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Váení spoluobèané,
èas letí jako bláznivý, rok 2015 se nám za chvilinku pøehoupne
do své druhé poloviny a proto bych vás ráda seznámila s
investièními akcemi, které se v zimním období pøipravovaly a
které by mohly být nebo budou v nejbliím období realizovány.
V maximální míøe chceme vyuít moností dotací, ale ne
u vech akcí je to moné a ne ve vech pøípadech mùeme být
úspìní.
Ji v loòském roce byla podána ádost o dotaci na akci Obnova
místní komunikace Janova hora z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci Programu obnovy majetku po ivelných pohromách.Tato
investice spoèívá ve výmìnì povrchu komunikace a opravì
odvodòovacích prvkù komunikace na Janovì hoøe v délce 780 m.
V souèasné dobì probíhá soutì na zhotovitele a zaèít s
realizací by se mohlo v letních mìsících. Hodnota zakázky
je 2 mil. Kè, z toho bude 70% z dotací.
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Z Regionálního operaèního programu jsme poádali o dotaci na
akci Revitalizace centra Vizovic, která spoèívá v revitalizaci tzv.
zadního traktu Masarykova námìstí, plochy mezi ul. Rùovou
a Pardubskou. V rámci tohoto projektu je plánováno zbourání
nefunkèní a nevyuívané kotelny, vybudování parkovacích míst
v bezprostøedním okolí centra mìsta, vytvoøit místo støetávání
obyvatel v pøípadì konání spoleèenských akcí, vhodnou
kombinací zpevnìných ploch a sadových úprav se zaèlenìním
drobné architektury vytvoøit místo k pøíjemnému uívání.
Pøedpokládané náklady jsou 6 mil. Kè, s dotací ve výi 70%
a v souèasné dobì také probíhá výbìr na zhotovitele.
Z Operaèního programu ivotní prostøedí jsme podali ádost
o dotaci na Zahradu v pøírodním stylu u M. Projekt pøedpokládá
kompletní rekonstrukci zahrady o celkové rozloze 2 140 m2. Navrhované øeení prostorovì i programovì èlení herní areál a vyuívá pøírodní materiály tak, aby dìtem nabídlo pøírodì blízké herní, pohybové a poznávací prvky a aktivity. Areál bude rozèlenìn
do nìkolika tematických úsekù (pìstební zahrada, èást pro
sport, hry a pohyb a prostor pro experimentování a hry s pøírodninami). Osu zahrady bude tvoøit záitková stezka, která pøi postupném pøekonávání jednotlivých herních (obratnostních) prvkù
a pøekáek provede dìti celou zahradou a propojí jednotlivé
tematické úseky zahrady. Projekt je ve výi 2,2 mil. Kè s 90%
dotací. Zda budeme úspìní, se dozvíme v nejbliích dnech.
Zastupitelstvo mìsta Vizovice schválilo také vyèlenìní finanèních
prostøedkù na opravu chodníkù k Z ve výi 1,8 mil. V tomto pøípadì dotace není moná. Dalí plánované akce jsou ve fázi pøíprav - zpracování studií nebo projektových dokumentací.
Intenzivnì se pracuje na projektu Revitalizace sídli tìpská a
A. Háby, lávky pro pìí na ulici tìpská, vyuití a pøebudování
KD pro pøemístìní knihovny, byl zadán projekt na rozíøení
kolumbária na místním høbitovì. Probìhla pasportizace
veøejného osvìtlení a pokraèujeme v hledání moného zpùsobu
výmìny osvìtlení v celých Vizovicích.
Dalí investièní akce jsou pøipravovány také v budovách
Základní a Mateøské koly. Pevnì vìøím, e se nám
naplánované projekty podaøí úspìnì zrealizovat.
Je pøed námi èas dovolených, proto mi dovolte popøát vám
krásné proslunìné léto a vem kolákùm úspìné zakonèení
kolního roku a pohodové prázdniny.
Silvie Dolanská
starostka

INFUZNÍ TERAPIE

Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovice nabízí rozíøenou provozní dobu pro ambulantní aplikaci infuzní terapie. Infuzní terapii
novì od dubna 2015 podáváme v novém prostøedí v pøízemí naproti hlavního vchodu. Místnost je vybavena tøemi lùky a jedním polohovacím køeslem.
Nabízíme aplikaci analgetických a vazodilataèních infuzí, a to
vdy na podkladì ádanky od praktického nebo odborného lékaøe.
Pøi aplikaci mohou pacienti sledovat televizi a nabízíme i obèerstvení.
Bìhem terapie jsou pacienti pod stálým zdravotnickým dohledem.

