITY“ na měsíc LEDEN 2016
Setkáváme se každé úterý od 9. 00 hod. do 11.00 hod.
5. 1.

Dopolední „KAVÁRNIČKA“
– téma: „V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“ ukázky cvičení
a tělesného pohybu pro seniory všech věkových kategorií

12. 1.

Výtvarný ateliér – výroba šperku

19. 1.

,,A PLESY ZAČÍNAJÍ“
– beseda o plesech a společenském chování spojená s ukázkou
spol. tance, oblečení a účesů.

26. 1.

Společné ,,KUCHAŘENÍ“
– téma: „MASOPUSTNÍ POKRMY“

Program „AKTIVITY“ na měsíc ÚNOR 2016
Setkáváme se každé úterý od 9. 00 hod. do 11.00 hod.
2.2.

Dopolední „KAVÁRNIČKA“
– téma: „CVIČME V RYTMU“ - přijďte si vyzkoušet cvičení seniorů
při hudbě s lektorkou ( s sebou cvičební podložku)

9. 2.
16. 2.

„MASOPUST JE TADY“- zábavné dopoledne ve stacionáři
Výtvarný ateliér – výroba FLOROGAMI
(květinové koule z papíru)   

23. 2.

Společné ,,KUCHAŘENÍ“
– téma: „zimní saláty“

Pozvěte známé a přátele a přijďte prožít příjemné dopoledne
plné aktivity nejen u kávy nebo čaje.
Kontakt:
Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Ul. Školní 798, 768 72 Chvalčov
Tel: 573 332 683

Možnost zajištění přepravy:
středisko soc. podnikání
(tel. č. 775 635 014)
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Zprávičky z KCR DOMINO
Už jen krátký čas a vstoupíme do závěru roku 2015. V Dominu prožíváme naplno
přípravu na dobu vánoční. Chystali jsme se na výstavu, proběhlo vánoční focení
rodin. Těšíme se na návštěvu Mikuláše a vánoční besídku dětí z miniškolky.
A co nás čeká v novém roce:
- pravidelné kroužky a aktivity
- dětský karneval
- v době jarních prázdnin 1. 2.-5. 2. 2016 příměstský tábor CESTA KOLEM SVĚTA
Je krásné sledovat radost a těšení malých dětí. Každý okamžik žijí naplno. A tak
nám všem přeji aspoň kousek toho dětského očekávání a radosti.
Elen Egerová

A zase odpady

Různé

Ani si neuvědomujeme, že odpady produkuje „ve svátek i pátek“ každý z nás.
Přístup k odpadovému hospodářství doma i v obci mají občané různý.
Nechci kazit konec roku poučováním a káráním o tom, jak se máme chovat, třídit
odpad a odpovědně odvážet nebezpečný odpad do sběrného místa. Sešlapovat
plastové láhve, sklo třídit na bílé a barevné, papírové krabice rozřezat. Staré a
obnošené šatstvo a boty odkládat do kontejneru nebo předávat do plánované sbírky,
včetně potřeb pro domácnost.
Drobné elektro i monočlánky baterií mají rovněž svoje místo k odložení. Velké
opotřebené elektrospotřebiče se nám už na černých skládkách neválejí, a tak moc
děkujeme. V obci je dostatek nádob na odložení všech vytříděných komodit. Snad
jenom někdy slýcháme stesky starších spoluobčanů na vzdálenost nádob na bioodpad a jejich vývoz. Bohužel, svozová firma už nemá větší kapacitu a tak musíme vážit
cestu do sběrného místa nebo počkat na prázdnou nádobu.
S pořádkem kolem sběrných míst se musíme vypořádat sami, je to vzhled naší
vesnice a naše životní prostředí, které chceme mít hezké, protože tady ve Chvalčově
chceme žít.
Všem se líbí upravené plochy bez papírů a plastů. Vychovávejme k takovému
kulturnímu prostředí i naše děti. Někteří z největších kritiků by měli začít u sebe. Ti
lhostejní, kterým trčí z popelnice polystyrény a jiné nevytříděné komodity, by se měli
zamyslet nad svým jednáním a chováním. Vše děláme pro budoucí generaci a naše
potomky.
Už bylo snad o odpadech vše napsáno, ale jen pro pořádek připomínám, že nutně
potřebujeme fotokopie dokladů o odevzdaném železe. Nezajímá nás, kolik kdo utržil,
ale množství, které jste odevzdali. Děkujeme předem za předávání těchto dokladů na
naší pokladně v budově OÚ.
V příštím roce budou instalovány odpadkové koše v celé obci, včetně sáčků na
psí exkrementy. Rovněž bude obec osazena informačními rozcestníky s názvy ulic
a důležitých míst.
Přeji všem hezké a spokojené Vánoce a v novém roce hodně zdraví.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce
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AKCE ve CHVALČOVĚ a okolí:
ŽIVÝ BETLÉM
Dne 19. 12. v sobotu za Obecním úřadem ve Chvalčově
Začátek akce už v 15.00 hod. Děti si mohou napsat svá přáníčka a předat je živému
Ježíškovi, dospělí si mohou dát svařák či čaj, popovídat si a společně vychutnat
adventní atmosféru.
Betlém se otevře dvakrát. Poprvé v 16.00 hodin a podruhé v 16.45 hod.
Všechny srdečně zve kulturní komise Chvalčov.
24. 12. 2015 ŠTĚDRÝ DEN NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Ve čtvrtek 24. prosince 2015 budou mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Svatém Hostýně v 7.15, 9.15 a v 15:30 hodin. V noci mše svatá není.
26. 12. 2015 NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA
"Valašský sbor portášský - rusavské desátnictvo zve na tradiční Štěpánskou vycházku, která se uskuteční v sobotu 26. prosince 2015. Podle tradice ""Na Štěpána není
pána"" předá zámecký komoří na nádvoří bystřického zámku v 9.00 hodin pověřovací dekret k obhlídce hostýnských vrchů. Po pověřovacím proslovu se sbor vydá
směrem na Svatý Hostýn k tradiční obhlídce hor.
26. 12. 2015 ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
V sobotu 26. prosince 2015 v 17.00 hodin se uskuteční v kostele sv. Jiljí v Bystřici
pod Hostýnem tradiční ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Účinkují PS Vrabčáci, PS Tregler,
Holešovský chrámový sbor a Holešovský komorní orchestr.
31. 12. 2015 SV. SILVESTR NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Na Sv. Silvestra ve čtvrtek 31. prosince 2015 budou mše svaté v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Svatém Hostýně začínat v 7.15, 9.15, 11.15 hodin, ve 22.30 hodin
bude modlitba růžence, ve 23.00 hodin adorace, ve 23.45 hodin děkovné Te Deum
a sv. požehnání, ve 24.00 hodin pontifikální mše svatá.
17. 1. 2016 v 17.00 hodin se v Kulturním domě Chvalčov představí ochotnický
divadelní soubor s názvem DIVADLO VENTYL z Hranic. Tentokrát se můžete těšit
na detektivní komedii s hororovými prvky "HROBKA S VYHLÍDKOU" podle Normana
Robbinsona.
Vstupné 50 kč, vhodné pro děti od 12 let.
23. 1. 2016 se koná v Kulturním domě Chvalčov HASIČSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje skupina RYTMIX. Všichni jsou srdečně zváni.
29. 1. 2016 se koná v Kulturním domě Chvalčov ŠKOLNÍ PLES na téma Film. Zazní
filmové hity všech dob, hrát bude skupina LOS PLAYBOSS. Kostýmy filmových
postav vítány. Vystoupí také chvalčovské amatérské seskupení "Tranzistor". Ples je
určen pro všechny od 18 let.
Vstupné 95 kč. Srdečně zve Klub rodičů ZŠ a MŠ.
6. 2. 2016 MASOPUST aneb Chvalčovské vodění medvěda. Sraz masek je
v 10.00 hodin před Obecním úřadem. Masopustní rej se vydá obvyklou trasou po
vesnici. Pochování basy proběhne v hospodě "U Michala." Přijďte se vyřádit a užít
trochu legrace. Potřebujeme to všichni. Fantazii v kostýmech se meze nekladou.
Srdečně zve kulturní komise.
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Vaše příspěvky

