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Milí spoluobčané,
Před několika dny jsem se vrátila z Karlových Varů, kde proběhl 45. ročník
filmového festivalu. Je to opravdu neuvěřitelný zážitek. Soustředí se sem filmy
z nejrůznějších koutů světa, většinou velmi kvalitní filmy, které se bohužel do běžné
distribuce ani nedostanou. Země jako Irák, Írán, Afganistan, Egypt, Rusko, Mexiko,
Tchajwan, Indie, Saúdská Arábie, Mongolsko prezentují svůj národ a divák má
šanci přenést se na pár hodin do naprosto odlišných světů. Je zajímavé, že i když
filmy vznikají naprosto nezávisle na sobě, každý festivalový ročník odráží určitý
duch, který právě prolíná světem. Letošní ročník byl ve znamení rozpadu rodiny
a návratu ke kořenům. Vyčerpání vztahů, rozbité rodiny a důsledky těchto jevů se
objevovaly v každém druhém filmu. Člověka až mrazilo. Další téma, které na vás
dýchalo všude, je téma války a nepředstavitelného utrpení v globální podobě. Vůbec
si neumíme představit, v jak krutých podmínkách žijí ostatní lidé této planety. Kolik
set tisíc sirotků se toulá po světě, když všechny jejich příbuzné pohltil válečný běs.
V nejhorších snech si neumíme představit osudy statisíců vdov a matek, které se
vydávají pěšky napříč Saharou hledat své syny a muže bez jakékoliv šance, že se
s nimi budou moci rozloučit a oplakat je. Jako divák jsem dostala obrovskou šanci
prožít intenzivní emoci soucitu, nechat se prostoupit bolestí a na vlastní kůži cítit, že
lidé jsou mí spolubližní. Ani na vteřinu nebylo možné připustit myšlenku, že to jsou
nějací Arabové tam a tam, muslimové a že je to daleko a že mě se to netýká. Když
jsem se zamyslela, jaké s prominutím „kraviny“ my tady řešíme, v jak nesmyslných
debatách se denně utápíme a vymýšlíme umělé problémy, které ve skutečnosti ani
neexistují. Jak lehkomyslně plýtváme energií a darem života. Jak na náš absolutně
pohodový život žehráme, jak věčně brbláme na všecko okolo, jak se pořád otáčíme
za tím, co ještě nemáme, místo abychom se zastyděli a uvědomili si, jak obrovské
štěstí v tomto našem koutě světa máme.
Když jsem po návratu otevřela internet a přečetla si články o letošním karlovarském festivalu, bylo mi úplně nanic. Tak například Iveta Blanarovičová spáchala
módní sebevraždu, protože si na dvě festivalové akce vzala stejné šaty! Panebože,
to je přesně ono, říkám si. Co je to za snobárnu? Tohle je jasný důkaz, že nemáme
skutečné starosti. O festivalu se dozvíme, kdo s kým kde pařil, kde se kdo opil, co
vyváděl, článek o tom, kolik ve Varech utratil Mareš za svou novou milenku jsem četla
v různých obměnách snad desetkrát. Jsou toto obecně opravdu naše zájmy a starosti? Napadá mě, jestli z těchto lidí vůbec někdo chodí na ty filmy? Pokud ano, jak
je možné, že se všechna ta hlubokomyslná poselství míjí účinkem? Zkrátka a dobře,
hloubka a povrch koexistují vedle sebe a zjevně to tak bude i nadále.
Přeji všem krásný zbytek léta.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. června 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO rozhodla:

6/3 o nutnosti urychleného jednání s fou INEX Horák, týkající se výměry nových
pozemků v ul. Javornické.
6/4 o termínu jednání zastupitelstva obce včetně programu.
6/6 a souhlasí se zřízením „Veřejné služby“ pro zimní období 2010-2011.
6/7 a souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry v lokalitě Paseky pro manžele Šrámkovy.
6/9 a rozhodla o průběhu a financování oslav 20. výročí obnoveném osamostatnění obce. Oslavy proběhnou v rámci chvalčovských hodů.
6/11 o svedení povrchových vod v ul. Javornické do plánované kanalizace.
6/12a) o vícepracích na stavbě v ul. Sborné nad rámec projektu ve výši
16 585,--Kč.
b) a doporučuje zastupitelstvu souhlasit se zhotovením nové cesty v ul. Sborné.
c) a doporučuje zastupitelstvu po kolaudaci plynových přípojek v ul. Sborné celé
dílo odprodat Jihomoravské plynárenské.
6/14 a doporučuje zastupitelstvu opravu veřejného osvětlení v ul. Poutní fou
ERMONTA, s.r.o.
6/15 a nesouhlasí s rozšířením fotovoltaické elektrárny pod Kozincem.O konečném verdiktu rozhodne zastupitelstvo.
6/16 a souhlasí se zbudováním odvodnění mezi domy v ul. Kroužky za cenu
19 000,--Kč.
6/18 o podpisu smlouvy s fou Galileo Corporation, s.r.o.,Chomutov na vytvoření a
pronájem internetových stránek obce Chvalčov. Cena díla je 8 475,--Kč za výrobu, roční pronájem redakčního systému 6.500,--Kč, vše bez DPH.
6/19 a souhlasí se zastávkou štafetového běhu Světového dne harmonie, sblížení, spolupráce a pochopení mezi národy celého světa.
6/24 a souhlasí se zrušením účtu FRB a převodem zbývající částky ve výši
118 802,--Kč na účet obce č. 24228691/0100.
6/25 o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 645/2 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 60 m2 na dobu 5 let za cenu 5 000,--Kč za kalendářní rok pro p. Marii
Královou. Pozemek slouží jako předzahrádka restaurace.
6/26 a souhlasí s přejezdem cyklistického maratónu dne 3.7.2010 přes území
obce.
6/27 a souhlasí s vyvěšením reklamy fy RAAB computer v obci v době od
28.6. – 10.7.2010.
RO bere na vědomí:

6/2 kontrolu usnesení a připomínky ze dne 5.5.2010.
6/4 informaci hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení „Stavu nebezpečí ve ZK do
13.06.2010“.
6/10 zprávu finančního výboru od jeho předsedkyně p. Věry Kratochvílové.
Celému výboru patří poděkování za práci v celém volebním období.
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•

6/17 oznámení starosty o úspěšném vyhodnocení žádosti na opravu a úpravy
autobusové zastávky v Lázních v částce 150 000,--Kč.
6/30 informaci starosty obce o vyhodnocení soutěže „Stavba roku 2010 Zlínského
kraje,“ ve kterém obec získala cenu syndikátu novinářů za stavbu „Zkvalitnění
volnočasových aktivit“.

•

6/2 starostovi i nadále jednat s odborem životního prostředí o zřízení ochranného
pásma v oblasti u Koryta.
6/23 místostarostce připravit novou vyhlášku týkající se odpadového hospodářství a jeho úhrady včetně výjimek.

•

•

RO ukládá:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 28. června 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo

2.1 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
2.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 22.3.2010 do 28.6.2010.
2.5 a schvaluje na základě „Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č. 105/2009/
KŘ“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, „Návrh závěrečného účtu obce za rok 2009“ a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2009 bez výhrad.
2.6 a schvaluje na základě Zprávy o přezkoumání hospodaření PMR, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, „Návrh závěrečného účtu
PMR za rok 2009“ a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením PMR za rok
2009 bez výhrad.
2.7 a schvaluje přijetí dotace na projekt „Dárek pro hřiště“ ve výši 300 000,00 Kč
od MMR a na projekt „Hasičská zbrojnice v novém" ve výši 313 446,00 Kč od
SZIF.
2.8 a schvaluje rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Poutní po dohodě s firmou
E.ON a dodavatelem firmou Ermonta, s.r.o., Břest za cenu 159 613,00 Kč bez
DPH.
2.9 a neschvaluje rozšíření fotovoltaické elektrárny v oblasti průmyslové zóny za
pilou u sv. Anny za podmínek uvedených v žádosti firmy SolarGlobal, a.s.
2.11 a schvaluje zakoupení radaru pro měření rychlosti při vjezdu do obce v ul.
Na Říce v cenové relaci do 65 tis. Kč.
2.12 a schvaluje nákup pozemků parc.č. 107/7 o výměře 235 m2, parc.č. 107/9
o výměře 97 m2, parc.č. 107/10 o výměře 56 m2, parc.č. 107/13 o výměře 53 m2,
parc.č. 107/16 o výměře 69 m2, parc.č.620/83 o výměře 174 m2, zapsaných na
LV 759 v obci Chvalčov, k.ú. Chvalčova Lhota, za cenu 80,00 Kč za m2. Obec
uhradí všechny další náklady související s výkupem.
2.13a) a schvaluje opravu komunikace v ul. Sborné dle nabídky firmy MG
Building, s.r.o.,Bystřice p.H. za cenu 758 625,00 Kč.
2.13b) a schvaluje rozšíření stavby plyn. vedení v ul. Sborné o 7 přípojek, vyvedených na hranici pozemků za cenu do 110 tis. Kč.
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2.14a) a schvaluje odprodej obecního pozemku parc.č. 89/17 v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře 215 m2 panu Jaroslavu Manišovi za cenu 6 000,00 Kč, kupující
hradí náklady na vklad do KN.
2.14b) a neschvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1163/11 v k.ú. Chvalčov.
2.15 a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010 v projednaném znění.
2.16 a schvaluje firmu INPRO MORAVIA, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem jako
dodavatelský subjekt pro inženýrskou činnost při přípravě projektu „SilniceII/437
– Chvalčov“ za nabídkovou cenu 380,00 Kč bez DPH za odpracovanou hodinu +
cestovní výlohy s max. výší celkové úhrady 60 000,00 Kč.
2.19 a schvaluje dodavatele na opravu místní komunikace v ul. Poutní firmu
HLAVA – STAVBY, s.r.o., za nabídkovou cenu 184 841,00 Kč včetně DPH .
2.20 a schvaluje pro realizaci projektu "Dárek pro hřiště" dodavatele oplocení
firmu Hlava-stavby, s.r.o., za cenu 436 331,00 Kč, herní prvek přístavní pevnost
firmu Tomovy parky, s.r.o., za cenu 139 526,00 Kč a odpadkové koše firmu Jafa
beton styl Pohánec za 18 624,00 Kč, vše včetně DPH.
2.21 revokuje své usnesení č. 1.6. z 22.3.2010 a schvaluje sepsání Smlouvy
o poskytnutí bezúročné půjčky TJ Chvalčov v projednaném znění.
2.22 stanovuje počet zastupitelů , který má být zvolen pro volební období 20102014 na 15 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

2.3 kontrolu usnesení č.1/2010 ze zasedání ZO Chvalčov dne 22.3.2010.
2.4 kulturní program dne 4.7. a 5.7.2010.
2.4 úspěšné vyhodnocení žádosti o dotaci na opravu autobusové zastávky a jejího okolí v Lázních.
2.4 uzavření smluv s fou Elektrowin a Ekolamp pro rozšíření tříděného elektroodpadu.
2.10 informaci o výsledku vyhodnocení soutěže "Stavba roku 2009 ve Zlínském
kraji.“
2.23 návrh kulturní komise na ocenění pedagogických pracovníků ZŠaMŠ
Chvalčov u příležitosti 50. výročí otevření školy.
Zastupitelstvo obce ukládá

2.17 starostovi obce vyvolat jednání s panem Kubaníkem za přítomnosti pana
Martínka mladšího a pana Lučana a vyřešit stávající problémy s obecním internetem v termínu do 31.7.2010.
2.18 starostovi obce vyvolat nabídkové řízení na zhotovitele pasportizace místních komunikací v termínu do příštího jednání ZO.
2.19 starostovi obce vyhotovit objednávku na opravu místní komunikace v ul.
Poutní pro firmu HLAVA – STAVBY, s.r.o., za nabídkovou cenu 184 841,- Kč
vč. DPH.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta obcde
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Vítáme mezi nás nového občánka:
HANEK Jan

narozen

21.05.2010

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkému samé štěstí!