DEN PRO VAE ZDRAVÍ
Na den 4. kvìtna 2015 pøichystala Laboratoø IFCOR´99
ve spolupráci s Nemocnicí Milosrdných bratøí akci Den pro
Vae zdraví. Obèané naeho
mìsta a okolí, kteøí se zajímají o
svùj zdravotní stav, si mohli
zdarma, bez návtìvy svého
praktického lékaøe, nechat vyetøit nìkteré laboratorní parametry týkající se správné fukce
ledvin, pøípadnì nìkterých onkologických onemocnìní v oblasti urogenitálního traktu. Laboratoø navtívilo 32 zájemcù,
20 z nich mìlo normální nález, u
8 pacientù byl nález na hranici
normy a zøejmì by se upravil
lepím pitným reimem, u 4 pacientù jsme doporuèili konzultaci
lékaøe.
Touto akcí jsme chtìli pøipomenout dùleitost laboratorních
vyetøení v péèi o zdraví a zdù-

raznit výhodu existence malé laboratoøe v místì, kde je soustøedìna lékaøská péèe pro mìsto i
spádovou oblast, význam osobní dostupnosti kvalifikovaného
personálu pro kvalitu a rychlost
øeení zdravotních problémù.
Vzhledem k fungující diabetické
poradnì laboratoø provádí
kontrolu pøesnosti a správnosti domácích glukometrù,
zprostøedkuje nákup proukù
do glukometrù Calla a jehel
do insulinových per.
Vzhledem k pøíznivému
ohlasu akce ji chceme v budoucnu opakovat pøi dalích
vyhláených dnech v péèi o
zdraví.
RNDr. M. pendlíková
laboratoø IFCOR´99, NMB
Vizovice

Provozní doba je Po - St - Pá a èas se pøizpùsobuje pacientùm.
Je moné vyjít vstøíc i pracujícím v odpoledních hodinách.
Objednávky: Vìra Køenková, zdravotní sestra
tel: 577 005 818 v dopoledních hodinách Po - Pá
tel: 577 005 830 v odpoledních hodinách Po - St - Pá
Martina Krajèová
Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovice

Dne 6. 5. 2015 oslavila své
95. narozeniny nae maminka,
babièka a prababièka
Zdeòka Jiøíèková.
Pøejeme jí zdraví
a stále dobrou mysl do 100let.
Dcery Marianna a Petra s rodinami.
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Dìkujeme tímto za velmi dobrou spolupráci mezi Mìstem Vizovice
a naí nemocnicí Milosrdných bratøí a také za velkorysou pomoc ve
výi 102 250 Kè. Tento pøíspìvek pouijeme na poøízení terapeutického laseru.
Laser je vyuíván k léèbì koního oetøení (jizvy, rány, akné, strie),
chronických bolestí zad, degenerativní artrózy, revmatické artritidy,
patní ostruhy, bolesti lachových úponù, pískání v uích atd.
Abychom mohli pracovat s milosrdnou a obìtavou láskou, potøebujeme nejen dobrou vùli a vlastní nasazení, ale té nezbytné finanèní zázemí.
Za vechen personál i pacienty jetì jednou srdeènì dìkuji. Moc
si vaí pomoci váím, obzvlátì v dnení nelehké dobì.
Ing. Zdeòka Vlèková
øeditelka nemocnice

Vyuíváme svolení autora Lukáe Martinky k publikování nìkolika jeho pérovek, kreseb vizovských staveb, budov a památek. Jeho
ucelený soubor byl zveøejnìn v nedávno vydané knize Kresby historické architektury - edice Vizovicko.