Vzpomínka na zimní radovánky dávno uplynulého dětství
Dostavila se zima, alespoň podle kalendáře. Těžko říct, jaká letos bude, počasí
přináší vpravdě nečekané zvraty.
Pamatuju si (jak já nesnáším, že i já už takto začínám větu), jaká bývala zima za
mého dětství. Prostě napadl sníh a zůstal do jara. A nebyl to jen nějaký poprašek!
Někdy se stalo, že jsme večer šli spát a sněžilo, a ráno jsme na sníh dosáhli z okna
v přízemí, z planěk na plotě čouhalo sotva 10 cm. Když mi bylo asi 7 let, usoudili rodiče, že budu chodit do náboženství. Chodili jsme jen tři do evangelické rodiny, kam za
námi pan farář jezdil. Po „hodině“ nám domácí paní uvařila čaj, nabídla sušenky, a
takto posilněni na cestu jsme vyšli. S kamarádem jsme bydleli v jedné ulici, tak jsme
se poměrně dlouhé cesty večer nebáli. Z těchto cest si pamatuju krásnou zimu. Aut
moc nejezdilo, kolem tma a velebné ticho. Sníh krásně jiskřil ve světlech kolem cesty,
my jsme si to klouzali prostředkem silnice, a když se stouplo pod lampu, vytvořily
snášející se vločky krásný bílý závoj. Horší to bylo, když nám jednou vyšlo náboženství právě na Mikuláše. To nebyl čas sledovat krásy zimy, naopak jsme hleděli být
co nejdříve doma. Mikulášů s čerty chodilo docela hodně a dost jsme se jich báli.
Než bychom nějaké potkali, raději jsme si zašli, nebo se někam přikrčili a počkali, až
přejdou. Do náboženství jsem přestala chodit dost brzy, hned, jak jsem zjistila, že se
před časem vzbouřil i můj starší bratr. Takže jsem i já, dítě celkem vzorné a rodičů
většinou poslušné, kategoricky odmítla. Biblická dějeprava se přestěhovala mezi
odložené knihy, pak na půdu a nakonec neznámo kam.
Naší oblíbenou zimní hrou bylo skákat do „zámětí“. Na Chvalčově mezi vesničkou
SOS a dnešním Javorníkem bylo místo pro naše rejdy. Každou zimu tam byly nafoukané obrovské závěje, od horního pole až dolů k cestě. Musely mít na výšku pět
i více metrů. Velice se nám líbilo dělat si v nich domečky a bunkry. To jsme si doma
„vypůjčili“ plechové lopatky, menší nebo větší, co kdo tajně z domu pronesl. Nesměli
jsme je ztratit, to by byl mazec! Kolikrát se stalo, že jsme některému nešťastníkovi
pomáhali hledat do tmy, aby neměl průšvih. No a vyzbrojeni vhodnými nástroji hrabali jsme ve sněhu kolmo i vodorovně tunely, ty jsme propojovali a dále zvelebovali,
abychom jsme jimi mohli prolézat. Vůbec nás nenapadlo, že by nás sněhové masy
mohly zasypat a udusit. Doma jsme se samozřejmě nechválili, čím si krátíme den.
Sáňkovat se po závějích nedalo, spadaly k cestě poměrně strmě.
Na lyžování (ti zdatní) a na sáňkování (my ostatní dřeva) jsme chodili kousek dál –
do „vývoza“. Je to ta stráň zhruba nad Javorníkem, ale tehdy nebyla zarostlá křovím.
Byla to poměrně široká louka, uprostřed si kluci postavili skokanský můstek, pod loukou byl hnůj přivážený z JZD. Kdo se moc rozjel, nebo když byl sníh zmrzlý, dojel až
do hnojůvky. Stála zamrzlá v zasněžených kolejích od traktorů, o to zrádnější. To se
ale často nestalo, měli jsme dobře zmapované, kdy brzdit a kam až dojet bez úhony.
Když jsme se večer vraceli domů, museli nás rodiče vysekávat z oblečení. Pletená
čepice sám led, rukavice právě tak, sníh i pod bundou, obyčejné tepláky namrzlé, že
nešly omést ani metlou. Kolikrát jsme i nějakou schytali. Boty „kordovanky“ se musely
vycpat papírem a pod radiátor kapala voda ze schnoucího oblečení.
Protože tehdy bývalo nejen hodně sněhu, ale i dost mrzlo, chodili jsme na potok
bruslit. Zametli jsme kus ledu, na nohy nasadili brusle „kačenky“, kluci měli kanady,
a už se jezdilo.
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Kdysi jsme taky v partě podnikli cestu „hore po potoku“. Sešlo se nás snad 8 dětí,
tak od 6 do 14 let, a někdo vymyslel, že půjdeme po potoku přes zamrzlé splávky a
nikdy nevylezeme na břeh. My malí jsme si brusle nechali pod mostem, velcí machři
jeli na bruslích. Došli jsme ze Lhotky až skoro k mostu na Říce. Přes malé splávky
to ještě šlo, ty velké zdolat byl problém. Jednak pod nimi mnohde hučela nezamrzlá
voda, a pak taky byly moc vysoké. Škrábali jsme se na ně všelijak - jeden táhl, jeden
tlačil, po břiše, prostě zuby nehty. Dolů to šlo daleko lépe. Sjeli jsme po zadku, beztak
jsme byli celí mokří. Velcí kluci – hrdinové dokonce skákali ze splávků na bruslích. Je
zázrak, že si nezlámali nohy, jak se jim při dopadu zařízla brusle do ledu.
V posledních mnoha letech takové sněhové nadílky nejsou, taky potok zamrzá
málokdy.
Přeji všem malebnou zimu.
Irena Hudcová