Uzavřená manželství:
OSTROLUCKÝ Lukáš
ŠIMONOVÁ Lenka
BÚBELA Robert
FREIWALDOVÁ Lenka

manželství uzavřeno

19.06.2010

manželství uzavřeno

03.07.2010

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
ZAJÍČEK Josef
ROMÁNKOVÁ Marie

86 let
68 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letošní hody proběhly dle očekávání, vernisáž výstavy „Dvacet let Chvalčova a
obrazy a obrázky Karla Bubílka“ v kulturním domě proběhla důstojně rovněž, výstava drobného zvířectva v areálu zahrádkářů sklidila úspěch. Úspěšná byla i hodová
zábava včetně odpoledního programu pro děti. Poděkování zaslouží všichni, kteří se
na přípravě a organizaci podíleli, zejména členové a členky kulturní komise v čele
s manželi Bubílkovými, hasiči, na jejichž bedrech tradičně spočívá největší díl odpovědnosti, stejně tak zahrádkáři a všechny další zúčastněné složky.
Rád bych se vrátil k výstavě k dvaceti letům obce.
Okolnostem osamostatnění se bylo věnováno jedno číslo obecního zpravodaje.
Aniž bych opakoval, co bylo napsáno, chci říci, že krok to byl správný a zásluhy těch,
kteří s rizikem průkopníků do toho šli, nejsou zcela doceněné.
Obec se rychle stabilizovala, bez jakékoli hořkosti začala fungovat jako rovnoprávný partner Bystřice pod Hostýnem i ostatních obcí v regionu. Od začátku samostatnosti se obec zaměřila na budování dlouhodobě chybějící technické infrastruktury
– vodovodů, kanalizace, plynofikace, ale i na identitu a ukotvení v čase a prostoru
– tím myslím prapor a znak. Teprve až pod zemí bylo, co mělo být, přišly na řadu
projekty i okem viditelné, kromě účelnosti dotvářející vzhled a estetický dojem – bytové domy, mosty apod. Následovala rekonstrukce kulturního domu a jiných obecních
budov, tělocvičny a hřiště v areálu školy. Souběžně probíhaly opravy, rekonstrukce
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i nové stavby soukromých objektů, rodinných domů včetně úprav zahrad, zahrádek
a soukromé zeleně vůbec.
Tvář obce se rychle měnila a teprve při porovnání dokumentace původního a
nového stavu si uvědomíme, jak překotně a významně. Každá generace obyvatel,
každé nové zastupitelstvo zanechalo svůj otisk na matrici Chvalčova.
Stejně tak kulturní a společenský život se nebývale rozvinul. Výstavy, koncerty,
přednášky, besedy, setkání seniorů, perníková odpoledne, velikonoční i vánoční
jarmarky, otevírání studánek, pálení čarodějnic – to vše dnes považujeme za tradiční
součást chvalčovského kulturního roku. Většina těchto akcí přitom není starší než
oněch 20 let.
Není samozřejmě hotovo, spíš se zdá, že čím více je uděláno, tím více zbývá.
Vedle projektů již dokončených byly na výstavě ukázány i ty připravované. Dorůstá
mladé, vzdělané, zcestovalé, předsudky nezatížené pokolení chvalčovských občanů,
které je zárukou úspěšného pokračování nastolené cesty.
Kromě fotografií a stavebních projektů existuje ještě jeden významný dokumentační zdroj. Tím jsou kresby a malby malíře pana Karla Bubílka. Původní malebná
zákoutí maloval se zalíbením a pro radost. Mnohé z toho, co pan Bubílek zachytil
na svých kresbách, nenávratně zaniklo nebo bylo nahrazeno novým. V průběhu let
vznikla kolekce kreslených dokumentů chvalčovských motivů. Řada kreseb byla
publikována na stránkách obecního zpravodaje, na propagačních materiálech,
pohlednicích apod. Obrázky mají obrovskou cenu dokumentační, historickou i emoční. Provázejí nás autentickou historií obce posledních desetiletí. Při ošidnosti lidské
paměti a nedostatku jiných zdrojů budou vždy a stále více nepostradatelným pramenem pro bádání o minulosti obce. Obec má štěstí a váží si toho, že má ve svém
středu osobu formátu pana Karla Bubílka. Mnohé z jeho obrázků byly na výstavě
k vidění.
Každému návštěvníkovi se naskytla jedinečná příležitost zhlédnout historii
Chvalčova posledních dvaceti let vcelku a nechat se unášet duchem doby nedávné
a přesto již tak vzdálené.
Ing. Antonín Stodůlka

Informace o investicích a údržbách

Infrastruktura v uličce Sborné je hotova. Stavba má neplánovaný skluz, původně
kvůli deštivému počasí. Navíc bude celoplošně opraven povrch vozovky v termínu
do konce srpna 2010.
Komunikace v ulici Poutní bude provizorně opravena do 23.7.2010 tak, aby byla
sjízdná a její stav nebránil zimní údržbě a svozu odpadu. Cena opravy bude cca
200 tis. Kč.
Projekkt „Hasičská zbrojnice v novém“ je dokončen, žádost o proplacení dotace
byla podána. Kromě významné modernizace zázemí pro činnost zásahové jednotky
SDH v rámci tohoto projektu získala obec nezávislý zdroj el. energie k budově obecního úřadu pro případ havarijního stavu. Nad rámec projektu členové SDH opravili
a natřeli fasádu hasičské zbrojnice. Při stavbě odvedli velký kus obětavé práce.
Zaslouží velkou pochvalu.
V areálu fotbalového hřiště se chýlí k závěru rekonstrukce šaten a umýváren,
připravuje se nové oplocení. Do podzimu bude ještě kanalizace v ulici Javornické a
nová autobusová zastávka v Lázních.
Ing. Antonín Stodůlka
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Z naší obce

ROK 1990 – dvacáté výročí samostatnosti naší obce
3.pokračovaní vývoje obce po této události

Důležitou událostí pro obec Chvalčov bylo rozhodnutí Okresního úřadu v Kroměříži,
že od 1.1.1992 je ustavena na Obecním úřadě Chvalčov matrika. Všechno, co s matrikou souvisí, to je narození, úmrtí, ověřování listin, vystavování výpisů a opisů provádí okresním úřadem ověřená matrikářka. Stala se jí Dana Neradilová.
V tomto roce byla dokončena plynofikace obce v délce 2 800 m plynovodu. Další
zapojování do vzdálenějších míst bude v roce 1993 a 1994.
Rok 1992 se ve Chvalčově vyznačuje prudkým vzestupem podnikatelské činnosti.
Obchodům „Jednota“ začínají konkurovat soukromé potravinářské obchody. Také
služby přecházejí do vlastnictví. Jsou to například kadeřnictví, různá drobná krejčovství, dřevovýroba a jiné. Vznikly i větší firmy, např: „Donex“ – nábytek všeho druhu,
„RESS“- výroba dámské a panské obuvi, „IBOS“- prodej čalounického materiálu ve
velkém a další. Do soukromých rukou se dostává také pohostinství.
Počátek roku 1992 je počátkem zahájení výstavby sociálního ústavu pro mentálně
postižené děti ze Sv. Hostýna.
Rozjíždí se také naplno veřejný život. Událostí tohoto roku byla návštěva chvalčovských žen v Bavorsku. Klub žen přijal nabídku z bavorského města Zusmarshausen.
Tímto setkáním bylo navázáno přátelství, které mezi chvalčovskými a německými
ženami trvá dodnes. Klub žen také začíná s předvánočním posezením, perníkovou
tombolou a předáním adventního věnce starostovi obce.
Následující rok 1993 zaznamenal významné politické události. Došlo k rozpadu
Československa. Slovenský stát se osamostatnil. Česká republika volí 26.ledna
samostatně svého prezidenta. I nadále jím je zvolen Václav Havel. Tyto politické
změny měly dopad na práci matrikářek, vyřizování státního občanství, přepisy
občanských průkazů, jsou vyřizovány různé žádosti a změny po celé republice. Naši
obci nevyjímaje.
Nadále probíhá výstavba plynofikace, elektrifikace, je schválen rozpočet obecním
zastupitelstvem. Ve spodní části obce pokračuje výstavba sociálního ústavu podle
plánu. Naše dětská vesnička přechází pod Sdružení dětských vesniček Praha-Hrad.
Z vesničky odcházejí manželské páry a jsou nahrazovány matkami- pěstounkami a
jejich pomocnicemi-tetami. Také v místní základní a mateřské škole dochází k výrazným změnám. Nastupuje nový ředitel ZŠ Mgr. Zdeněk Hnila, přebírá do své péče
65 dětí. Do stejné budovy je z úsporných důvodů přestěhována i mateřská škola.
Ředitelkou se stala Jiřina Tillerová.
Nezapomenutelnou akcí roku 1993 byla oslava 70.výročí odhalení pamětní desky
T.G. Masaryka na domě číslo 401 na Kamenci, kde náš první prezident pobýval se
svou rodinou celé prázdniny roku 1898. V rámci pokračování slavnosti tohoto dne
bylo otevření naučné stezky „Chodník Masarykových.“ Tato naučná turistická cesta
začíná u domu č. 401 a končí u hájenky na Schwaigrovce.
Také místní fotbalisté oslavili své jubileum, 40 let chvalčovské kopané.
Z obecní kroniky vypsala Jitka Dostálová
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Vzpomínání na Chvalčov

Od doby, kdy Chvalčov je opět jen Chvalčovem, uplynulo už dvacet let. Největší
samostatná obec regionu prošla za toto období řadou změn. Zkrásněla, nabyla na
sebevědomí, naučila se řešit si své problémy sama. Bydlel jsem ve Chvalčově sedm
let, pracoval jsem v SOS dětské vesničce a měl jsem tu čest působit v zastupitelstvu obce po dvě volební období. Vzpomínám na mnoho událostí, které jsem ve
Chvalčově prožil, jichž jsem se účastnil a při nichž jsem poznával život obce a jejích
obyvatel.
Vzpomínám na svůj příchod do vesničky. Zaváděl se tehdy plyn a jeho připojení
umožnilo rovněž připojit i ostatní rodinné domky v této oblasti. Podobně tomu bylo
s budováním kanalizace za potokem. Tehdy se zdála jako předimenzovaná, ale při
napojení celé obce se ukázalo, jak vhodné to bylo řešení. Svými prostředky se na
budování těchto děl spolupodílelo Sdružení SOS DV Praha.
Vzpomínám na rodící se vztahy chvalčovských žen se zusmarshausenským
ženským katolickým spolkem, na jejich vzájemné návštěvy, osobní přátelství a stálé
písemné i osobní styky s občany této německé obce, jejich pohostinnost při návštěvách v Německu, na neúnavnou práci Jiřiny Hurtové, Elišky Černochové a dalších
chvalčovských žen.
Vzpomínám na první pečení perníků a vytvoření perníkového betlému pro hostýnskou baziliku, na těžkou, ale dělnou a radostnou práci v samostatné obci, kde se
vytvářely nové vztahy a neformální kolektivy založené na společných zájmech a ve
snaze prezentovat samostatnou obec nejen v regionálních kontextech. Vzpomínám
si na slavnostní předání znaku a praporu,kterého jsem se zúčastnil s tehdejším
starostou obce Zdeňkem Sedlářem v Praze. Obec získala nejdůležitější atributy
své identity, reprezentující ji dodnes. A přesto, že jsem při této příležitosti jen „slízal
smetanu“, mohu s klidem říci, že jsem tehdy cítil hrdost ze sounáležitosti k obecnímu
společenství.
Vzpomínám na hrůzu na počátku července roku 1997. Povodeň nepoznamenala
Chvalčov tak strašně jako jiná moravská místa, přesto však nezapomenu na hrůzu,
která po tři dny hrozila občanům a jejich majetku. Vzpomínám však také na solidaritu,
soudržnost a ochotu pomoci, vytváření kolektivů, které by se jinak dohromady asi ani
nedaly.
Vzpomínám také na přípravy první výstavy obrazů ve Chvalčově. Tehdy jsem se
seznámil s Karlem Bubílkem, chvalčovským patriotem, malířem, myslivcem a přítelem.
Vzpomínám na snahu vybudovat ve spolupráci se školou počítačovou učebnu, na
přátelství s ředitelem Zdeňkem Hnilou, na spolupráci školy i školky při vystoupeních
pro děti v kulturním domě, na spoluúčasti dětí při zájezdech na plavání, bruslení,
hokej.
Vzpomínám na návštěvy, které SOS dětskou vesničku navštívily, a díky nimž se
Chvalčov dostával i do povědomí v cizích zemích – v Itálii, Dánsku, Litvě, Polsku,
Chorvatsku, Belgii a mnoha jiných zemích.
Pobyt ve Chvalčově považuji za krásnou kapitolu svého života, škoda jen, že byla
tak krátká. Potkával jsem ve Chvalčově milé, přímé a optimistické lidi. Proto mohu
vzpomínat na Chvalčov jen v dobrém, proto se do Chvalčova rád vracím a vždy
s potěšením přijímám pozvání k návštěvám osobním i kulturně společenským. Vždy
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si totiž rád popovídám s bývalými sousedy, spolupracovníky, s dobrým lidmi, kterých
je ve Chvalčově víc než dost. Přeji Chvalčovu, jeho představitelům, a především jeho
obyvatelům mnoho šťastných a radostných let a společného života.
Mgr. Pavel Malének