Omlouváme se za tiskaøského otka z minulého èísla VN 2/2015
ve èlánku Vizovský kostel na rozhraní vìkù, kde dolo k posunutí
posledního øádku a nebylo tak zveøejnìno jméno autora publikace, ze
které bylo èerpáno.
Napravujeme nyní a omlouváme se za technickou chybu autorovi Josefu Palovi - autorovi publikace Farnost Vizovice, odkud jsme
scanovali texty o historii kostela.
Richard Jaronìk

14. ÈERVEN - SVÌTOVÝ DEN DÁRCÙ KRVE
Krev má v souèasné medicínì nezastupitelné místo a je cenná zejména proto, e ji nelze vyrobit umìle. Krev od dárcù pomáhá pøi operacích, transplantacích, úrazech i otravách. Jsou vak i lidé, kteøí jsou na darovanou krev odkázáni trvale, a to napøíklad z dùvodu zhoubných nemocí krve nebo léèby umìlou ledvinou. Léky, které jsou z krve vyrábìny, zase pomáhají pøeít lidem s poruchami
srálivosti i obranyschopnosti. Bez ohledu na momentální zdravotní
stav ovem mùe krev v urèité situaci potøebovat kdokoli. V prùmìru
dostane kadý èlovìk ètyøikrát za svùj ivot krevní transfuzi a dvanáctkrát preparát, který se z krve vyrábí.
Medaile prof. MUDr. Jana Jánského je ocenìní pøedávané bezpøíspìvkovým dárcùm krve. Ocenìní je pojmenováno po Janu Jánském, èeském lékaøi a psychiatrovi, objeviteli ètvrté krevní skupiny.
Janského plakety jsou udìlovány v Èeské republice a na Slovensku,
v Èeské republice je udìluje Èeský èervený køí.
Kadý odbìr má svou hodnotu, kadý z dárcù má svùj osobitý podíl na záchranì lidského ivota. Proto mì nesmírnì tìí,
e mezi bezpøíspìvkové dárce krve patøí také spousta obèanù z
Vizovic, kteøí si zaslouí velké podìkování a uznání za významnou pomoc potøebným lidem.
V roce 2014 byli ocenìni Zlatou medailí prof. MUDr. Jana Jánského za 40 odbìrù Ing. Martin Staek a Dalibor Hlobil, Støíbrnou
medailí za 20 odbìrù byli ocenìni Petr Macík a Jindøich Krajèa a
Bronzovou medailí za 10 odbìrù obdreli Viktor Danìk, Hana Patáková, Jaroslav Chmelaø, Petr Skalka, Veronika Valová, Radim evèík, Antonín Slováèek a Romana Buòková.
Veøejné podìkování jmenovaným dárcùm krve probìhne 24. 6.
2015 na jednání Zastupitelstva mìsta Vizovice.
Dìkujeme.
Silvie Dolanská
starostka

Pøi prohlíení kreseb témìø 70ti ztvárnìných objektù jsem musel
mnohdy zapøemýlet, kde se chaloupka nachází, a proto dovolte,
abychom vyzkoueli i vás. Druhé kolo kvízu Jak znáte Vizovice?
pøedstaví dva domy, z toho jeden velmi známý, který je na oèích
témìø dennì a kadý Vizovjan jej dobøe zná. Mení budova z 18.
století, bude trochu oøíek.
Správné odpovìdi budete nacházet v tomto sloupci - dole pod
linkou.
Richard Jaronìk

Obr.1: ul. Rùová - roubená chalupa è.p. 116 z 18. stol.
Obr.2: ul. Øíèanská - Barokní dùm è.p. 361 z první tøetiny 18. stol.
s eklektickosecesní fasádou.
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VE VIZOVICÍCH SE SNÍDALO NA PODPORU
FAIRTRADOVÝCH A LOKÁLNÍCH PÌSTITELÙ
Vizovice, 9. kvìtna - V Babièèinì zahrádce Doteku, o.p.s., který
sídlí v budovì DPS ve Vizovicích, se v sobotu prùbìnì v ranních a
dopoledních hodinách prostøídalo kolem 25 lidí na pikniku Férová
snídanì NaZemi. Nejen senioøi a zamìstnanci tamní sociální sluby,
ale i jejich rodiny a veøejnost tak podpoøili fairtradové a lokální pìstitele. Návtìvníci svou úèastí mohli dát najevo, e je zajímá, kdo a
za jakých podmínek pro nì pìstuje napøíklad èaj, kávu nebo zeleninu a ovoce. Piknik probìhl na Svìtový den pro fair trade. Vedle
Vizovic se snídalo na dalích více ne 130 místech po celé Èeské
republice.

Voòavé koláèe, chutné pomazánky se surovinami od místních
pìstitelù, doma upeèený chleba, èerstvé kravské mléko, fairtradová
káva nebo èaj. To byly nejèastìjí pochutiny, které si úèastníci pøipravili a pøinesli s sebou na férový piknik.