ALEXANDROVCI

Kulturní rubrika

Je úterý 13. 10. a já se shodou různých okolností ocitám na zimním stadionu ve
Zlíně. Za chvíli má vypuknout velkolepý koncert mužského souboru ruské armády
s názvem Alexandrovci. Toto ojedinělé hudební těleso čítá cca 120 členů! V první
řadě jsem v šoku, kolik lidí tahle ruská hudba přitáhla. Už parkování se ukazuje jako
problém, auta se motají sem a tam, široko daleko všechna místa obsazena. Do toho
proudí davy lidí, kteří berou jako samozřejmost, že auta se vyhnou jim. Ale nakonec
se daří, sice docela daleko od stadionu, možná na místě, kde se ani parkovat nesmí,
ale kdo by to v takové chvíli řešil. Necháváme tedy na osudu, zda nás po návratu
přivítá botička na pneumatice, či nikoli.
Sedím v hledišti, no, slovo hlediště je silný výraz, sedím na betonovém schodě na
místě určeném ke stání. Ještě pořád mi není úplně jasné, co tady vlastně pohledávám. Armádní soubor znám jen z internetu a to většinou v podání vesnických ochotnických spolků formou parodie. Kdyby mi někdo před měsícem řekl, že budu sedět
na koncertě Alexandrovců, srdečně bych se tomu zasmála jako dobrému vtipu. Vždy
jsem byla duší pacifista a k armádě měla spoustu výhrad a odpor. Samozřejmě ne
náhodou. Můj bývalý muž, můj bratr, a spousta mých kamarádů byli vojáci z povolání,
na které měl tehdejší vojenský dril na středních školách neblahý vliv. A to už vůbec
nemluvím o těch, kteří absolvovali zahraniční mise jako Kosovo či Afghánistán.
Výcvik, ve kterém platí základní pravidlo „napřed jsi vojákem, teprve potom člověkem", rozbilo manželství nejednomu z nich.
Na podium nastupuje jedna uniforma za druhou (mimochodem vojenské uniformy
jsem také vždycky nesnášela), všichni v jednom šiku, rázným, vojenským přístupem
zaujmou pozice. Na obrovské plátno po stranách se promítají záběry jak jinak než
z války. Záběry tanků, rozcupované domy a města, nálety, bomby, všechny ty hrůzy,
které si člověk tak dobře vybavuje z ruských válečných filmů. Obří soubor začíná
zpívat nejprve válečné písně a já si uvědomuji, jak neskutečná je to síla. Jak tam
tak sedím, říkám si, pane Bože, co já tady budu ty dvě hodiny dělat? V duchu se
obrátím ke svému zesnulému manželovi a říkám mu: „To tys mě sem poslal, co?
To mi děláš schválně, že? Já a válka... Bože!" A najednou uslyším jeho hlas, který
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ke mně promlouvá naprosto smířlivým, konejšivým tónem, který jsem u něj nikdy
dříve nepoznala. „Ano, poslal jsem tě sem, aby ses usmířila s armádou." Ta věta
mi vyrazila dech. Pak pokračoval: „Musíš uzdravit svůj postoj k vojákům, musíš jim
odpustit. Všem. Armádě jako celku." Na plátně se dále promítají válečné běsy, ale
já už chápu, oč tu běží. Aha, tak proto jsem tady, zjišťuji s úlevou. Abych se zbavila
všech nenávistných postojů, které si celá ta léta táhnu na svých bedrech. A ačkoliv už jsem na ně dávno zapomněla, jsou pořád přítomny. V duchu dávám svolení
k tomu, aby ozdravení mohlo proběhnout a už jen dále sedím jako divák a nestačím
se divit. S každou další písní se můj batoh negací uvolňuje, rozpouští, a já jsem lehčí,
cítím se daleko bezpečněji. A na mé vnitřní pocity reaguje také vnější realita. Záběry
na plátně se začínají pomalu měnit, sleduji moře a ptáky, květiny a přírodu. Sleduji
krásu. Ze záběrů dýchá mír. Také atmosféra písní se mění, Alexandrovci přetavují
svou sílu do národních písní a nádherných tanců. Ano, najednou vím, proč jsem měla
Rusy vždycky ráda, jejich spisovatele a mentalitu... tu syrovost, tu dřeň. Začínám
cítít dojetí. Mé nazlobené já, které nepřijímalo armádu jako součást existence, se
pomalu rozpouští, odpouští a prosí za odpuštění za svou nevědomost. Objímám
v duchu všechny vojáky světa a cítím velikou sounáležitost a lásku.
A protože můj bývalý manžel byl a vlastně pořád někde nějak je „pěkný filuta",
posílá mi neskutečný zážitek. Na podium je přizvána zpěvačka Michaela Nosková,
která svým čistým, ženským hlasem začíná zpívat „Haleluja", a těch sto dvacet chlapíků za ní se přidává a na místě tu tak vzniká neskutečná symbióza. Cítím, jak se mi
uvolňují emoce a jak brečím, brečím štěstím a krásou. Děkuju svému manželovi, že
tohle pro mě udělal. Píseň „Haleluja" jsme poslouchali spolu s našimi dcerami v naší
kuchyni, a po mnoha letech spolu uzavřeli mír. Tehdy to bylo více méně naposledy,
co jsme se viděli. „Haleluja" jsme pak hráli při posledním rozloučení, a já už delší
dobu tuto Cohenovu nádhernou verzi nazývám „hymnou Jednoty".
A teď sedím na betonovém schodu, brečím jako želva, cítím svého zesnulého
muže možná víc než kdy předtím, cítím lásku a vím, že člověk je nesmrtelný a že
Bůh nad vším tiše bdí, vím, že Jednota všeho se vším existuje, a že to nejsou pouhé
plané řeči. Uf.
23