Jak proběhly letošní hody

(očima našich hasičů a kulturní komise)
Začátek července má asi většina lidí v lásce. Dětem a kantorům začínají jejich
dlouho vyhlížené prázdniny. „Dospělákům“ zase svítá naděje na brzkou dovolenou.
I členové sboru dobrovolných hasičů vyhlížejí sváteční dny, ale s poněkud jinými
pocity. S vidinou práce, která bude oceněna našimi spoluobčany, přáteli a kamarády
z obce a okolí.
Letos byly chvalčovské hody o něco méně honosné než loňské výroční, ale nenechali jsme se zahanbit a přichystali malý program. Už v předvečer hodů jsme pro
vás připravili společně s našimi zkušenými dámami koláče ke kávičce nebo čaji, po
nichž se ve stánku jen zaprášilo. To bylo pro nás největší pochvalou. Odpoledne jsme
snad potěšili místní drobotinu krátkým programem s malými mažoretkami, které nám
ukázaly, že s hůlkou to umí nejen čarodějové, a vykouzlily na mnoha tvářích široké
úsměvy. Jemné dívčiny vystřídali hromotlukové v brnění ze skupiny historického
šermu Markus. Ukázali nám svůj nový program, mimo jiné s ukázkou, jak by se měly
řešit byrokratické problémy. Kdo se nelekl malé přeháňky a přišel na večerní zábavu,
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nemohl litovat. Čekal na něj večer
plný zábavy a tance pod taktovkou skupiny Rytmix. K osvěžení
nebo na kuráž byla připravena plně
zásobená občerstvovací okénka, a
komu z toho všeho vyhládlo, mohl
zakousnout do gulášku, letos velice podařeného, tradičního cigára
nebo hitu večera, selátka pečeného na grilu. Spokojené úsměvy
a plný areál nám byly tím pravým
poděkováním a vlily nám do žil síly,
kterých bylo zapotřebí k uvedení
všeho do pořádku.
Mnohokrát těmito řádky děkuji
všem návštěvníkům a také těm,
kteří přiložili ruku k dílu, a bez nichž
by letos byl program letošních hodů
ochuzen.
Sbor dobrovolných hasičů
12

Letošní hody

Dá se říci, že letošní hody se nevymykaly tradici. Bylo pěkné počasí a navzdory
předpovědím nebyla žádná průtrž mračen. Sluníčko chvílemi pořádně pálilo. Lidé
vyhledávali posezení v chládku a žízeň zaháněli malí i velcí. Po celou dobu naše
obec nabízela příjemně prožitý letní den.
Chtěli jsme, aby každý návštěvník trochu zavzpomínal na minulých dvacet let.
Je to neuvěřitelné, jak rychle běží čas nových dějin obce. Je to už dvacet let opětné
samostatnosti a to je dost dlouhá doba, abychom zhodnotili správnost rozhodnutí
odpojit se od Bystřice a stát se samostatnou obcí. Pokusili jsme se předložit důležité
události ve sledu dvaceti let a připomenout je fotografiemi, stručnými texty, některými
reáliemi, plány a mapami na výstavě 20 let Chvalčova.
Výstavu jsme nainstalovali v sále kulturního domu, doplnili jsme ji obrázky dětí
chvalčovské MŠ a ZŠ. 0brazy a obrázky z našeho katastru představil pan Karel
Bubílek. Výstavu jsme otevřeli v předvečer hodů 4. července 2010. Vernisáž byla
malou oslavou všech úspěchů, kterých bylo v průběhu dvaceti let dosaženo.
Slavností nás slovem provázela paní Mirka Tvarůžková, důstojný byl krátký projev
pana starosty Stodůlky a sváteční náladu umocnilo vystoupení smíšeného pěveckého sboru Tregler z Bystřice pod Hostýnem. Na závěr byli zúčastnění přizváni
k malému občerstvení připravenému kolektivem pana Čeňka Kuby z restaurace
Sušil. V sále byla příjemná atmosféra, která zavládne vždy, když se setkají známí
a přátelé. Protože by se takto pojatá výstava nevešla do zasedací místnosti OÚ,
uskutečnili jsme ji v KD.
Dne 5. července si občané mohli vybrat ze známé nabídky programu hodů.
U zahrádkářů na chalupě byla výstavka drobného zvířectva, zahrádkáři promítali
naučné filmy o pěstování a ochraně rostlin a stromů. Patří jim pochvala za vzornou
přípravu. V kapli v Dědině se sloužila mše.U OÚ byly stánky se zbožím, otevřeny byly
i obchody a za OÚ bylo připraveno pohoštění a probíhal program připravený hasiči a
zaměstnanci OÚ. Zábava končila až v nočních hodinách.
Za kulturní komisi Eva Bubílková

Něco pro bystré hlavičky
1. Vypátráte, kterou pohádkovou postavu skrývá tato přesmyčka?

KLUK A RAK
2. Jeden člověk přinesl ke kováři pět kousků řetězu, každý kus se třemi články,
a žádal, aby je spojil v jeden řetěz. Přijdete na to, jaké nejmenší množství článků
musí kovář rozseknout, aby splnil zákazníkovo přání?

3. Také v této hřebenovce se ukrývá pohádková postava.
1.

3.

5.

7.
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musí kovář rozseknout, aby splnil zákazníkovo přání?

3. Také v této hřebenovce se ukrývá pohádková postava.
1.

3.

2.

5.

4.

7.
1. tatínek koťat
2. osuška na nádobí
3. přístroj k určování světových stran
4. kouzelnické slůvko
5. kotrmelec
6. malá klec
7. slepičí máma

6.

4. Podaří se ti doplnit do tabulky správná čísla?
4
2
2
1

?
6
3
2

27 16
9 ?
? 2
3 4

Řešení z minulého vydání:
5
9
8
4
1
7
3
6
2

3
1
2
8
6
9
7
5
4

4
7
6
5
2
3
8
1
9

6
5
9
2
4
8
1
7
3

1
2
6
6
7
5
9
4
8

8
4
7
9
3
1
5
2
6

7
8
4
3
5
2
6
9
1

2
3
5
1
9
6
4
8
7

9
6
1
7
8
4
2
3
5

2. Honza, Petr, Mirek, Tomáš, Jirka, Pepa, Pavel, Ivoš
3. Kolja, Olin, Vanda, Ivan, Olinka, Alan, Viola, Monika,
Ivana, Eman
4. zelenina
5. trní, trnka, strnad, jitrnice

Co bychom měli vědět

Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 28.–29. května 2010
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU CHVALČOV
Okrsková volební komise Chvalčov pracovala v počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
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1. Mgr. ADAMCOVÁ Jaroslava
2. BALVÍNOVÁ Marie
3. BAROTOVÁ Vlasta
4. DOSTÁLOVÁ Magdaléna
5. KALABUSOVÁ Irena
6. KURFÜRST Jaroslav
7. KUŽELOVÁ Ludmila
8. PROCHÁZKA Josef
9. SEDLAŘÍKOVÁ Viera
10. Ing. SVOBODNÍKOVÁ Hana
11. TRŇÁKOVÁ Jarmila
12. ZYCHÁČEK Zdeněk

-

členka (delegována ODS)
zapisovatelka OVK Chvalčov
členka (delegována KSČM)
členka (delegována KDU ČSL)
členka
předseda OVK
členka (delegována VV)
místopředseda OVK
členka
členka
členka (delegována ČSSD)
člen

Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali
funkci v souladu s ustanovením § 14e), odst. 5), zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, v platném znění.
Výsledky voleb:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka
Počet odevzdaných platných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň 1 hlas
V naší obci se zúčastnilo voleb 64,08 % občanů

: 1.306
: 837
: 835
: 829
: 16

POČTY PLATNÝCH HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ STRANY V OBCI CHVALČOV:
umístění
politické strany
v okrsku:

název strany:

počet odevzdaných platných
hlasů celkem:

%

vylosované
číslo politické
strany:

1.

Občanská demokratická strana

209

25,21

26

2.

Česká strana sociálně demokratická

171

20,63

9

3.

TOP 09

110

13,27

15

4.

Komunistická strana Čech a Moravy

97

11,70

6

5,

Věci veřejné

81

9,77

4

6.

KDU – ČSL

50

6,03

17

7.

Strana Práv Občanů Zemanovci

50

6,03

13

8.

Suverenita – blok Jany Bobošíkové,
strana…

18

2,17

21

9.

Strana zelených

15

1,81

20

10.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

9

1,09

24

11.

Strana svobodných občanů

6

0,72

25

12.

Moravané

4

0,48

12

15

13.

Občané.CZ

4

0,48

1

14.

Volte pravý blok – stranu za snadnou ….

3

0,37

18

15.

STOP

1

0,12

14

16.

Česká pirátská strana

1

0,12

23

17.

Konzervativní strana

0

5

0

829

Celkem

100,00

Marie BALVÍNOVÁ
zapisovatelka OVK Chvalčov

Různé

v Naše obec Chvalčov se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2010. Ačkoliv zlatou stuhu ve Zlínském kraji získala obec Hvozdná, ocenila komise Chvalčov za
nápaditou propagaci obce. Starosta naší obce Antonín Stodůlka se domnívá,
že tuto kategorii vesnice vyhrála díky originálním baleným cukříkům, které se
běžně podávají ke kávě nebo čaji. „Ceníme si toho, že se nám v této oblasti
podařilo uspět. Myslím, že odbornou porotu zaujaly naše balené cukříky s motivy
Chvalčova. Připravil je pro nás grafik Karel Bubílek a jedná se vlastně o perokresby s různými výjevy z obce,“ vysvětluje starosta. Ano, i dílčí úspěch je úspěch, a
kéž by sloužil jako motivace.
v Kdyby ovšem viděla komise některé naše spoluobčany, jak pálí bilogický odpad,
trávu, listí, klestí asi půl hodiny poté, co místní rozhlas tuto aktivitu jednoznačně
zakázal, tak by se asi vyvrátila. To by nám důvtipná propagace moc nepomohla.
V době sucha, kdy mnoho dní nezaprší, si někteří z nás lážo plážo ve 40 stupňovém vedru na zahradě rozdělají oheň a pálí odpad. Je to jen hloupost a arogance,
nebo už normální provokace? Jak se má zachovat obyčejný občan, když nechce
být přímo „práskač“, ale zároveň mu není jedno, co se kolem děje?
v Dále oznamujeme, že naše obec uzavřela smlouvu s firmou EKOLAMP, a tak se
zapojila do třídění zářivek a kompaktních úsporných zářivek, výbojek a trubicových zářivek do 40 cm, světelných zdrojů s LED diodami. Všechny tyto
druhy můžete odevzdávat do sběrné nádoby u vchodu v budově obecního úřadu.
Do této nádoby n e d á v e j t e klasické žárovky, reflektorové ani halogenové a
zářivkové trubice nad 40 cm.
v Sběr velkoobjemového odpadu je plánován na konec měsíce září, event. dle
předpovědi počasí na začátek října.
v V září začne vyučování. V této souvislosti paní Alena Sklenářová opět zahájí
výuku na hudební nástroj keyboard v soukromém kroužku. Hodiny budou probíhat v naší základní škole každé pondělí. První informativní schůzka pro rodiče
se bude konat v pondělí 6.září 2010 v 15hodin.
v Naše základní škola v letošním roce oslaví 50 let své existence. V sobotu 11. září
se můžeme těšit na den otevřených dveří od 14 hodin. /Slavnostní zahájení
proběhne za tělocvičnou/.
Všem dětem přejeme krásný zbytek prázdnin a šťastné shledání se školou 1. září.
Prváčkům úspěšný start do nové životní etapy. Učitelům pevné nervy!
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v Na září přijali pozvání do „Křesla pro hosta“ manželé Moravetzovi z Říky.
Setkání se uskuteční v salonku hotelu Říka. Přesný termín se dozvíte včas z plakátů. Těšíme se na vaši účast a na naše hosty.