Nìkteøí nai klienti mìli tìký ivot, vìdí, co je nuzota a tìká
práce. Proto jsou rádi, e existuje férový obchod - monost pomoci
lidem v chudých zemích. Symbolické pøipojení se ke Svìtovému dni
pro fair trade dává smysl také jejich generaci, uvedla Jana tefková, sociální pracovnice Dotek, o.p.s.

Zájem o fair trade v ÈR roste. Za výrobky se známkou FAIRTRADE èetí zákazníci loni utratili celkem 203 milionù korun.
Maloobchodní obrat s fairtradovými výrobky se tak oproti roku 2013
opìt zvýil, a sice o 17 %. Nejprodávanìjím fairtradovým produktem je ji nìkolik let po sobì káva. Vloni se jí prodalo 190 tun
v hodnotì 138 milionù korun.
V ÈR v souèasnosti máme
také ji dvanáct fairtradových
kol vèetnì dvou fakult a devìt
fairtradových mìst - jako poslední se pøidala minulý mìsíc
Kromìøí.
Fair trade dává lidem ze
zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky monost uivit se
vlastní prací za dùstojných podmínek. Zemìdìlci dostávají za
svou kávu nebo kakao spravedlivì zaplaceno, pìstují s ohledem na ivotní prostøedí a jejich
dìti mohou chodit do koly.
Dalí informace o Férové
snídani NaZemi naleznete na
www.ferovasnidane.cz.
Jana tefková
organizátorka Férové snídanì ve Vizovicích,
tel.: 737 024 823, e-mail: socialni.dotek@seznam.cz

Na dvorek seniorského domu prosvítalo sluníèko, mezi døevìnými záhony s bylinkami posedávali staøí lidé spoleènì s jejich
dìtmi. Vnuci, vnuèky a personál poletoval okolo. Talíøe byly plné
nejen peèiva od babièek, kadý z pøíchozích nìèím pøispìl, a tak
se ráno i dopoledne neslo v pøíjemné reciproèní náladì, vzduchem
se nesla vùnì èerstvì mleté kávy ze starého døevìného mlýnku.
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CESTA KE SVOBODÌ
K uctìní památky 70. výroèí ukonèení 2. svìtové války zahájilo dne 4. 5. 2015 Mìsto Vizovice v prostorách Domu kultury
výstavu CESTA KE SVOBODÌ. Tuto výstavu, spolu s dalími prostory Domu kultury, doplnili svými výtvarnými pracemi áci Z Vizovice.

Jednalo se o výstavu fotografií, dokumentù a pøedmìtù, vztahujících se k dobì, kdy nai zemi a nae mìsto okupovala nìmecká
vojska.

Výstava pøiblíila pøíbìhy lidí, kteøí se odboje aktivnì zúèastnili.
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Po slavnostním zahájení výstavy místostarostkou Mgr. Alenou
Hanákovou a zastupitelem Mgr. Jindøichem Návratem následoval
koncert komorního souboru MUSICA MINORA, doprovázen recitací
herce Rostislava Marka.

Tímto také dìkujeme za zapùjèení rozmanitých materiálù
k výstavì, kdy s námi spolupracovali:
Mìstské divadlo Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlínì,
Muzeum Mohelnice, Národní památník II. svìtové války Hrabinì,
Státní okresní archiv Zlín, Kleèùvka, TJ Sokol Vizovice,
Základní kola Vizovice,
Buchtová Libue,
Kalivodová Ludmila,
ojdrová Tereza,
Chlud Miroslav,
Jaronìk Richard,
Lehár Vladimír,
Malý Jan,
Pekaø Tomá,
Rodina Jiøíèkova,
Rodina Matìjkova.
Jiøina Trlicová
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70 LET OD UKONÈENÍ II. SVÌTOVÉ
VÁLKY VE FOTOGRAFII
Skonèil dvoumìsíèní èas,
kdy jsme si formou bohatého
programu pøipomnìli 70 let od
ukonèení II. svìtové války. Piet-

ka mìsta Silvie Dolanská s místostarostkou Alenou Hanákovou,
pøedsedou Sokola Jiøím Kalen-

vìnce za mìsto Vizovice u sousoí Partyzána v Beskydech Bílé u Masarykovy chaty turisti z

tónù vojenské veèerky, minutou
ticha a spoleèným zpìvem státní
hymny vichni pøítomní uctili
památku obìtí poslední svìtové

Kladení vìncù - hlavní høbitov.
dou i zastupitelem mìsta Hynkem Tichým. Nechybìla ani pietní návtìva vedení mìsta v obci

Vizovic se svým pøedsedou Ing.
Vítkem.