A na samotný závěr mě čeká ještě jedno překvapení. Koncert končí a davy lidí se
hrnou tělo na tělo koridorem ven. Nevím, co se stalo a zda to mělo nějakou příčinu, a
je to úplně jedno, zkrátka jedna paní v davu měla tak nakažlivý smích, že rozesmála
nejen nás, ale celý ten dav lidí. Nikdo nevěděl proč a čemu se směje, ale smáli se
všichni, smích se přeléval z jednoho těla do druhého, tekl davem, a když už to vypadalo, že je konec, opět se někdo rozesmál a celé to pokračovalo. Myslela jsem, že se
počurám nebo omdlím smíchy. Občas takový ten nekontrolovatelný smích zažívám,
ale v masové podobě poprvé. Dokonalé zakončení a uvolnění ze sevření minulosti.
Ano, koncert pro mě byl skutečně velkolepým zážitkem. Během dvou hodin jsem
si prožila válku, smíření, krásu a mír, jednotu a nakonec smích. Připomnělo mi to
vývojový oblouk, kterým si každý z nás svým vlastním tempem v životě prochází.
Pevně věřím, že se přes boje dostaneme k míru a na konci nás čeká blaženost a
smích. Pevně tomu věřím a všem nám to moc přeji.
Jitka Dostálová
PS: Botička na autě nebyla, takže všechno klaplo.

Filmový Tesák posedmnácté a naposled
V polovině října se na Tesáku
jako každoročně konal festival
Filmový Tesák. Dostaveníčko si zde
dali fanoušci českého filmu z celé
republiky. Mohli tak opět strávit příjemné chvíle v rekreačním zařízení
TON spolu s vzácnými hosty letošního ročníku. Volně přístupné prostory
byly krásně a vkusně vyzdobeny
rukama filmových nadšenců.
Program byl opět profesionálně připraven panem Vítězslavem
Tichým, který festival organizuje
od jeho počátku. Účastníci si mohli
vybrat z mnoha českých hraných
a dokumentárních filmů promítaných ve čtyřech projekčních místnostech. Namátkou zmiňuji filmy
„Obžalovaný“, „Muž, který stoupl
v ceně“, „Škola otců“, „Až přijde
kocour“, „Dívka se třemi velbloudy“,
„Dobří holubi se vracejí“, „Můj otec
George Voskovec“, Česká rapsodie“. Po celou dobu konání festivalu
byl přítomen filmový historik pan
Pavel Taussig, který svým zasvěceným komentářem obohatil program
festivalu.
Hlavním hostem pátečního večera byla naše přední dokumentaris24