Přiznané dotace v roce 2010 pro obec Chvalčov, pokračování

Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Úprava tůní v lokalitě Mokřad nad OÚ ve Chvalčově
22 392,00 Kč (vč. DPH)
22 392,00 Kč
Ministerstvo životního prostředí

Milí spoluobčané,
od měsíce června bylo u nás ve Chvalčově zahájeno pravidelné cvičení PILATES.
Scházíme se každou středu od 18 do 19 hod. v nové školní tělocvičně. Cvičení probíhá i v době prázdnin a od září zvažujeme cvičit 2x týdně.
A co je to Pilates?
Metoda PILATES Vám pomůže lépe vypadat, lépe se pohybovat, a především
se lépe cítit. Zvyšuje pružnost a sílu, koordinaci pohybu a dýchání. Protože po většinu času nezatěžujeme své tělo rovnoměrně a užíváme některé svaly častěji než
jiné, konečným výsledkem bývají bolesti zad. Metoda PILATES je výbornou cestou
k nápravě této nerovnováhy, protože protahuje a zatěžuje celé tělo.
Základním principem metody Pilates je soustředěné provádění cviků za současného uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí. Každý sval je zapojen za pomoci
dechové kontroly. Všechny pohyby v Pilates vycházejí ze svalů centra – jádra těla,
tzv. „power house“. Tím jsou myšleny svaly břicha, spodních zad, dna pánevního a
hýždí. Pilatova metoda nepoužívá opakování až do únavy svalů, ale snaží se pozvolna dosahovat rovnováhy všech svalových skupin.
Metoda Pilates je vhodná pro každý věk, od dětí až po seniory, pro lidi v kondici
dobré i horší. Cvičí se v několika různých stupních obtížnosti, každý cvik je tedy
možné si uzpůsobit podle svých možností a schopností. Proto bych ráda vyzvala
všechny, i ty starší, ať přijdou mezi nás. Ani já nejsem žádná velká sportovkyně,
spíše takový průvodce, který vás hodinou povede. Cvičíme na podložkách, které má
tělocvična k dispozici, a bez bot. Hodina stojí 40,-- Kč.
Nezaručím Vám žádné velké zázraky, ale už Joseph Hubertus Pilates (1880 –
1967), který cvičení vyvinul, řekl, že po deseti odcvičených hodinách na sobě cítíme
změny a po šesti měsících si naší změny k lepšímu všimnou i ti druzí. Jde hlavně
o zpevnění břicha a rovná záda a to je přece to nejdůležitější! Takže pokud jsem Vás
aspoň trošku navnadila a dodala odvahy, mám z toho velkou radost. Jsem přesvědčená, že už po první hodině se budete cítit mnohem líp a v budoucnu vám Pilates
bude přinášet právě takové potěšení, jako přináší mně.
Těším se na Vás.

Radka Trňáková
akredit. instruktor PILATES MAT I.
Mob. 608 633 327

Heslo pro nás ženy: Menší břicho, rovná záda, ať mám svoje tělo ráda!
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Cestománie

Dva měsíce utekly jako voda a
já opět usedám ke svému psacímu stolu, abych vám ve stručnosti
přiblížila další, tentokrát již závěrečnou část našeho putování.
Po osmi úžasných a nezapomenutelných měsících strávených
na Novém Zélandu jsme se rozhodli pro návrat domů. Avšak i
tuto cestu, trvající nakonec zhruba
měsíc, jsme si rozdělili do několika
fází. Naší první zastávkou měla být
opět Austrálie, kde jsme si na krátké mezipřistání vybrali velkoměsto
Sydney, dále nás pak čekal přelet
Thajsko - ostrov Koh Chang
do thajského Bangkoku s následným přesunem na ostrov Koh Chang. Odtud jsme pak měli v plánu pokračovat přes
thajské hranice do Kambodže do města Siem Reap a následně do kambodžského
hlavního města Phnom Penh, kde jsme se letecky přesunuli zpět do naší základny
Bangkoku, odkud jsme si naplánovali let do naší poslední destinace - jednoho z nejmodernějších měst světa - Dubaje.
Jak už jsem výše uvedla, naši návratovou cestu jsme zahájili odletem z novozélandského Aucklandu do australského Sydney dne 29. 6. 2009. Téhož dne jsme

Sydney

18

ještě před odjezdem na letiště navštívili aucklandskou vyhlídkovou věž Sky Tower,
která nám poskytla poslední pohledy na námi milovaný koutek světa a to vše završila
pohledem na impozantní duhu…už tenkrát jsme věděli, že nám Zéland bude hodně
chybět. Po přibližně čtyřhodinovém letu jsme si opět přivykali novému velkoměstu,
novému klimatu, novému kontinentu. V tomto přístavu, nacházejícím se na severovýchodním pobřeží Tasmanova moře, s populací více než 4,5 miliónu obyvatel, jsme
strávili následující 3 dny. Sydney je největším australským městem, jehož osídlování
započalo ke konci 18. stoleti, kdy sem dorazily první flotily s britskými vojáky a trestanci. Nyní je to typické neutuchající velkoměsto s mrakodrapy a moderními obchody
a čtvrtěmi v podstatě ničím se nelišící od ostatních měst této velikosti. Během této
krátké zástavky jsme samozřejmě neopomněli navštívit světově proslulé stavby jako
jsou Sydney Opera House a velkolepý most Harbour Bridge, který spojuje severní a
jižní břeh Sydney. Dále pak jsme měli možnost zhlédnout zdejší ZOO s typickou australskou faunou a flórou, nádherně upravené parky a samozřejmě místní vyhlídkovou
věž Sydney Tower, která stojí v samotném centru města a sahá do výšky 305m. Tím
jsme se se Sydney rozloučili a nastoupili na zhruba osmihodinový let do thajského
Bangkoku, který se pro nás stal jakousi „základnou“ našich dalších cest.
Zde jsme měli asi 2 dny na aklimatizaci (přiletěli jsme totiž z australské a zélandské „zimy“, kde bylo průměrně 15-20°C do thajských klasických 35°C) a následně
se vydali autobusem na druhý největší ostrov Thajska, zvaný Koh Chang (Sloní ostrov), který leží na přibližně 300km vzdáleném východním pobřeží Siamského zálivu,
v blízkosti hranice s Kambodžou.
Tento ostrov se rozkládá na 217km² a je převážně pokrytý tropickým deštným pralesem. Nachází se zde velké množství písečných pláží doplněných hotely a plážovými rezorty. Tato oblast není zahlcena turisty do takové míry jako jih Thajska, který
jsme měli možnost zhlédnout při naší první návštěvě. Zahraniční turisté dávají totiž
přednost více atraktivnímu jihu, do oblasti Koh Changu se jezdí rekreovat především

Kambodža - Angkor Wat
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Thajci. Na tomto ostrově jsme
strávili týden, celý ostrov jsme
náležitě prozkoumali pomocí skútru a setkali se s přáteli,
které jsme poznali na Novém
Zélandu. Důvod, proč jsme si
vybrali tento ostrov jako naši
další zastávku, byl nejen rekreační, ale také ten, že se nachází poblíž kambodžské hranice,
tudíž byl jakousi přestupní stanicí do naší další destinace.
Tou se stala návštěva nyní asi
nejznámějšího a nejnavštěvovanějšího městečka Kambodže
Kambodža - využití úložného prostoru
s názvem Siem Reap, v jehož
blízkosti se nachází jedna z nejvýznamnějších památek jihovýchodní Asie - chrámový komplex Angkor. Právě zde leželo v období 9.-15. století hlavní sídlo Khmerské
říše a z té doby se zachovalo více než 1000 památek, od jednoduše navršených
kup kamenů a cihel až po majestátné chrámy, jimž vévodí Angkor Wat, který nechal
vybudovat Súrjavarman II. jako svůj chrám a hrobku. Je to zvláštní místo, které je
považováno za kulturní i náboženský poklad země. Křehkým pískovcovým stavbám
Angkoru ale hrozí kvůli stále vzrůstajícímu zájmu turistů zkáza. Na druhé straně
právě návštěvníci z celého světa, kterých tudy ročně projde údajně přes milión,
pomáhají místním přežít. Stovky Kambodžanů, od dětí až po stařičké ženy, se živí
žebráním nebo v lepším případě pouličním prodejem všeho možného i nemožného,
což vám pobyt sice moc nezpříjemní, ale naopak alespoň podá obraz země, která

Kambodža - ulice hlavního města Phnom Penh
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je nejchudší zemí Asie, a pomůže vám tak uvědomit si spoustu věcí, které si člověk
z „naší části světa“ ani neuvědomuje a bere jako samozřejmost. Na prohlídku této
památky, která byla v roce 1992 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO,
jsme si vyčlenili celé 3 dny a poté jsme se autobusem vydali do hlavního a zároveň největšího města Kambodže Phnompenhu ležícího u soutoku řek Mekong a
Tonlesap. Tohle město je politickým, hospodářským a kulturním centrem země, avšak
na nás bohužel nijak kladně nezapůsobilo.
Totiž nejen na Phnompenhu, ale i na celé Kambodži je znát, jakým peklem si místní prošli za posledních 50 let, obzvláště za vlády Rudých Khmerů (1975-1979), kdy
byly popraveny, umučeny či jinak odstraněny přes 2 milióny obyvatel (odpůrci agrární
společnosti), což v tu dobu činilo celou čtvrtinu národa.
Chudoba Kambodže byla
vidět na každém kroku, a to
nejen ve velkých městech, ale
hlavně na venkově. Lidé venkova se mají možnost živit pouze
zemědělstvím, žebráním či prodejem okolo cest. Naopak velká
města se snaží vypadat pro
turisty bohatě a je v nich k vidění spousta památek a mnohdy zbytečně luxusních hotelů
a restaurací, ale v momentě,
kdy zajdete do jakékoliv vedlejší
uličky či čtvrti, na vás okamžitě
dýchne ta pravá kambodžská
realita v podobě špinavých a
Kambodža
prašných uliček s rozpadajícími se chodníky, cestami, na kterých pobíhají psi, opice, krysy a prohání se tudy
nepřeberné množství dopravních prostředků v podobě šlapacích a motorových rikší,
motorek, prodejních dvoukolových stánků a obchůdků, ať už motorových nebo bezmotorových, nabízejících nejrůznější sortiment. Silným zážitkem bývají také návštěvy
místních tržnic, kde prodávají opravdu vše, od syrového masa a ryb prodávaných
bez chlazení v 35°C až po klece s živou drůbeží, přes rozmanité druhy ovoce a zeleniny, spousty jiných poživatin, o kterých člověk netuší, jakého jsou vlastně původu, až
po textil, boty, padělky všeho možného, suvenýry, šperky atd. Naši pozornost upoutaly stánky, ve kterých jste si mohli dopřát a ochutnat pečené hady, žáby, morčata,
brouky, tarantule a jiné zvířectvo, zde považované za velkou pochutinu :-)
Možná další negativní pocity, které ve mně vyvolávají vzpomínky na Phnompenh,
jsou spojeny i s neutuchající horečkou, která se u mne začala objevovat už v den
odjezdu z Angkoru. Naštěstí jsme v Phnompenhu strávili jen necelé 2 dny a pak
následoval krátký, asi hodinový přelet do Bangkoku. I přes veškeré snahy o snížení
teploty trvající několik dnů jsme nakonec vyhledali pomoc v jedné z bangkokských
mezinárodních nemocnic. Po několika testech jsem byla ještě téhož dne hospitalizována s diagnózou tzv. tropické horečky Dengue, která se projevuje zmiňovanou
vysokou teplotou a silnými bolestmi celého těla. Zjistili jsme, že tohle onemocnění
způsobilo bodnutí infikovaným komárem a že v současné době proti této nemoci
neexistuje žádná účinná vakcína. Údajně ale naštěstí trvá jen max. 10 dní a je bez
jakýchkoli trvalých následků.
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Z nemocnice jsem ale byla propuštěna až za 7 dnů, což nám zkomplikovalo celou
situaci. Nejen že jsme přišli o již zaplacený třídenní pobyt v Dubaji, ale málem jsme
zmeškali i finální lety Bangkok-Londýn a Londýn-Brno. Ale bohudíky se všechno
v dobré obrátilo a my jsme šťastně dorazili dne 21.7. 2009 na brněnské letiště.
A tak jak se stala moje tropická horečka „tečkou“ za naším nezapomenutelným
životním dobrodružstvím, tak i můj dnešní článek je „tečkou“ mého vyprávění… Proto
vám děkuji za váš zájem, s jakým jste naše putování prožívali zpětně s námi a všem
z vás, kdo máte možnost někam vyrazit, můžu cestování vřele doporučit.
Jitka Rapčanová (Netopilová)