Bìh Míru.
ního aktu kladení vìncù na místním høbitovì, v Nemocnici Milosrdných bratøí, u pomníku letce
Jaroslava Haly i u pamìtních desek Sokolovny se zúèastnili zástupci mìsta, Junáku, Sboru dobrovolných hasièù, Valachù v krojích, Svazu bojovníkù za svobodu, kol, zámku, Sokola , Klubu
výsadkových veteránù Holeov,
dalích institucí mìsta a veøejnosti. Poloením kytic za zvukù

války a tìch, kteøí nasadili pro vítìzství své ivoty. K dùstojnému
prùbìhu pøispìlo nejen drení
èestných stráí a slova øeèníkù,
ale také vere pøednesené Mgr.
Zuzanou talmachovou.
Plotina, Prlov, Vaøákovy a
Vaculíkovy paseky - jména vypálených pasek a usedlostí na Valasku. Památku vech tìchto
obìtí samostatnì uctili osobní
úèastí a poloením kytic starost-

Kladení vìncù - hlavní høbitov.
Louèka. Historickou spojitost se
Slovenskem pøipomnìli na akci
Pøátelství bez hranic poloením

Bìh Míru.

Fotografie jsou prùøezem
vìtiny akcí, které ukonèil mírový
bìh PEACE RUN s hoøící po-

Kladení vìncù - hlavní høbitov.
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chodní. Tu nesou statisíce dobrovolných bìcù pøes více ne
140 zemí svìta. Po uvítání starostkou a místostarostkou mìsta
doprovodil bìící skupinu s

pochodeò v ruce. Slovy uvedenými v informaèním letáku:
Mírová pochodeò  symbolizuje ve, co nás spojuje bez
ohledu na nai národnost, kultu-

slova na pietních místech také
Hynku Tichému, Irenì Karáskové
i kronikáøi mìsta Jiøímu Madziovi.
Podìkování patøí také panu faráøi Jiøímu Malému a panu faráøi
Jindøichu Peøinovi za spoleèné
uspoøádání ekumenické boho-

sluby k uctìní památky II. svìtové války ve sborovém domì ÈCE
Vizovice a pronesenou modlitbu
v prostorách høbitova. To ve za
úèasti iroké veøejnosti.
Alena Hanáková

Nemocnice Milosrdných bratøí.
mezinárodní úèastí s pochodní v
ruce na hranici naeho mìsta Jiøí
Kalenda. Hoøící pochodeò podpoøila splnìní vysloveného pøání
o ivotì v míru kadého, kdo mìl

ru a víru - symbolizuje pøátelství,
porozumìní, mír a harmonii 
Dìkuji vem, kteøí se podíleli
na pøípravách oslav a jejich dùstojném prùbìhu. Za pronesená

Památník Jaroslava Haly.

Sokolovna.

Pøátelství bez hranic,
Masarykova chata - Beskydy.
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Vaøákovy paseky.

POZOR NA POLOPØEVODY, HROZÍ
VYØAZENÍ VOZIDLA
Z PROVOZU
Pokud vlastníte vozidlo,
které je v Centrálním registru
vozidel pouze odhláeno pøedchozím provozovatelem (tzn.,
e vozidlo je v polopøevodu),
musíte podat na pøísluném
registru vozidel do 30. èervna
2015 ádost o zápis vlastníka a
provozovatele do registru silnièních vozidel. Pokud ádost
nepodáte, vozidlo administrativnì zanikne a u nepùjde pøihlásit (viz pøechodná ustanovení Èl.II zákona è. 239/2013
Sb.).
K ádosti se dokládá: obèanský prùkaz èi jiný doklad
totonosti, doklady k vozidlu
(technický prùkaz a osvìdèení o registraci vozidla), doklad o pojitìní, protokol o
evidenèní kontrole, doklad o
platné technické prohlídce,
popø. plná moc s ovìøeným
podpisem, pokud se neúèastníte vyøizování osobnì.
Ministerstvo dopravy vytvoøilo webovou aplikaci prostøednictvím, které si lze ovìøit, zda
je u vozidla správnì zapsán
vlastník vozidla, vozidlo není v
tzv. polopøevodu.
Aplikace je dostupná na
webové adrese:
https://www.dokoncete-registraci.cz/
Kontrolu lze provést na základì vloení èísla osvìdèení o
registraci vozidla. Po potvrzení,
jsou sdìleny informace, zda je

registrace vozidla dokonèena
nebo je nutné registraci dokonèit, tj. zapsat vlastníka vozidla k
urèitému datu. Souèástí aplikace jsou také údaje o poètu vozidel v pøevodu. Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna
2015 a dále se budou pravidelnì aktualizovat.