tka paní Hana Pinkavová. Beseda
s paní Pinkavovou byla nesmírně
zajímavá a setkala se s velkým
ohlasem přítomných, kdy hlavní sál doslova praskal ve švech.
Paní režisérka zavzpomínala mimo
jiné na dobu studia, své režijní
začátky, otce – významného režiséra Josefa Pinkavu. Její poutavé
vyprávění bylo zpestřeno ukázkami
z jejích dokumentárních filmů ze 70.
a 80. let minulého století „Já tomu
říkám nedrcat se o nebesa“, „Dělání
všechny smutky zahání“ a „V zámku
a pod zámkem“. Její pozdější tvorbu
Hana Pinkavová
reprezentovaly dva televizní dokumenty z cyklů „Nehasit! Hořím!“ a „Jít za svým snem“. Asi nejzajímavější pasáží
jejího vyprávění byla příprava a realizace jejího prvního dokumentu „Já tomu říkám
nedrcat se o nebesa“, kdy navázala spolupráci s nejvýznamnější českou animátorkou Hermínou Týrlovou.
Druhý den filmového festivalu byl ve znamení vzpomínání na minulé ročníky.
Krátké filmové sekvence doplněné o komentáře pana Tichého nám připomněly
významné hosty, kteří mezi filmové nadšence zavítali. Namátkou je možno jmenovat například Jiřího Krejčíka, Juraje Herze, Jiřího Pechu, Hynka Bočana, Juraje
Fándliho, Jiřího Křišťana, Pavla Taussiga, A.J. Liehma, Simonu Oktábcovou.
Odpoledne na Tesák zavítal slavný filmový režisér pan Vojtěch Jasný. Beseda
s ním byla pro všechny velkým zážitkem. Pan režisér zavzpomínal na šťastné chvíle
natáčení filmu „Až přijde kocour“. Dále se zmínil o podmínkách, které panovaly na
Barrandově v období okupace naší země v roce 1968 a ovlivnily jeho rozhodnutí
odejít z Československa za svobodou. V průběhu večera jsme mohli zhlédnout jeho
poslední film před jeho odchodem do zahraničí. Jednalo se o vynikající dokument
„Česká rapsodie“ vyrobený pro výstavu Expo 1970, která se konala v japonské
Osace. Ve filmu sice nepadne jediné slovo, přesto však je každému zřejmé, že
film je oslavou českého národa v té době tak těžce zkoušeného. Setkání s panem
Jasným bylo rovněž příležitostí ke gratulacím. Náš host totiž 30. Listopadu oslavil své
devadesáté narozeniny. Dlouhotrvající potlesk a ovace byly jen malým poděkováním
filmových fanoušků za jeho celoživotní dílo. Následovala autogramiáda, která se
setkala s obrovským zájmem účastníků. Jelikož se jednalo o poslední besedu v historii Filmového Tesáku, dostalo se na závěr velkého poděkování panu Vítězslavu
Tichému.
Po skončení programů obou večerů jsme si mohli při sklence lahodného moku
společně zavzpomínat a zazpívat při kytaře. V neděli dopoledne jsme mohli zhlédnout další výborné české filmy. Jsem přesvědčen, že každý z fanoušků si mohl
v průběhu víkendu vybrat ten svůj šálek kávy a jistě z Tesáku odjížděl obohacen
o krásné zážitky.
Historie Filmového Tesáku se uzavřela. Již nyní je však uváděna v život myšlenka
jeho obnovení na jiném místě v příštím roce. Proto si mohli všichni účastníci na závěr
opět říci nashledanou příště.
Ing. Jiří Peštuka
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Adventní inspirace
Letošní Adventní inspirace již tradičně otevřelo vystoupení dětí naší základní školy
pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné za hudebního doprovodu paní Aleny
Veselé. Už si ani pomalu neumíme vernisáže kulturních událostí bez roztomilého
projevu chvalčovských dětí představit.