„Křeslo pro hosta“

Kulturní rubrika

...akce pořádaná v salonku hotelu Říka již podruhé. Konala se 22. 5. 2010 a
pozvaným hostem byl tentokrát pan Tomáš Machač spolu s cimbálovou muzikou
Bystřica.
Uprostřed salonku stálo symbolicky křeslo. Bylo to malé křesílko, které mělo
naznačit malou akci v začátcích. Pořad uvedla paní Jitka Dostálová a pak panu
Machačovi kladla otázky Alžběta Fürstová – pokud ji pustil host ke slovu. Pan
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Machač nám popsal začátky své tvořivé práce ve stolařské dílně. Již jako
dítě se zajímal o hudební nástroje a
jejich výrobu. Vyrobil housle, gajdy,
dokonce i cimbál. Spolu s cimbálovou muzikou Bystřica nám je předvedl, a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet hru
na gajdy.
Mimo jiné jsme se dozvěděli, že
host pan Machač je také literárně
činný. Pravidelně přispíval do bystřického časopisu Pokroky. Vždy originální pohádky a povídky vypráví ve
valašském nářečí, což se v dnešní
době už často nevidí.
Přítomní občané Chvalčova
nekladli příliš mnoho otázek, protože pan Machač je hovorný člověk
a ochotně nám sdělil své poznatky i zážitky sám. Následně jsme si
s muzikou rádi zazpívali i zatancovali.
Tomáš Machač
Vzhledem k tomu, že v těch dnech
byla ve své rodné obci přítomná
i Kateřina Blasone Fürstová, přišla se také s panem Machačem pozdravit a vzpomenout doby, kdy začínala zpívat a hrát na flétnu právě s cimbálovou muzikou.
To „dosvědčila“ i krátkou pěveckou vsuvkou právě s přítomnou muzikou Bystřica.
Vznikla zde tak setkání, která mohou přinést inspiraci k dalším „Křeslům pro hosta“.
Domnívám se, že časem dojde i k tomu, že dosud „symbolické křesílko“ vystřídá
„velké KŘESLO“ pro hosta, do kterého se host skutečně posadí a bude poutavě
vyprávět – třeba jako pan Machač.
Těším se, že účast a zájem občanů bude stále větší, protože zajímavých lidí
kolem sebe máme jistě dost.
Eva Konopková

Pohádka, né enom pro děcka, ale taky aji pro ně
Bylo to v súdní síni, zrovna před zahájením líčení, dyž se síň začala naplňovať
lidima, vlézla tam nepozorovaně Pravda a Lež. Nigdo ich nemohl viděť, protože byly
neviditelné a neslyšitelné, enom Pravda a Lež se vzájemně viděly a slyšely, proto
mohly vísť mez sebú dialóg a nikeho nerušily. Neviditelná Pravda se usadila na stole
předsedy senátu a Lež si vylézla na veliký křišťálový lustr, kerý visél v prostředku
súdní síně.
Podívaly se na sebe nevraživě a Pravda povidá: „Co, ty Lži, tady děláš? Tady má
přístup enom Pravda.“ „Tož to si na omylu, Pravdo, dybych tu nebyla já Lež, nemuseli by se lidi vůbec súdiť a nebyly by ani súdní síně, protože by bylo ináč všecko po
pravdě, a proto dyž su tu já Lež, až súd musí rozhodnúť, co je pravda a co né. Ale
aji dyž se kolikrát, Pravdo, snažíš sebevíc, pokaždý spor stejně nevyhraješ. Co na to
říkáš včíl, Pravdo?“ „Tak to máš, Lži, bohužel tentokráť recht, ale je to předevšeckým
proto, že používáš nečestných lidi, keří sú tvojú zbraňú, abys dosáhla, čeho chceš.
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Tož dyť aji v boji na kordy, ten gdo neumí šermovať a propchne soka záludně zezadu,
vyhraje. Při čestným boji by neměél šanci. Já Pravda bojuju nezáludně a proti tobě
ozbrojené a záludné Lži to mám velice těžký. Navíc si v přesile, protože pravda je
dycky enom jedna a to taková, jak to skutečně bylo, a proti ní všecko ostatní je lež.
Dyž ti nevynde jedna lež, překrútíš to na ináč, kličkuješ, snažíš se vnýsť do všeckýho
zmatek, chaoz a toď tí vymenovaní sú všecko tvojí pomocníci a nepříteli pravdy.“
Tož už to tak chodí, co svět světem stójí. Šak už aji Adam se pokúšál napřeď
zapříť, že utrhl zakázaný jabko, a k ničemu dobrýmu to nevédlo. Tož se snažme
všecí tú pravdu brániť a podporovať. Šak aji mistr Jan Hus se nechál pro ňu upáliť.
No a dyž už by měla nejaká tá lež zustať, tož ať je to tá diplomatická nebo milosrdná,
protože tá nikemu neublíží, spíš pohladí.
Tomáš O. Machač

Zamyšlení na téma:
„ Dvakrát měř a jednou řež aneb než podepíšeš, přemýšlej!“
Poměrně pravidelně nacházím v poštovní schránce pozvánky na nejrůznější
reprezentační akce. Ačkoliv pozvánka vypadá lákavě, „nafocená“ čajová souprava,
to nejlepší víno, prací prášek a ubrus, sada speciálních nožů, misek, to vše zdarma
za pouhou účast! Většinou jsem letáky házela rovnou do popelnice. Už jsem se totiž
jednou pořádně spálila. Ještě v Praze s mým bývalým manželem jsme podobným
způsobem přišli o 20 000 Kč. Jednalo se tehdy o luxusní, absolutně výhodný zájezd
na Kanárské ostrovy! Normální cena 45 000 Kč, pro vylosované šťastlivce víc jak
poloviční sleva! Neberte to. Je to opravdu těžká psychologie. Rozhodnout se musíte
hned, na tom je celý obchod postavený. Dealeři umí dokonale vytvořit potřebnou
atmosféru a člověk ovlivněn touto atmosférou ztrácí zdravý rozum. Na rozmyšlenou
nesmí být čas, dealeři jsou připraveni nabídnout vám jakoukoliv možnost, abyste
byli schopni zaplatit. Nemáte hotovost, žádný problém, pokud máte u sebe kartu.
Nemáte na účtu tolik peněz? Žádný problém, dostanete od firmy výhodnou půjčku.
Musím upřímně říct, že i můj bývalý muž, naprostý pragmatik, který šel na celou akci
s rezolutním: nic nechci, se nechal napálit. Za bouchání šampaňského a obrovského
aplausu jsme podepsali smlouvu. Že se žádný zájezd na Kanárské ostrovy nekonal,
je jasné. Určitě by bylo možné se s dotyčnou firmou soudit, ale toho nebyl ani jeden
z nás schopen. Myslím, že na to také některé firmy spoléhají.
Poměrně zajímavou zkušenost měla také moje příbuzná z Bystřice. Odjela s manželem na poznávací a předváděcí zájezd do Ostravy s nejmenovanou firmou. Bylo to
vloni v zimě. Celou akci moderoval dealer, který prý působil neurvale, nešetřil vulgarismy a otevřeným nátlakem. Od účastníků vybral občanské průkazy s výhrůžkou, že
nikomu občanku nevrátí, dokud nepodepíší smlouvy. Má sestřenice ji podepsala a na
místě zaplatila zálohu 4 000 Kč. Dalších 12 000 Kč měla doplatit po obdržení zboží,
nějakého titanového hrnce a indukční plotýnky. Za mnou přišla s pláčem, abych jí
pomohla sepsat žádost o odstoupení od smlouvy. Když jsem se jí ptala, proč vůbec
smlouvu podepisovala, říkala, že sama neví, že měla strach z toho chlapa. Mimo
jiné vyhrožoval také tím, že autobus z Ostravy odjede, a kdo nebude mít podepsanou smlouvu, zůstane trčet v Ostravě, večer, potmě, v zimě. Že na takové jednání
nemá nikdo právo a že v tomto případě se jednalo zcela jednoznačně o trestný čin,
to sestřenka v tu chvíli, v té situaci nedokázala domyslet. Prostě se bála a už chtěla
být doma. Ano, doma v bezpečí to člověku myslí úplně jinak. Doma v křesle se to
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dobře představuje, co by člověk dělal, kdyby… Žádost o odstoupení od smlouvy se
podařilo naštěstí uplatnit.
Na základě tohoto vyprávění jsem se rozhodla ze zvědavosti jedné předváděcí
akce zúčastnit. Jednalo se o firmu TOP SITEN a celá akce proběhla na Podhoranu
v Bystřici pod Hostýnem. V rámci objektivity musím říct, že žádný nepřiměřený nátlak
tady nebyl vyvíjen. Samozřejmě dealer vytvořil okamžitě domáckou atmosféru, svými
vtipnými komentáři zúčastněné vtáhnul obratně do hry a navodil pocit spojenectví a
spiklenectví. Odmítnout nesporně výhodnou nabídku za 25 000 Kč znamenalo kazit
hru. Přesně tak jsem to cítila, že kazím hru. Další emocí, kterou jsem na sobě pozorovala, byla lítost s dealerovou osobou. Nevím proč, v jednu chvíli mi prostě přišlo
líto, že on se tak snaží, a v mém případě úplně zbytečně. Neváhala jsem ani vteřinu,
bylo mi jasné, že nic kupovat nebudu. Ale chápu, že takové zaváhání je konec. To
dealeři vycítí na sto honů a znají sto a jeden způsob jak váhavého člověka překlopit
na svou stranu.
Předpokládám, že není náhoda, že podobných akcí se zúčastňují především lidé
v důchodovém věku. Viděla jsem, jak si babičky přišly popovídat, jak si daly to kafíčko a byly rády, že se vidí. Zároveň mi neušlo, že spousta žen už měla z předešlých
akcí plno zboží doma. A fakt vtipné mi přišlo, když se dealer zeptal jedné paní, jak je
spokojená s indukční plotýnkou za tolik a tolik tisíc, a ona odpověděla, že ještě neví,
že ji má asi rok zabalenou v krabici. Samozřejmě že je věc každého, jak a za co si
utratí svoje peníze. Jen si tak říkám, nebylo by užitečnější zaplatit si třeba nějaké
lázně, pořádně si odpočinout, nechat se opečovávat maséry a cachtat se v teplých
vířivkách, než strkat hromady peněz firmám za například stoprocentně antialergické
ovčí deky, po kterých se atopici stejně osypávají a alergikům natékají oči. A to opět
mluvím ze zkušenosti. Když už něco opravdu člověk potřebuje, je vždycky dobré mít
více informací, a hlavně čas o nákupu přemýšlet!
Pokud máte nějaké zkušenosti s předváděcí akcí, ať už dobré nebo špatné,
napište. Podělte se se svou zkušeností ohledně takto zakoupeného zboží… jsem
přesvědčená, že toto téma je pro mnoho lidí aktuální, a možná vaše zkušenost, vaše
rada někomu pomůže. Pozitivní informace navíc mohou pomoci očistit ty firmy, které
jsou poctivé.
Mgr. Jitka Dostálová

Setkání s německými ženami

Starosta obce s Anni Hartmann.

Také letos Klub chvalčovských žen
pořádal tradiční setkání s německými
ženami. Tato velkolepá akce proběhla
v kulturním domě 26.5. O úvodní slovo
se postarala místostarostka paní Jiřina
Hurtová. Starosta pan Antonín Stodůlka
pak předal pamětní medaili bývalé předsedkyni klubu křesťanských žen. Setkání
bylo velmi osobní, ženy si předávaly vzájemně dárky, nechybělo objetí a vzpomínání. Celou akci osvěžilo kromě bohatého rautu také vystoupení tanečního
kroužku Malá Rusava. Na závěr si české
i německé ženy společně zazpívaly lidové
písničky.
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Ze setkání s německými ženami.