MìÚ VIZOVICE
VYDÁVÁ KOPIE
MAPY
Z KATASTRÁLNÍHO ÚØADU

Dalí informace o zmìnách
v pøevodech a pøihlaování silnièních vozidel jsou uveøejnìny
na www.mdcr.cz

Mìstský úøad Vizovice,
odbor Obecní ivnostenský
úøad, oznamuje obèanùm, e
mají monost si na tomto odboru poádat o vydání kopie
katastrální mapy. Kopii katastrální mapy lze poøídit
pouze u obcí, které jsou ji
zdigitalizované.
Poplatek za vydání jedné
strany formátu A4 èiní 50 Kè.

JUDr. Terezia Zlámalová
Vedoucí odboru dopravy a
silnièního hospodáøství

Ing. David Hába
odbor Obecní ivnostenský
úøad

VE VIZOVICÍCH

HLEDÁM KE KOUPI BYT,
I K REKONSTRUKCI.
Tel.: 723 087 466

Dne 18.5. 2015 uplynulo
20 let, kdy nás navdy opustil pan Rudolf Tomis
Tomis.
S láskou vzpomínají
manelka Drahomíra,
syn Jiøí a dcera árka
s rodinami.
Kdo jste ho
znali, vìnujte
mu tichou
vzpomínku.
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE

radostí a pøekvapením bylo malování na oblièej a otvírání pokladu kouzelnými klíèi. Dìkujeme paní uèitelce Lence Hlavenkové
za vydatnou pomoc a pøípravu hry pro dìti.

Mìsíc kvìten byl v naí knihovnì velmi rùznorodý. Poøádali
jsme besedy pro áky Základní koly Vizovice, zapojili jsme se do
celostátní akce Celé Èesko ète dìtem pro Mateøskou kolu Vizovice, divadélko Bublanina hrálo pro pøedkoláky.

Vycházka na Janovu horu.

Divadélko Bublanina pro pøedkoláky.
Pro irokou veøejnost jsme pøipravili setkání s panem Stanislavem Motlem, scénaristou, publicistou, spisovatelem a muem mnoha povolání. Kdo se pøednáky Mraky nad Barrandovem zúèastnil, urèitì nelitoval a stejnì jako nás vechny fascinoval svými
znalostmi a hlavnì vypravìèským umìním. koda, e pøednáka
musela jednou také skonèit.

Pøednáka pana Stanislava Motla.
Poslední pátek v kvìtnu bývá ji tradiènì nae vycházka na
Janovu horu S knihovnou do pøírody a za vizovskými povìstmi s opékáním pekáèkù. Tentokrát to byl ji 13. roèník, ale pøestoe èíslo tøináct je pro nìkoho èíslem neoblíbeným a smolným, nám
se vycházka vydaøila. Poèasí nám pøálo, selo se mnoho dìtí, rodièù, babièek, dìdeèkù, také 1 koèárek, 1 pes a 1 kolobìka. Bìhem
výlapu dìti hrály zábavnou hru s otázkami o pøírodì. Velkou
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Pøejeme Vám krásnou dovolenou, dìtem bezstarostné a proslunìné prázdniny. O vech akcích a novinkách v knihovnì si mùete
pøeèíst na www. knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