Víkendovou prodejní, kulturní a
společenskou výstavu zahájil pan
starosta Ing. Antonín Stodůlka. Pan
starosta ve své řeči zdůraznil potřebu lidské sounáležitosti a ocenil práci mnoha a
mnoha dobrovolníků, kteří se na náročné přípravě akce podíleli.
Letošní účast, jak prodejců, tak návštěvníků, byla ohromující. Kulturní sál praskal
ve švech už při vernisáži, a pak znovu v sobotu při vystoupení dětských valašských
souborů "Malá Rusava" a "Píšťaličky". A není divu, malí Valášci jsou naprosto
k zulíbání a ti větší jakbysmet. Milé vystoupení předvedly také děti pod vedením paní Radky Trňákové. Velký obdiv sklidil chvalčovský Star Dance s Nikolkou
Schönwälderovou a Petrem Pecháčkem, svůj talent předvedli žáci a žačky hudebního oboru základní umělecké školy nebo mladý zpěvák s kytarou Jakub Tichý.
Skupina Kiks Brass nám pro změnu ukázala energické pojetí dechové hudby. Závěr
patřil skupině Hogo fogo, která byla opět důstojným zakončením celé akce. Všem
vystupujícím patří poděkování. Aby veškerá kulturní vystoupení proběhla v klidu, o to
se postaral pan moderátor J. Dufek a o technické zázemí pan J. Čech.
Na úspěšnosti adventních inspirací se letos podílelo na 50 prodejců. Všichni
jsme měli možnost pokochat se nádhernými rukodělnými výrobky ze dřeva, korálků,
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drátků, papíru, keramiky, textilu či ovčí vlny. Mohli
jsme si koupit adventní věnce a další adventní
dekorace, za odborného dohledu IRIS ze Vsetína
jsme si dokonce mohli letos baňky na stromek
sami vyfouknout. Naprosto úžasné byly řezby
Betléma od pana Biječka. Nádherné výrobky
z perníku šikovných chvalčovských děvčat jsou
už samozřejmostí a mnozí z nás si na nich jistě
rádi pochutnali, stejně jako na dalších dobrotách
– uzeninách, koláčích, kozích a ovčích sýrech.
Pro děti bylo připraveno tvořeníčko, kde si
mohli sami vytvořit nádherné výrobky s vánoční
tematikou. Organizace tvořeníčka se ujala paní
Jitka Nováková, které patří velký dík. Stejně tak
patří dík všem dalším dobrovolnicím, které věnovaly svůj víkendový čas našim dětem. Jmenovitě:
Egerová Elen, Králová Marie, Blažek Agniezska, Drozdková Vlaďka, Kalužová
Lenka, Mlčáková Michaela, Mlčáková Martina, Kocfeldková Lenka, Chlápková Lea,
Smejkalová Olga, Dostálová Magdaléna, Křiklavová Pavla, Janečková Lenka a její
dcera Lenička, Krejčí Martina, Palenčárová Alena. Z dětí dále pomáhali Kocfelda
Martin, Nováková Lucie, Smejkal Hynek.
Zvykli jsme si už, že úroveň adventních inspirací je skutečně vysoká. Běžný
návštěvník nemá většinou ani tušení, kolik ochotných lidí obětuje svůj volný čas, aby
byli všichni spokojení. Celou akci, letos už 10. jubilejní ročník, zastřešuje a vede paní
Mgr. Eva Bubílková. Je nesporně tím hnacím motorem, bez kterého by tak náročná
organizace vůbec nemohla proběhnout. Paní Bubílkové patří největší poděkování,
neboť ona je od prvopočátků guru adventních i šmigrustových inspirací. Ale člověk
sám nezmůže nic. To víme. K ruce je potřeba mnoho dalších lidiček. Za instalaci a
výzdobu sálu patří dík: panu Aloisi Kynclovi, manželům Sanitrníkovým, paní Martě
Válkové, Vlastě Štajnrtové, Ludmile Růžičkové, Jiřině Dostálové, Ireně Kalabusové,
panu Karlu Bubílkovi. Dík patří také učitelkám ze základní školy a školky a KCR
Dominu za instalaci expozice ve vestibulu.
Poděkování za obsluhu v bufetu patří Radovanovi Bílému a Aničce Dostálové.
A když ti dva nestíhali, automaticky přispěchala na pomoc Naďa Sedlářová, Lenka
Janečková máma i dcera a také Josífek Adamců.
U vstupu se nás také pár vystřídalo, především Naďa Sedlářová, Ivana Zábranská,
moje maličkost a také má dcera Johanka Dostálová. Těžko jmenovat, kde kdo byl a
čím pomohl, neboť většinou byl každý tam, kde ho bylo právě potřeba.
Svůj podíl práce odvedli také pracovníci technických služeb, kteří pomáhali jak
s přípravou, tak s úklidem sálu.
A nakonec chci poděkovat Obecnímu úřadu, panu starostovi Ing. A. Stodůlkovi za
podporu a především také paní místostarostce Jiřině Hurtové za vstřícnost i konkrétní pomoc na sále.
Tak. Snad jsem vyjmenovala všechny. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla,
protože uznejte sami, těch lidí je tolik, že by se to klidně mohlo stát. Pokud někdo
shledá, že byl opomenut, omlouvám se, rozhodně v tom nehledejme žádný záměr.
Ano, je nás dost, ale na druhu stranu dobrovolníků není nikdy dost. A většinou jsou
to stále ti samí lidé. Na jaře, dá-li Bůh, se sejdeme při organizaci Šmigrustu a každá
přičinlivá osůbka je vítána.
Jitka Dostálová
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Chvalčovští zahrádkáři
„Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci."
(Osho)
Hned v úvodu vejdeme do zahrady vrátky – těmi, co vše začíná i končí, ale nebojte se, náš časopis pokračuje. Najdete v něm obvyklé rubriky o květinách, zelenině,
ovoci. Zajímat vás určitě bude, jak na květinové výsadby s minimem péče, další
inspirativní článek přináší pohled na to, jak by měla vypadat rodinná zahrada, ale
nezapomněli jsme ani na bylinky či návod krok za krokem a další. No a konečně je
tu i konec roku, čas vaření, pečení a mlsání - to vše dohromady tloustnutím zavání.
Kalendáře pro rok 2016
Podařilo se nám pro Vás opět zajistit týdenní stolní kalendář Zahrádkářův rok
2016 za velmi nízkou cenu. Jde o stejný kalendář, který bude vkládán k lednovému
vydání časopisu Zahrádkář pro přímé předplatitele. Pro členy ČZS platí jednotná
cena 35 Kč. Zároveň vám nabízíme závěsný měsíční Kalendář ČZS 2016 sestavený
ze snímků z našich ZO a akcí ČZS. Kalendář je vhodný k prezentaci ČZS a jako
dárek členům a přátelům Svazu. Pro členy ČZS platí jednotná cena 45 Kč.
ČZS má 13 nových floristek
Letní etapa Flory Olomouc posloužila tentokrát i jako kulisa pro závěrečnou část
Floristického kurzu, který uspořádal Český zahrádkářský svaz pro své členy. Celkem
13 účastnic jarních kurzů v Praze a v Olomouci přijelo stvrdit své znalosti odbornou
zkouškou, která zahrnovala nejen test teoretických znalostí, ale i praktickou část, kdy
měly za úkol vytvořit kytici a vypichovanou misku.