„Jaképak by to bylo překvapení…“
..pro naši babičku Cilku (ročník 1911), kdyby už nebyla na „onom světě“ a měla
možnost nahlédnout do „kontošů“ ve Chvalčově. Určitě by byla překvapená tím, co
všechno za odpad jsme schopní vyprodukovat.
Nejsem odborník přes ekologii, ale myslím si, že než nastala éra „plastová“, tak
se tzv. třídění odpadu příliš neřešilo. Také proč? Většina skla se využila v domácnosti
nebo se vracela zpět do prodejen. Papír, protože nebylo tolik druhů papírů, se využil
hlavně na podpal. Kovové předměty, když už dosloužily, buď se hodily někam na
půdu („to se bude určitě hodit..“) nebo se odvezly do sběrny. A pak přišel obrovský
zlom – plastové kelímky na jogurty, plastové tašky a sáčky, plastové flašky, dokonce plastové příbory, plastové boty… A teď si člověče poraď, kam s tím, když už to
nechceš!
Ještě když babička žila, bývala jsem svědkem její nechápavé reakce – nevěděla,
proč obal od másla či jogurtu nemá házet do kamen. Přece „nejlepší ekologie jsou
kamna“, jak občas doposud slýchám i od mladších generací… A pak nadáváme na
to, jak ta naše děcka jsou stále „nachcípané“, „osypané“, kýchají, mají zarudlý nos
a oči atd. Svým způsobem mám porozumění pro starší lidi, kteří „nechtějí“ pochopit,
proč je lepší odpad třídit a udělat si občas zdravotní procházku ke kontejnerům.
U těch mladších mě to spíš zaráží.
Ale co by pro babičku bylo asi ještě větší překvapení, co vše se dnes najde
v kontejneru určeném pro „komunální odpad“. Od nahnilých jablek, posečené trávy,
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uschlých růží po ořezané větve atd. Co si pamatuji babičku, tak za „její éry“ bylo normální mít na zahradě svůj vlastní kompost. A kdo měl superkompost, tak byl na něj
svým způsobem hrdý – zakládal si tak bezva hnojivo na zahrádku. Asi dnes na vsích
vymírají lidé, kteří zahradničí. Nebo je to jinak?
Možná se necháváme přespříliš „zblbnout“ reklamou na rádoby šťastné rodinky,
které žijí v novém domečku postaveném „na klíč“, kolem na míru posekaný anglický
trávník, vše upravené, čisté, žádná „špinka“, skoro bych čekala, že i zahrádka prošla
očistným programem Savo a spol. Všechno vymydlíme, vysajeme, vydezinfikujeme a pak si spokojeně zajedeme koupit nejnovější hit sezony – XY umělé hnojivo.
Zakládáme si totiž novou zahrádku, budeme si pěstovat „BIO“ zeleninku, ta je přece
NEJ!
A tak přemýšlím o tom, že je to paradox – na jednu stranu máme třídit odpad
na základě platných vyhlášek (můžeme se informovat o tom, co kam patří třeba na
internetu, např. http://trid-odpad.falconis.cz/) a často se na to vykašleme, pravděpodobně díky vlastní pohodlnosti. Na druhou stranu jakoby toužíme po „zcela čistém“
okolí, a tak neváháme a s plnými kolečky trávy, sena apod. spěcháme ke komunálnímu odpadu. Slyšela jsem také názor, že „tak to na západě dělají všichni.“ Nevím,
který západ byl míněn. Když si vzpomenu na zážitky z Alp, kde se „sakra“ třídí pod
pohrůžkou vysokých finančních postihů, rakouský a německý přístup k odpadu...
nevím, v Americe jsem pravda ještě osobně nebyla, tak možná tam?:o) Ale jo, asi
přeháním. Ale taky jsem si zkusila představit situaci, že bychom všichni ve Chvalčově
vyváželi kdejakou větvičku a uhnilou hrušku do komunálního odpadu. Tedy nevím,
zda bychom se ke kontejnerům po krátké době přes haldu „odpadu“ vůbec dostali.
A jó! Někteří vlastní malé zahrádky a jiní mají to (ne)štěstí, že jsou majiteli poněkud
větší plochy pozemku. Tzn. že malá zahrádka = oprávnění vyvážet vše, velká zahrada = udělej si svůj „odpaďák“ doma a na „smeťáku“ neotravuj?
Jen takový detail – poplatky za svoz odpadu jsou pro všechny stejné…
„Po staru to již nejde, protože nás je mnoho. Proto se potřebujeme vědomě zabývat ekologickou etikou, ač jsme se jí nikdy nezabývali. A za druhé, potřebujeme se
zabývat ekologickou etikou, protože mnoho chceme.“ (Erazim Kohák: Zelená svatozář, Praha, 2000, s.22)
Betty:o) (alias Alžběta Fürstová), kontakt:erzabeth@centrum.cz

Historie

Jak se dělávaly chvalčovské noviny

Na zpravodaji Obec Chvalčov oznamuje je u letošního ročníku číslo 42. Dávno,
v padesátých letech jsem byla u prvních čísel. Tehdy to byly dva cyklostylované
listy, mimořádně tři. Na prvním z nich byla kresbička části budovy národního výboru
s typickou věžičkou, kterou vidíme ještě dnes. Zpravodaj přinášel důležité informace podle potřeby tehdejšího národního výboru. Obrázek s věžičkou zprostředkoval
u svých spolupracovníků ve zlínské tiskárně pan Ant. Urbanec, byl tiskař. Obrázek
natiskli na formát papíru A4 a ten pak sloužil jako první strana dvou nebo tří listů,
na které se zprávy psané na stroji přenášely cyklostylem. Pak jsem se na mnoho
let z Chvalčova vzdálila. Zpravodaj byl ale nadále příležitostně vydáván, např. před
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volbami. Teprve sloučením Chvalčova s Bystřicí pod Host. jeho vydávání přestalo
úplně. Stali jsme se místní částí a o Chvalčově se psávalo ve zpravodaji bystřickém.
Když jsem se po návratu do Chvalčova setkala v kulturní domě s panem
Jaromírem Langrem, který byl správcem kina a staral se o kulturu v obci, velice
mne překvapil. Ze stolu vytáhl štoček s věžičkou na budově národního výboru a
pronesl: „Chvalčovský zpravodaj bychom mohli zase vydávat hned, štoček je tu!“
Zavzpomínali jsme nostalgicky na první čísla a staré časy – uběhlo od té doby totiž
víc než třicet let. Já jsem byla dojatá, že jej tolik let opatroval. Pod hlavičkou Osvětové
besedy ve Chvalčově jsme vydali asi dvě čísla. K obratu došlo až na sklonku roku
1989. Politické věci se daly velice rychle do pohybu. To nikdo nepředpokládal. Co
se však předpokládat dalo, že se Chvalčov bude snažit osamostatnit a s Bystřicí se
rozloučit. Začala jednání a v té době byly tištěné informace velice důležité. Začala
nová éra zpravodaje. Jeho prostřednictvím jsme se dovídali, jak zástupci občanů pan
Sedlář, pan Janováč, paní Zavadilová a další postupují ve věci osamostatnění obce.
Přibyly i další zprávy o politické situaci a dění ve státě. Zpravodaj jsme tehdy nejen
připravovali, tiskli (některá čísla vozil pan Janováč tisknout až do Frýdku), ale také
roznášeli do poštovních schránek.
Když se Chvalčov zase „postavil na nohy“ a stal se samostatnou obcí, ve volbách
v roce 1990 už byli do zastupitelstva zvoleni naši občané a chod obce začal fungovat. Náš zpravodaj ve skromné podobě pod vedením paní Zavadilové začal vycházet pravidelně. Občané v něm našli informace o činnosti obecního zastupitelstva,
o kulturních akcích a o důležitých záležitostech pro ně. Paní Zavadilová přemýšlela,
jaké nové rubriky zařadit, a krok za krokem své plány uskutečňovala. Ráda jsem s ní
pracovala.
Obec v té době mnoho finančních prostředků neměla. Zpravodaj se dával do
rodin bezplatně. Bezplatná byla příprava i roznáška. Sestavit nějaké podklady
tak, aby mohly být vytištěny, je složitá práce, ale mnohdy bývalo složitější nějaké
články od dopisovatelů získat. Často byla nutná telefonická nebo osobní urgence.
Seřazené příspěvky, připravené do tisku musela ještě zkontrolovat a opravit paní
učitelka Hašková nebo Olejníková, která se starala o rubriku pro děti. Bývalo i hodně
nepříjemností. To když se objevovaly často výtky občanům za odkládání odpadu
na veřejná prostranství, nabádání ke střídmému stravování bez bůčku a knedlíků
s větším množstvím zeleniny nebo když se někdo cítil veřejnou připomínkou, třebaže
neadresnou, potrefený. Ani obecní rada nebo vedení obce práci redakci moc neusnadňovala. To jsme potom s paní Zavadilovou chtěly práci na přípravě zpravodaje
ukončit docela energicky. Velice ji obdivuji, že i když se jí některé věci velmi dotkly,
dovedla se přes ně přenést a pracovat dál. Když jsme se obyčejně po jedenácté
hodině v noci od práce rozcházely, nemohla jsem pochopit, kde bere tu sílu čelit
různým nepříjemnostem a kritice, starat se o nemocnou maminku a ráno, kdy já si
mohu přispat, ona už stojí před svými žáky v holešovském gymnáziu. Dál vymýšlela,
co ještě vylepšit, zavést, případně změnit, a při své přímé povaze stála na svém a
neustoupila.
Byly ale i pěkné chvíle uspokojení z naší práce. To když pan starosta sklízel
mezi svými kolegy pochvalu za zpravodaj a uvědomil si, jakou sílu má vytištěné
slovo podané v pěkné úpravě. Jaký je dobrý pomocník pro vedení obce, kronikáře
a všechny, kteří se o dění v obci zajímají. Nikdo nás sice nepochválil, ale jakousi
tichou podporu jsme cítily. Od roku 1998, kdy nám začal se zpravodajem pomáhat
pan Bubílek, docházelo i ke grafickým úpravám a od roku 2001 už k velkým změnám.
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Zpravodaj dostal přebal z křídového papíru v barvě, která přibližuje roční období a
hlavně na první straně se objevují jeho kresby, obrázky chvalčovských pozoruhodností, památek a domů. A těch dalších obrázků, které zpravodaj obohacují! Jistě
i vás při každém novém čísle potěší. S manželkou Evou jsou dvojice, která se hned
tak nenajde. Chvalčovu dala stovky hodin práce bez zištného záměru a bezpočet
vzácných nápadů. Však mají také velkou úctu nás všech. I když už paní Bubílková
redakční radu nevede, zpravodaj se dostal do rukou kvalifikované odbornice a dál je
chloubou Chvalčova.
Jiřina Skýpalová

Chvalčovské obchody
Dnes bych chtěl připomenout, jaké bylo dříve v naší obci zásobování potravinami
a potřebami pro domácnost. Tento úkol zajišťovalo několik obchodů se smíšeným
zbožím. Moje vzpomínky sahají do začátku třicátých let minulého století. Našemu
domku byl nejbližší obchod u Nováků. Tam jsme kupovali, co bylo doma potřeba.
Proto o tomto obchodě napíši přednostně.
Z vnějšku měl obchod nade dveřmi firmu „Obchod se smíšeným zbožím
u Nováků“. Vedle dveří byla výloha, tedy ne výkladní skříň, ale jen okno, možná ani
ne metr krát metr velké. Když se otevřely zasklené dveře, tak hlasitě zacinkal zvonek
nad nimi zavěšený. Místnost obchodu nebyla příliš velká. Uprostřed byl dlouhý pult,
který dělil místnost na dvě části. Polovina od vchodu byla pro kupující a ve druhé se
pohybovala paní Nováková, která se snažila splnit přání svých zákazníků. Za pultem
jsem obdivoval množství šuplíků (tedy zásuvek ) a police plné různého zboží. Na

Obchod u Nováků. Uprostřed paní Nováková, majitelka obchodu. Foto z roku 1935.
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Novákův dům po požáru v roce 1980.