KDY JSME MAÍROVALI
Z denního tisku se dozvídám, e je tady monost pøihlásit se dobrovolnì na vojenské cvièení. Jsem u dùchodového vìku, ale vojenskou kníku dosud vlastním. Pøemýlím o tom, ale také o kamarádech,
se kterými jsem se ètyøicet let nevidìl a s tìmito mylenkami jdu i spát.
A tak se mi zdá, e jedu osobákem, peèlivì ostøíhán, v usákové
soupravì a se sportovní takou s tímto obsahem: krabice lékù, náhradní zubní protéza, flaka slivovice a 1 500 Kè kapesného.
V Otrokovicích pøestupuju na rychlík, nahlíím do kupé a vidím nìjaké povìdomé tváøe. No jasnì, jsou to bývalí kamarádi z vojny. Tady
je Jano, Míra, Ivan a dalí. Vichni ve stejném úboru a hned je jasné,
e máme také stejný cíl. Shledání se musí zapít, a tak vytahuji flaku
slivovice. Kamarádi také necestují poprázdnu a za chvíli je v kupé veselo. Srdeènou a pøátelskou atmosféru naruuje jenom otravný prùvodèí, který je tak neodbytný, e posléze je omezen ve výkonu své
funkce a pravomoci veøejného èinitele a vtaen do kupé. Sluební èepice koluje za jásotu z hlavy na hlavu a prýmaø Mirek hledá cvikajícími kletièkami boltec ucha neastného prùvodèího.
Bujará nálada pokraèuje a do naí koneèné stanice. S obtíemi
vystupujeme a za pøísných bezpeènostních opatøení, ve kterých nechybí ani koòská policie, kráèíme do naí hospody, která stojí naproti kasárnám. Otevíráme dveøe a zíráme. Kdo e to tady èepuje pivo?
No jasnì, je to pøece Máòa! Maøka nás ale zøejmì nepoznává a ihned
hlásí: Vy teda vypadáte, u ani pivo! Ovem následující píseò No tak
vidí, Máòo, pøece jsme tì lízli ji tak dojímá, e si kapesníèkem utírá
slzièky. Této situace ale zneuívá starý proutník Ivan a zkueným
chvatem ovìøuje pravost Mánina bujného poprsí. Následující facka pøipravuje chlípníka o poslední tøi horní zuby, ale zároveò inspiruje ctìné
shromádìní ke zpìvu známé hospodské písnì.
Veselí pokraèuje a do chvíle, kdy si nìjaký horlivec vzpomene na
úèel naí cesty. Louèíme se a pomalu se trousíme ke kasárnám.
Vítáme vás je velkým písmem napsáno na bránì, nìjaká povìdomá
osoba nám otvírá a za námi zamyká. Obracím se zpìt a ètu jetì vìtí
nápis: U vás máme!
F. Kladníèek

CHRÁNÍME IVOTNÍ PROSTØEDÍ TØÍDÌNÍM ODPADU
Ji nìkolik let se obèané naeho mìsta podílí na spolupráci se
spoleènostmi EKO-KOM a.s., ELEKTROVIN, ASEKOL a MARIUS
PEDERSEN. Zabývají se sbìrem, zpracováním a recyklací tøídìného odpadu, elektrospotøebièù, eleza, papíru i lepenky. Nemalou
mìrou tak pøispíváme k ochranì a zlepování ivotního prostøedí.
Prostøedí, ve kterém ijeme, které nás ovlivòuje a za jeho kvalitu
jsme zodpovìdní vichni spoleènì. Je dobøe, e nám záleí na èistém prostøedí bez povalujících se odpadkù. Stále víc nám záleí na
tom, jaký vzduch dýcháme, jak èistá je voda v potocích. Tìí nás stín
korun zdravých stromù i zpìv ptákù
Sbìr vyøazených elektrospotøebièù a tøídìní odpadù mìstu
pøináí také finanèní prostøedky, pomocí kterých mùeme podporovat nìkteré investice ve mìstì. Pøestoe se v loòském roce
sníilo mnoství tøídìného odpadu, získalo mìsto od vech výe jmenovaných spoleèností témìø 600 tisíc korun.
Mìsto a obèané mìsta za tyto aktivity obdreli v tìchto dnech
Certifikát od spoleènosti ASEKOL a Osvìdèení o úspoøe emisí od
spoleènosti EKO-KOM.