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Velkému zájmu se těšila i dobrovolná část o den dříve, kdy si členky prošly výstavu letní Flora za doprovodného komentáře hlavní architektky výstavy ČZS Pavlíny
Švecové, profesionální floristky a rovněž lektorky celého kurzu.
Certifikát absolventa obdrželo všech 13 účastnic. „Prokázaly, že mají dostatek
teoretických i praktických dovedností. Mohou tak v budoucnu pod hlavičkou ČZS
školit členy svazu a další zájemce o aranžování ve svých regionech," uvedla Zdeňka
Jankovičová v ústředí ČZS. Za ÚS ČZS Kroměříž si dovezla certefikát př. V. Čablováděkujeme za skvělou reprezentaci. Účastnice kurzu přijela podpořit i místopředsedkyně ČZS Mgr. Vlasta Ambrožová, která vznik tohoto kurzu iniciovala a která také
novým floristkám předala certifikát absolventa.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
Vaření povidel bylo ukončeno 16.10.2015. Moštování bylo ukončeno 31.10., a
definitivně 7.11., protože došlo k havárii lisu. 3.-5.10.2015 probíhala výstava PODZIM
na CH.Z., výstava v Míškovicích. V tomto termínu se sešlo hned několik akcí.
Někteří navštívili FLORU Olomouc, jiní Míškovice nebo Chvalčov. Na naší chvalčovské výstavě bylo 80 vzorků ovoce, zeleniny a květin. Vzorky dodalo celkem 16
vystavovatelů. Výstavu připravili v nových rozšířených podmínkách př. F. Matyáš, V.
Raabová a další členové. Pro děti byla připravena lízanka, bonbony. Přestože úroda
nebyla valná, výstava se velmi vydařila. Vřelý dík všem, co ji připravovali, vystavovatelům, návštěvníkům, službám a zejména našim milým školákům, včetně mateřinky.
Výstavu obohatila svou expozicí bylinek, čajů, cukrů, olejů pí. M. Lacná, která také
radila, jak co používat. Bylo to skvělé. Doufejme, že příští rok bude ještě lepší.
8.-11.10.2015 následovala výstava FLORIA v Kroměříži, kde zahrádkáři
z Kroměřížska měli v pořadí svou třetí „Oblastní výstavu ovoce, zeleniny, květin.“
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Údajně mělo projít výstavou 20 000 návštěvníků z celé republiky, i ze zahraničí.
Expozice posloužila jako velmi dobrá propagace zahrádkářské činnosti. Nesla název
dle návrhu př. V. Čablové „Vnímej zahrádku všemi smysly“ tj. chutí, vůní, sluchem,
zrakem, hmatem. Na pracích, provozu, poradenské službě a likvidaci se podíleli
členové 16 ZO ČZS, od nás př. F. Matyáš, J. Pecháček, M. Symerský. Nádherné
květinové dekorace předvedly př. V. Čablová, T. Langerová, J. Skotková, A. Večeřová
i další členky. Expozice obsahovala celkem 611 vzorků z 16 ZO ČZS od 130 vystavovatelů. Chvalčovští zahrádkáři dodali tyto druhy vzorků: 11 jablek, 3 hrušek,
6 švestek, 1 hroznů, 5 druhů ovoce a 22 zeleniny. Vzorky dodali: př. L. Adámková,
A. Hlavík, M. Machačová, F. Matyáš, P. Orság, B. Ovčačík, J. Pecháčková,
J. Pecháček, E. Sedlář, A. Stodůlka, M. Symerský, ZO ČZS Chvalčov, Voj. Zapletal,
J. Zemánek.
22.10.2015 nám př. L. Raab instaloval v kuchyni nové zářivky, děkujeme, přímo
skvěle svítí, již se pro tmu nepořežeme.
24.10.2015 proběhlo zasedání RR v Praze, kterého se zúčastnil př. J. Pecháček.
25.10.2015 se uskutečnila přednáška př. M. Přasličáka „Pěstování jabloní
v malých zahrádkách“ ve Skanzenu v Rožnově p. R. Této přenášky se zúčastnili př.
J. Pecháček, M. Symerský. Zároveň zde probíhala výstava v areálu „Úroda z polí,
zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex 2015“.
30.10.2015 proběhl dovoz sadby brambor a prodej. Všechny naše zákazníky jsme
uspokojili, teď jenom, aby byla úroda v roce 2016 lepší než letos.
6.-7.11.2015 jsme se na Střední zahradnické škole v Ostravě-Zábřehu zúčastnili oblastního školení, kde byl velmi zajímavý a nabitý program, včetně degustace
nových odrůd jablek a hrušek.
8.11.2015 jsme si na CH.Z. pochutnali na svatomartinské huse, spolu s ochutnávkou mladých vín. Vydařilo se to k spokojenosti všech přítomných a již se těšíme na
příští rok.
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18.11.2015 jsme slavili Mezinárodní den mužů. Smyslem tohoto svátku je upření
pozornosti ke zdraví mužů, posílení genderové rovnováhy a k roli mužů v současné
společnosti. Byly přizvány také naše milované polovičky. I přes malý počet jsme si
to užili.
21.11.2015 proběhla v holešovském Domě zahrádkářů výstava zahrádkářů,
medové dny, a také přednáška př. J. Martiše z Janišova-Vsetína „Hrušně a jak je
úspěšně pěstovat“ s degustací hrušek. Zúčastnili se př. M. Symerský, J. Pecháček.
22.11.2015 jsme se rovněž v Holešově setkali s přáteli zahrádkáři z Lužianek
u Nitry. Bylo to velmi příjemné setkání. Rovněž jsme diskutovali o řešení jejich a
našich problémů. Př. V. Čablová se s nimi ještě podívala do synagogy, kovárny a
zámecké zahrady. Rovněž i zde jsme byli a besedovali.
Výstavy a jiné akce:
Prosinec 2015
1.12. 17.30 hod. proběhlo na CH.Z. promítání fotografií a vyprávění Radima Kejíka
z Afriky - aneb cesta od jezera Ukerwewe na ostrov Zanzibar.
27.12. 13 hod. chystáme na CH.Z. společenskou akci „Výšlap přírodou“ k ukončení
starého roku. Vítáme každého účastníka – po příchodu zpívání koled, posezení, pití
moku.
Leden 2016
Zahrádkářská školení Brno, Olomouc.
Košt slivovice
Pár pranostik
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Blaze sedlákovi, zahrádkáři v lednu u kamen a obilíčku pod sněhem.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
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Novoroční podněty
Berte život ze sluneční strany.
Nic se neudělá samo.
Hněv nesvede nic, laskavé slovo mnoho.
Doběhnout mohou i šmatlavé nohy.
Nekončíme rok planě, ale s krásou v nitru, se zdravím v těle a s krásnými vzpomínkami i s touhami do příštích zahrádkářských roků se všemi členy, rodinnými
příslušníky, příznivci a známými.
Zahrádkáři a zahradníci jsou jako ta vrba. Každé jaro se probouzí po prvním slunečním paprsku a hurá na nový vegetační rok 2016.
Příjemné prožití adventního času, krásné, ušlechtilé prožití svátků vánočních a v novém roce opět pevný krok při setkávání na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ
přejí chvalčovští zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS

Chvalčovští hasiči

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

V sobotu 5.prosince nám chvalčovští hasiči již popáté připravili velkolepou jízdu,
které vévodil Mikuláš se dvěmi anděly. Tyto Boží posly doprovázelo celkem 16 čertů.
Sám Lucifer a jeho pomocníci vypadali opravdu hrůzostrašně. Křik a pláč menších
dětí toho byl nejlepším důkazem. Dětičky tváří v tvář pekelníkům slibovaly hory doly
o tom, jak budou hodné a jak vůbec nezlobí. Popravdě, i my dospělí jsme měli kolikrát
nahnáno a slíbili bychom možné i nemožné. Masky všech zúčastněných jsou natolik
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věrohodné, že opravdu budí respekt. Ačkoliv se čerti chovají mírumilovně a straší tak,
aby z nich děti neměly doživotní trauma, přes to všechno, když si představím sebe
jako dítě, a tohle vidět! Za mých dětských let byly masky doma vyrobené, zdaleka ne
tak strašidelné, a stejně jsem zažívala šílenou paniku a strach, kdykoliv se u nás měli
objevit. Dnešní děti jsou sice otrlejší, v televizi a na počítačích vidí ledasco, nicméně
ta atmosféra naživo, to se nedá ničím nahradit. A atmosféru, tu hasiči vytvořit umí.
Těch lidí co se sešlo! A zdaleka nejen z Chvalčova. Je zřejmé, že tato akce je široko
daleko vyhlášená a její úspěšnost se rok od roku stupňuje. Mikulášský povoz jako
každý rok vyjížděl od Obecního úřadu, a následovala ho tak velká vlna lidí, že čerty
už ani nebylo vidět. Před školou byla pravidelná zastávka a zde také čekaly čekaly
štrúdly lidí. Nakonec vůz dojel k Javorníku, kde svou jízdu uzavřel.
Takže milé děti i dospělí, co jsme naslibovali, nezbývá než splnit. Buďme hodní,
mějme se rádi a nezlobme, ať si nás příští rok nějaký ten pekelník nenacpe do pytle.
Jitka Dostálová
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Historické fotografie obce
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Než zavřete zpravodaj
A protože nás kromě Vánoc čeká také Silvestr, a ten je o zábavě, dáme si na závěr
pár vtipů na odlehčení.

•

•
•

•

•

Jedou blondýnky v autě a zastaví na semaforu. Je tam červená a blondýnky
řeknou: „Jééé, to je hezká barva.” Naskočí tam oranžová a blondýnky řeknou:
„Jééé, to je ještě hezčí barva.” Blikne tam zelená a blondýnky řeknou: „Jééé, to je
nejhezčí barva." Naskočí tam znova červená a blondýnky řeknou: „No, tu už jsme
viděli, tak jedeme dál!”
Manželka před spaním: „Co kdybys mi taky jednou řekl pár hřejivých slov?”
Manžel odvětí: „Infrazářič, léto, sluníčko, radiátor...”
Zamiloval se chlapec do dívky, přiznal jí své city a dívka mu hned položila dvě
otázky: „Máš dva Mercedesy?” „Nemám." odpověděl chlapec. „Máš dvoupatrový
dům?" „Noo, ani ten nemám” smutně odpověděl. „Tak se tedy nemáme dál o čem
bavit.” chladně odvětila.
Zlomený chlapec šel pro radu k otci. „Nevím co ti mám řict, synu. Když ji tolik
miluješ, můžeš nakonec prodat Bentley i Lamborghini a koupit místo nich dva
Mercedesy, ale abychom bourali dvě patra domu kvůlil nějaké holce, se mi zdá
hloupé.”
Chlap navštíví bar a objedná si jedno martini. Barman mu ho připraví a podá mu
ho.Ten vyndá z koktejlu olivu a kopne to do sebe. „Dám si další.” Barman tedy
připraví nové martini, podá ho chlápkovi, ten vyndá olivu a kopne nápoj do sebe.
Hned nato zvolá: „Dám si další martini.” To se opakuje následující 3 hodiny a poté
chlap povídá barmanovi: „Myslíte si, že těch oliv už je alespoň dvacet deka?”
Barman odpoví: „Pravděpodobně ano, proč se ptáte?” „Manželka mě poslala,
abych koupil dvacet deka oliv.”
Přijde policajt do práce a hlaholí: „Pánové, já jsem geniální!” „Jak to?” diví se jeho
kolegové. „Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno do tří let. A já ho dokázal
složit za rok!”

•

ŽENA: Leží tady vedle mě a vůbec mne neobejme, dívá se jen do stropu, kdoví,
nad čím přemýšlí… Jsme spolu už deset let. Příliš dlouho na to, abych pro něj
byla ještě přitažlivá… Asi uvažuje o tom, že bude nejvyšší čas mě vyměnit… za
mladší… přece jen, za těch deset let jsem dost přibrala… Teď se zamračil, to
není dobré! A stále jen zírá do stropu. Myšlenkami je zřejmě někde úplně jinde…
ztrácím ho… už se mnou určitě nechce mít nic společného… To je konec… co si
teď sama počnu?
MUŽ: Moucha na stropě. Jak to, sakra, dělá, že nespadne?!

•

Email arabského studenta otci: Drahý otče, Berlín je nádherné město, lidé jsou
tu přátelští a moc se mi tu líbí, jen se trochu stydím jezdit do školy svým ferrari
599GTB s karosériou pokrytou 24 karátovým zlatem, když všichni mí učitelé a
spolužáci dojíždí vlakem. Tvůj syn Nasir...
Odpoveď otce: Milovaný synu, právě jsem poukázal na tvůj účet 20 miliónů eur...
Buď tak hodný a přestaň dělat naší rodině ostudu. Běž a kup si vlak i Ty !!!
Šťastný a hlavně veselý celý další rok 2016.
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Jitka Dostálová

Adventní inspirace
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Slovo na konec:
„Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom,
že jste skvělý člověk.“
Oskar Wilde
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