Místo po Novákově domě dnes.
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pultě stála váha, byla mosazná, vždy do zlatova vyleštěná, měla dvě misky a dlouhou
ručku dolů. Vedle váhy byla na pultě různá závaží, také mosazná, jen několik velkých
závaží bylo černých litinových. Váha byla velmi důležitá, protože se většina zboží
na ní vážila. Na zemi stály neplné pytle s pěkně ohrnutými okraji. V těch bylo sypké
zboží jako cukr, mouka, luštěniny a podobně. Toto zboží bylo nabíráno lopatkou,
nasýpáno do sáčků a na váze pak upřesněno množství přidáváním nebo ubíráním.
Zákazníci, to byly většinou ženy a děti, mohli váhu kontrolovat. Drobné zboží a malá
množství se dávaly do kornoutů, které paní Nováková hbitě stočila z připravených
čtverečků papíru. Tak se prodávalo různé koření, kvasnice nebo bonbóny. Bonbónům
jsme říkali cukrlata. Ta byla na polici ve větších plechovkách, možná dvoukilových
nebo tříkilových. Od vzdušné vlhkosti se trochu polepila, tak musela paní Nováková
do plechovky několikrát udeřit pěstí, aby je mohla nabrat. Plechovky byly obvykle
značně pokřivené. Nebalené bonbóny byly různé – ovocné, kyselé, větrové a jiné.
Jednotlivě balené byly tehdy štolverky a sisi. Ty však byly dražší, tak jsme je nekupovali. Čokoláda se dala koupit na váhu v tabulkách. My, děcka, jsme kupovaly čokoládu značky Zora, čtvereček za dvacet haléřů.Měli jsme rádi kačení mýdlo, lízátka,
špalky a turecký med. To však vždycky znamenalo polepené ruce a polepenou pusu.
Do papírových sáčků se vážil krystalový, mletý a kostkový cukr. S kusovým cukrem
to bylo horší. Byl dodáván do obchodu asi v pětikilogramových homolích. Homolím
jsme tehdy říkali klobouky. Ty se musely v obchodě tlouci kladivem na menší kusy.
U Nováků měli toto pracoviště za skříňkou na druhém konci pultu. Tam nebylo vidět.
Možná tam kousky padaly i na zem. S vážením byl také problém. Kupující chtěla
na příklad půl kila kusového cukru, tak paní Nováková tloukla a přinesla na papíře
hroudu a nějaké kousky, dala to na váhu a ještě odběhla pro kousek nebo kousek
odnesla a pak řekla: „Je to o pět deka víc, mohu to nechat?“ Doma měla hospodyně
s kusovým cukrem také problémy. Urazit vhodný kousek do hrnce kávy nebo čaje
bylo umění. Cukr urážela trdlem z hmoždíře. Kusový cukr byl v oblibě, protože prý
byl sladší, tak to stálo za tu námahu. Krystalový a kostkový cukr byl také o nějaký
dvacetník dražší. Kusový cukr v homolích se přestal prodávat asi v roce 1935.
Na stěně v obchodě visela červená plechovka s obrázkem Turka a reklamou.
Byla v ní zrnková káva. Nabírala se lopatičkou z otvoru plechovky a nasýpala do
kornoutků. Doma se pak mlela na „kafemlýnku“. Nevážilo se jenom kusové zboží
jako cikorka, mýdlo, margarín a podobně. Marmelády a tuky se dávaly na váhu na
sádlový papír a opatrně zabalily.
Do obchodu jsem chodil jako školák kupovat kamínek, kterým jsme psali na tabulku, sešity, kterým se říkalo písanky, tužky, špičky na pera a výkresy. Školní barvy se
prodávaly i jednotlivě podle názvu – okr, ultramarín, rumělka, chromová žluť a jiné.
Tekuté zboží jako ocet, petrolej a líh na pálení prodávali do přinesených lahví
nebo konvic. Ke koupi zde byly také skleněný cylindr na lampu petrolejku, kartáče
rýžáky, smetáky, metly, biče a další potřebné věci. Na kusy se kupovaly jehly, spínací
špendlíky nebo patentky. Na dvoře v kůlně měli Novákovi uloženo černé kusové uhlí,
které na decimálce navážili do přineseného pytle. K dopravě domů sloužil trakař
nebo v zimě sáňky. Protože se všechno zboží muselo vážit a balit, nákup trval déle.
Při sobotních větších nákupech býval obchod plný a čekalo se déle.
V době hospodářské krize se stávalo, že kupující řekla: „Paní Nováková, já dnes
nemám peníze. Zaplatím, až se manžel vrátí a donese výplatu.“ Jiná zase řekla:
„Zaplatím, až si řezník odveze prasátko.“ Mnozí dělníci jezdili za prací daleko a
vraceli se třeba za čtrnáct dní. Manželka měla domluvený nákup „na knížku.“ Paní
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Nováková zapisovala do sešitku datum a částky za zboží a dluh pak hospodyně
uhradila po výplatě. Já jsem někdy potřeboval do školy sešity. Maminka řekla: „Když
já nemám peníze.“ Dala mi dvě vajíčka a paní Nováková mi dala dva sešity a vejce
si odnesla do kuchyně. Bylo to akorát. Vejce i sešit stály třicet haléřů.
První vzpomínku na nákup v obchodě mám, když mne maminka poslala koupit za
třicet haléřů kvasnice. To jsem měl asi čtyři roky. Neměla o mne strach. Auta ještě
jezdila velmi málo a do obchodu k Novákům to bylo od nás jen o dva domy dál. Když
jsem dobře pořídil a nakoupil, tak mě doma pochválila, že jsem šikovný, a potom,
když bylo potřeba, poslala mě zase. V obchodě se mi líbilo moc věcí. Jednou jsem
si udělal ostudu. Paní Nováková psávala ceny zboží na lísteček do sloupečku, potom
podtrhla a sloupeček sečetla a řekla cenu nákupu. Těch lístečků měla na pultě celý
bloček. Nahoře na lístečku byl jako reklama natištěn pěkný barevný obrázek. Ten
se mi moc líbil a rád bych ho měl. Když jsem nakoupil, trochu jsem se zdržel, paní
Nováková odběhla a já jsem ten pěkný lísteček z pultu sebral. Byl jsem rád, že se
mi to povedlo. Paní Nováková mě ale zahlédla, a když jsem příště přišel, tak mne
napomenula: „Když něco chceš, tak to řekni a já ti to dám.“ Moc jsem se za to styděl
a už nikdy jsem to neudělal.
Obchod u Nováků založil pan Hrdlička někdy před první světovou válkou. Po jeho
smrti převzala obchod jeho dcera Marie, provdaná Nováková. Byla to schopná žena,
ale život neměla lehký. Obchod vedla sama, sama v něm i prodávala, vychovávala
tři děti a pečovala o starou matku výměnkářku. Ještě ke všemu chovala po otci včely.
V domácnosti musela mít posluhovačku. Pana Nováka jsem v obchodě nevidíval.
Měl koníka a bryčku a jezdil, kde bylo pro obchod potřeba. Také posloužil občanům,
pokud potřebovali k doktorovi do Bystřice. Vezl také mého bratříčka ke křtu a později,
když byl těžce nemocný, přivezl z Bystřice doktora Flašara.
Začátkem třicátých let se pan Novák zaměřil na motorismus a úspěšně podnikal
jako taxikář. Měl potom několik osobních aut a zaměstnával dva šoféry. Pořídil si
také autobus. Autobus, to byla za první republiky vzácnost. Když se do autobusu
lidé natlačili, vešlo se jich tam i dvacet. Vozil fotbalisty na zápasy, v pondělí Baťovy
zaměstnance do Zlína a v sobotu ze Zlína zpět. V době největší prosperity koncem
třicátých let měl pan Novák šest osobních vozů a dva autobusy. Zaměstnával několik
šoférů. V zimě dopravoval na Tesák lyžaře, v létě vozil turistické zájezdy. Příchodem
okupace nastal velký útlum jeho osobní dopravy kvůli nedostatku benzínu.
V roce 1938 paní Nováková zemřela. Měla dvaačtyřicet roků. Kvůli obchodu přerušil její syn Ludvík studium na gymnáziu a nastoupil do obchodu. V roce 1947 nastoupil Ludvík, můj kamarád, na vojnu. Rok nato v roce 1948 byl Novákův obchod zrušen.
Pan Novák provozoval dále v omezeném měřítku taxislužbu . Byl už znovu ženatý
a měl další děti. V roce 1980 Novákův dům do základů vyhořel a už nebyl obnoven.
Druhým obchodem ve vzpomínané době byl „Obchod u Bubílků“. Podle obrázku
byl obchod postaven také již před první světovou válkou. Tento obchod byl pro naši
rodinu vzdálenější. Byl uprostřed Lhotky naproti pomníku padlým. Předchůdkyní
pana Bubílka byla paní Mlčochová. Pan Bubílek byl ve válce zraněn, a tak mohl
při obchodu vést i trafiku. Byl také starostou Chvalčovy Lhoty. K Bubílkům jsme
chodili kupovat jenom tatínkovi tabák. Prostor obchodu byl menší než u Nováků.
Pan Bubílek byl nemocný a vedení obchodu mu dělalo potíže. Asi v roce 1935 přijal
příručího. Byl to velmi šikovný, schopný mladý hoch Karel Žilinský. Pan Bubílek měl
hezkou dceru Aničku. Tak se stalo, že z příručího byl brzy zeť, a obchod se přejmenoval na obchod u Žilinských.
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Pan Žilinský byl podnikavý obchodník. Celý obchod
přebudoval, rozšířil a vybavil
moderním zařízením. Zavedl
nové váhy s ciferníkem bez
závaží a moderní pokladnu se
saldováním. Do průčelí obchodu vystavěl dvě velké výkladní
skříně s roletami. Lidé říkali,
že je to jak obchod u Bati. Ve
zbytku staré budovy zřídil sklad
zboží. Pro bydlení zbudoval
Bubílkův obchod (asi rok 1910)
vedle obchodu patrovou vilku.
Pan Žilinský byl k zákazníkům vždy velmi úslužný, přívětivý a uctivý. Při nákupu
připomínal: „A cukříček a kafíčko ještě máte? Dostali jsme výbornou marmeládku,“ a
podobně. Jako děcka jsme při hrách pana Žilinského často napodobovali. Přišel-li do
obchodu zákazník, pan Žilinský uctivě a hlasitě zdravil „moje úcta“ a při odchodu přál
„dobrý den“. Nám jeho zdravení připadalo zvláštní. Byli jsme zvyklí při příchodu říkat
„dobrý den“ a při odchodu „sbohem“. Na tu uctivost k zákazníkům často vzpomínám.
Dnes, když přijdu do některého obchodu a slušně pozdravím, nikdo mi na pozdrav
neodpoví.
Do rozšířeného obchodu přijal pan Žilinský ještě příručího a obsluhovali dva.
V době, kdy nebyli v obchodě zákazníci, tak zboží připravovali, vážili a sáčkovali,
obsluha se tím pak zrychlila, obchod dobře prosperoval. Zákazníků přibývalo, rádi
tam nakupovali. Obchod u Žilinských dobře sloužil ve válečných létech i po válce.
Až v roce 1950 byl obchod znárodněn a převeden pod Jednotu. Pan Žilinský
musel nastoupit práci v železárnách ve Vítkovicích. Jeho manželka byla zaměstnaná
v obchodě u továrny TON. Bylo to tehdy Dělnické spotřební družstvo Záhoří, dnes
je to firma Rudel. Po skončení práce ve Vítkovicích prodával pan Žilinský v obchodě
Záhoří se svou paní, která mu šéfovala. Pan Žilinský si vysloužil při své profesi přízvisko „cukříček“, ale v dobrém slova smyslu.
V obchodě Jednota u Žilinských se pak vystřídalo několik vedoucích. Po šedesátém
roce byl obchod se smíšeným
zbožím zrušen. Následovala
doba změn. Od prodeje zeleniny přes drogerii až po prodej potřeb pro čalouníky a
zahrádkářské potřeby. Později
místnosti obchodu využívány
nebyly. Čas běžel a vykonal
své. Na místě kdysi honosného
obchodu zůstal jen obrys bývalé stavby.
Třetím původním obchodem
ve Lhotce bylo Dělnické spoObchod u Langrů – Dělnické spotřební družstvo
třební družstvo. Obchod byl
(asi rok 1920)
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v domě pana Langra, který byl také vedoucím. Obchod měl statut družstevní a nakupující byli většinou členy tohoto družstva. Myslím, že družstevní obchody byly organizovány na okresní úrovni. Sortiment zboží byl stejný jako v ostatních obchodech.
Členové měli u některého zboží cenové výhody, ale jen desetihaléřové.
Na vedoucího pana Langra si dobře vzpomínám. Byl to šedivý pán, vždy ostříhaný na ježka. V obchodě i před obchodem měl vždy pořádek a zboží pěkně uložené.
Prostor v obchodě i ve skladě zboží byl velmi stísněný. Zákazníci, členové družstva,
byli nejen z blízkého okolí obchodu, ale i vzdálenější občané. Při nákupu vždy dostali ceduličku s uvedenou cenou za nákup. Částky z lístečků si vždy koncem roku
zákazníci sčítávali a dostávali jednoprocentní bonus, na který si vybrali zboží. Pan
Langr byl první, kdo měl také prodej benzínu. Před obchodem vedle mostu těsně
u silnice postavil červenou plechovou budku. V ní na betonovém vyvýšeném místě
měl „nakulený“ sud s benzínem. Měl tam také plechovou pumpu s kruhovým držadlem a konev jako na zalévání. V konvi byly značky označující litry. Zákazník automobilista zastavil své vozidlo u budky a šel do obchodu. Musím připomenout, že to bylo
počátkem třicátých let, kdy se objevovaly první automobily, které přejely přes naši
vesnici. Pan Langr vyšel z obchodu, odemkl budku, napumpoval benzin do konve
a nalil do nádrže auta. Zákazník byl obsloužen. Litr benzinu byl tehdy za korunu
šedesát. Tato benzinová stanice nebyla dlouho, jen několik roků. Pan Langr ukončil
svoji činnost v obchodě odchodem na důchod. Bylo to asi v roce 1937. Po něm se
zde vystřídalo ještě několik vedoucích. Vzpomínám si jen na některá jména jako pan
Strouhal, pan Osont, pan Kalivoda, pan Schindler a pan Mikulík. Jejich pořadí a délku
působení v tomto obchodě jsem si však nevzpomněl ani se nedověděl od pamětníků.
Trochu odbočím od tématu. Jedno jméno mi utkvělo v paměti. Váže se k němu
smutná historie. Pan Osont, který také vedl družstevní obchod, měl rakouskou státní
příslušnost. Oženil se ve Lhotce, vzal si Aničku Hradilovou, nejmladší dceru pana
Viléma Hradila. O něm jsem už dříve ve zpravodaji psal v souvislosti s výbornými
zabijačkami, které dělával. Hradilovi byli tehdy naši sousedé, bydleli u Kocfeldů.
V roce 1938 se musel pan Osont vrátit do Rakouska i se svojí ženou. Během války
přišla zpráva, že paní Anička byla zasažena při leteckém náletu na vlak, ve kterém
právě jela. Víc jsme se o ní nedověděli. Vlak prý zasáhli „hloubkami“. To byla malá
vojenská letadla sovětské armády. Létali hodně nízko a z kulometů stříleli do všeho,
co se kde hnulo. Hlavními cíli však byly dopravní prostředky, tedy vlaky. Snažili se
zasáhnout lokomotivy, v té době jenom parní. Rozstříleli však obvykle celý vlak.
Obchod v Langrově domě byl také někdy po válce převeden pod Jednotu. Když
Jednota převzala i Papežovu hospodu, byl tam přemístěn i obchod od Langrů.
Protože tam bylo dost místa, byla ve Lhotce zavedena první samoobsluha, která
tehdy byla šlágrem doby.
Toto bylo vzpomínání na staré obchody ve Lhotce. Příště se zmíním o prodejnách
smíšeného zboží na Chvalčově.
Ing. Josef Skýpala
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Chvalčovští zahrádkáři

„Krása je všude pro toho, kdo ji chápe a chce“. Rodin
Užívejme si naplno sluníčka a zeleně! Praktické pomůcky a dekorativní doplňky se
nám budou hodit i na balkon či terasu. Začíná nám doba prázdnin, dovolených, radovánek, volnosti a také tropických dnů i nocí. Pozor, nic nepřehánějte! I zítra je den.
V červnu 11.–13. 6. 2010 proběhlo „Národní kolo mladých zahrádkářů“ opět
v Kroměříži v hotelové škole na Lindovce. Slavnostní zahájení bylo v pátek 11. 6.
v 19.oo hod. V sobotu proběhly dopoledne soutěže, poznávání rostlin a testy. Po
obědě byl zájezd pro děti do Vyškova na ZOO PARK a Dino Park, kde jsou zvířata
z celého světa, ale i na paleontologický výlet do druhohor.
Slavnostní zakončení proběhlo 12. 6. 2010 v 19.oo hod. v aule výše uvedené
školy za přítomnosti řed. Ústředí ČZS doc. Josefa Ernesta a dalších pracovníků,
zástupců Zlínského kraje, města Kroměříže, řed. školy a dalších.
Umístění za starší žáky: Dominik Kusý, ZŠ Oskol Kroměříž 5. místo a za mladší
Kateřina Fuksová ZŠ Přílepy 29. místo přesto, že byla 14 dnů předtím v nemocnici,
a tudíž byla indisponována.
Dne 23. 6. 2010 od 8.30–11.30 hod. probíhal „Den v sadu“ na ÚKZÚZ Zkušební
stanice Želešice u Brna. Naši skupinu provázel ing. Dušan Nesrsta, který má na stanici referát jádrovin, drobné ovoce. Seznámil nás s odrůdami ve zkoušce, které žádají o registraci a tím uvedení do výroby a na trh. Např. jahodník, kdy nám doporučoval
raději jej pěstovat pouze jeden rok. Byl tam také jahodník setý ze semene. Dále maliník, meruňky, ořešáky, lísky, rybízy bílé, černé, červené, slivoně, třešně (také jsme je
chutnali), višně, angrešty, ať už jako keře (mají vyšší výnos), stromkové, broskvoně,
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hrušně, jabloně, ale i moruše – byly výborné.. Na zelené hnojení používají svazenku,
která jim tam nádherně kvetla, podobně jako levandule ve Francii.
Broskvoně do okrajových oblastí. Do horších, vyšších poloh jsou vhodné rané,
středně rané, jen výjimečně pozdnější. Zásadně je sázíme na chráněná stanoviště.
Velkou roli hraje i výběr podnože (vždy odolnější proti mrazu a bujněji vzrůstné).
Kamila ČR - nejranější (žm-žlutomasá), zraje 27 dnů před Redhaven. Odolnost
proti mrazu ve dřevě i květních pupenech je střední až velká.
Harbinger Kanada - velmi raná (žm), zraje 22 dnů před Redhaven. Vyniká svou
celkovou odolností proti mrazu.
Favorita Morettini 3 Itálie - raná (žm), zraje 15 dnů před Redhaven. Je první
odrůdou, která má při plném vyzrání plodů dužninu alespoň částečně odlučitelnou od
pecky (vhodná i na kompoty). Někteří uvádějí její toleranci k šárce švestek.
Luna SR - raná (bm-bělomasá), zraje 15 dnů před Redhaven. Vyznačuje se velkou odolností proti mrazu ve dřevě i v květních pupenech. Při udržovacím řezu je
vhodnější polodlouhý řez.
Earliglo Kanada - raná (žm), zraje 14 dnů před Redhaven. Odolnost vůči mrazu
je ve dřevě i květu velká.
Redhaven USA - středně raná (žm), dle podmínek zpravidla zraje v 1. dekádě
srpna. Přednosti: velká až velmi velká pravidelná plodnost, celková odolnost stromů
proti mrazu a nenáročnost na podmínky stanoviště. Pro kvalitní plody je nezbytný řez
na velmi krátko a probírka plodů.
Vlada ČR - středně raná (žm), zraje stejně jako Redhaven. Patří mezi velmi
zajímavé odrůdy, neboť strom má slabou vzrůstnost a vysokou plodnost. Vyžaduje
udržovací i mírně zmlazovací řez. Nutná probírka plodů.
Flamingo SR - pozdní (žm), zraje 11 dnů po Redhaven. Odrůda je velmi dobře
odolná proti mrazu ve dřevě i v květu. Je ji možno pěstovat i v okrajových oblastech.
Tradiční hodová výstava 5.7.2010 od 9.oo-18.oohod. na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ  
za spolupráce chovatelů, včelařů, zahrádkářů.
Chovatelé měli v klecích 30 ks králíků, 30ks holubů, drůbež měla 17ks voliér a
dvě malé voliérky s exoty.
Včelaři pro mor nemohli vystavovat včelstva, ale měli tam včelí produkty jako
med, medovinu, propolisové masti či kapky. Zde také hovořila redaktorka Týdeníku
Kroměřížska Jarmila Kuncová s př. Josefem Pavelcem o moru včel. Článek potom
vyšel v pátek za spolupráce dalších včelařů z bystřické organizace.
Zahrádkáři i přes nepřízeň
počasí měli i něco na zub jako
angrešt, třešně, višně. Dále zde
byly květiny a ozdobou byly také
kaktusy. Každý dospělý účastník dostal malou štamprli slivovice, děti bonbon a ty, které nám
nakreslily obrázek (bylo jich přes
20), dostaly balíček bonbonů.
Od 11.00-16.00hod. jsme promítali na CHALUPĚ videa se
zahrádkářskou tematikou, jako
odrůdy, choroby a škůdci, řez,
FLORA 50 let historie apod.
Poděkování patří všem, kteří při36

spěli ovocem, květinou či dalším, jako prací, výzdobou, dovozem, úklidem a podobně. Omlouváme se těm, od kterých jsme opomněli dovézt výpěstky. Počasí nám
přálo, i když malinko sprchlo. Doufáme, že příští rok bude ještě o něco lepší než
letošní.
Hned na Jana Husa nám pro změnu napršelo 52 L/m2, což je na Chvalčově
letošní rekord.
Zájezdy a jiné akce: Kdo by měl zájem 24. 7. 2010 jet do Lednice a projít si
sady VŠ, sraz bude na Chvalčově v 7.00 hod. nebo v Lednici za VŠ na parkovišti
v 9.30 hod. Je to spolupráce se vsetínskými zahrádkáři. Další zájezd pořádají holešovští zahrádkáři opět do Lednice 14. 8. 2010. 7.–15 .8. 2010 Floria Věžky Léto 2010.
19. – 22. 8. 2010 FLORA Olomouc LETNÍ ETAPA, téma „Móda v květech“, pavilon A.
Další nabídka zájezdu – prohlídka bylinkové zahrady v Brodku u Konice spojená
s přednáškou o gemmoterapii a léčivých účincích bylin, s možností poradenství,
koupí bylinných preparátů nebo sazenic léčivých bylin. NADĚJE, Mgr. Jarmila
Podhorná.
My se již budeme připravovat na moštování, případně vaření povidel, jelikož
zájemci se již hlásí.
Pár pranostik: Jakub načeše, Anna napeče. Srpen k zimě hledí a rád vodu
cedí. V září pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
„Pelyněk a pivo, žaludku je libo“.
Výbor ZO ČZS
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Než zavřete zpravodaj

Před dávnými časy žil na východě muž jménem Nasredin. Měl jednoho syna, pracovitou a hodnou ženu, vlastnil velblouda a hadrovou chýši. Ačkoliv žil velice chudě,
muž nikdy neláteřil a byl spokojený. Každé ráno se svým synem zapřáhnul velblouda
a vyjížděl do města převážet zboží. Jednoho dne, když se zapovídal s kupci, velbloud
zčistajasna zmizel. Otec i syn hledali zvíře až do setmění, ale marně. Velbloud utekl a
nikde nebyl k nalezení. I chodili vesničané za Nasredinem a říkali: „To je ale neštěstí, Nasredine, to je veliké neštěstí, přijít takhle o velblouda. Vždyť to byl tvůj jediný
majetek, jak teď budeš vozit zboží?“ Ale Nasredin odpověděl: „Jak můžete vědět, že
je to neštěstí? To přece nikdo nemůže vědět.“ Vesničané nechápavě kroutili hlavou.
„Přijít o velblouda, to je veliké neštěstí, veliké.“ Ale Nasredin neláteřil, každé ráno
vyjížděl do města, vůz táhnul sám se synem a byl spokojený. Jednou v noci ze své
chýše uslyšela Nasredinova žena podivné zvuky. Vyběhla ven a co nevidí - velbloud
se vrátil a nebyl sám, přivedl si družku, velbloudici! Lidé začali povykovat: „To je ale
štěstí, Nasredine, to je štěstí. Neměl jsi žádného velblouda a teď máš hned dva!“
Ale muž se jen usmál: „A kdo říká, že to je štěstí. Jak to můžete vědět?“ Lidé jen
nechápavě kroutili hlavou. „Tak velbloud si přivede velbloudici a Nasredin neví, jestli
je to štěstí, nebo ne?“ Odcházeli pryč. Pravda je, že práce byla pro otce a syna opět
lehčí. Zapřáhli velblouda a vozili zboží jako dřív. Jednoho rána poslal otec syna, aby
zapřáhnul velbloudici. Ale nevrlé zvíře koplo syna a ten upadl tak nešťastně, že mu
vůz přelámal obě nohy. Vesničané chodili za Nasredinem, nosili dary nemocnému a
vyjadřovali svůj soucit. „To je ale opravdové neštěští, Nasredine, tvůj jediný syn! Co
si teď počneš, to je ale neštěstí!“ Nasredin pokýval hlavou a řekl: „A jak to můžete
vědět, že je to neštěstí?“ Vesničané byli znepokojeni: „Nasredine, jsi otec, vůz ti
zmrzačil jediného syna, to je přece veliké neštěstí!“ Ale Nasredin dál tvrdil: „Nikde
není napsáno, že je to neštěstí. Nikdo to neví.“ Tomu už lidé nerozuměli, odcházeli
z Nasredinova domu a byli rozhořčeni. Nasredin se samým zármutkem nejspíše
pomátnul, špitali si mezi sebou. Nasredin začal pracovat do úmoru, neláteřil a byl
spokojený. Matka se pečlivě starala o nemocného syna a pomáhala svému muži.
Jednoho dne vypukla v zemi válka. Do vesnice přišli vojáci a z každého domu vyhnali
mladé muže do boje. Když vpadli do Nasredinovy chýše, uviděli jen zmrzačeného
syna a starého muže. Jak přišli, tak odešli. Syn Nasredina byl jediný mladý muž ve
vesnici, který válku přežil. Nakonec se chlapec uzdravil, jeho nemocné nohy se zhojily. Velbloudice porodila zdravé mládě, které Nasredin prodal, a nabyl tak bohatství.
Ale protože to byl muž dobrého srdce, věděl, že jeho bohatství přišlo jako dar pro
ostatní. Pomáhal vesničanům, ovdovělým matkám a osiřelým dětem, co mu síly stačily. Nosil jídlo, nešetřil soucitem a pohlazením, aby svým přátelům poskytl úlevu od
bolesti. Teprve teď vesničané pochopili, co jim chtěl Nasredin vždycky říct.
NESUĎTE OSUD, TEPRVE ČAS UKAZUJE JEHO SKUTEČNÝ VÝZNAM.
Dávný příběh převyprávěla Jitka Dostálová
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Slovo na konec:
Dříve rozbiješ atom než pomluvu.
Albert Einstein
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