ta. Výpoèet vypovídá nejen o pøínosech tøídìní televizí a poèítaèových monitorù, ale také o velkém významu sbìru drobných spotøebièù, jako jsou mobilní telefony. Díky vyúètování bylo moné pøesnì
vyèíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
èi vody jsme díky recyklaci vyslouilého elektra uetøili ekosystém Zemì. Víme také, o jaké mnoství jsme sníili produkci skleníkových plynù C02 nebo nebezpeèného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové spoleènosti ASEKOL, která vyúètování
zpracovala a která s mìstem dlouhodobì spolupracuje na recyklaci
vytøídìných elektrozaøízení.
Z Certifikátu spoleènosti ASEKOL vyplývá, e obèané naí obce
v loòském roce vytøídili 355 televizí, 193 monitorù a 8 022,90 kg
drobných spotøebièù. Tím jsme uspoøili 276,21 MWh elektøiny,
15 432,70 litrù ropy, 1 170,18 rn" vody a 9,09 tun primárních surovin. Navíc jsme sníili emise skleníkových plynù o 57,59 tun
C02 ekv., a produkci nebezpeèných odpadù o 235,92 tun.
Výsledek studie jednoznaènì prokázal, e zpìtný odbìr elektrozaøízení, i tìch nejmeních, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
ivotní prostøedí. Kdy si uvìdomíme, e recyklace bìných 100 televizorù uspoøí spotøebu elektrické energie pro domácnost a na 4
roky, nebo uetøí pøiblinì 400 litrù ropy potøebných a k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní èísla. Pozitivní zprávou pro
uivatele poèítaèù také je, e odevzdání 10 vyslouilých monitorù
uetøí spotøebu energie potøebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Vichni ti, kteøí tøídìním takto zásadnì pøispívají k ochranì ivotního prostøedí, si zaslouí obrovský dík.
Studie LCA (studie ivotního cyklu) posuzuje systém zpìtného
odbìru CRT televizorù, poèítaèových monitorù a drobného elektrozaøízení. Hodnotí jejich sbìr, dopravu a zpracování a do okamiku
finální recyklace jednotlivých skupin vyøazených spotøebièù do nového produktu. Pro kadou skupinu byly vyèísleny dopady na ivotní
prostøedí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotøeba energie,
surovin, emise do ovzduí, vody a produkce odpadu. Koneèná bilance vyznìla pro zpìtný odbìr elektrozaøízení jednoznaènì pozitivnì,
a to ve vech aspektech.
EKO-KOM
V roce 2014 bylo díky recyklaci a vyuití papíru, plastù, skla, kovù a nápojových kartonù v rámci tøídìného sbìru a vyuití odpadù z
obcí v systému EKO-KOM uspoøeno 17 571 486 GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v prùmìru spotøebuje za rok témìø 200 tisíc domácností. V pøípadì tolik diskutovaného globálního oteplování pøispìl systém tøídìného sbìru a vyuití odpadu z obcí ke sníení emisí
o 745 270 tun CO2 ekvivalentu. Z toho mìsto Vizovice vytøídìnými
219,004 tunami odpadu dosáhlo úspory, která pøedstavuje ke sníení emisí 306,846 tun CO2 ekvivalentu a v rámci úspory energie 7 195
566 MJ.
Vem, kteøí se na tøídìní odpadu podílí, patøí ná velký dík.
Zpracovala: Alena Hanáková

ASEKOL
Nae mìsto recyklací elektrospotøebièù výraznì ulevilo ivotnímu prostøedí. Loni obèané odevzdali k recyklaci 355 televizí, 193
monitorù a 8 023 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepouívané elektrospotøebièe se ji nìkolik let vyplácí. Nae obec obdrela Certifikát Environmentálního vyúètování
za rok 2014 spoleènosti ASEKOL. Jde o pøesný výpoèet pøínosu pro
ivotní prostøedí, který vznikl na základì zpìtného odbìru a recyklace vyslouilých elektrospotøebièù odevzdaných obèany naeho mìs-
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DÌTSKÉ DIVADLO V Z VIZOVICE
V letoním kolním roce jsme s áky 8. roèníku v rámci volitelného pøedmìtu Dramatická výchova secvièili pohádku Zlá sudba. Hru od
záøí pøipravovalo 17 ákù (16 dívek a 1 chlapec). Text od L. Kubátky
jsme museli hodnì upravit - pøibylo dvorních dam i sudièek, L. talmach si zahrál jejich bratra sudièe. Pohádku jsme zmodernizovali,
královna je v naí høe oèarována tabletem a techno hudbou.
Premiéra hry probìhla v sále naí Z 1. 4. pøi pøíleitosti Dne
otevøených dveøí". Dalí pøedstavení jsme hráli v KD Vésky Uh. Hraditì pøed odbornou porotou, kde jsme se úèastnili krajské pøehlídky
dìtských divadelních souborù.
Nejvìtí odmìnou pro herce je jistì potlesk spokojených divákù.
Velkým záitkem pro nás proto bylo hrát 20. 5. ve velkém sále KD Vizovice pro nae malé áky z 1. stupnì a pøedkoláèky z M, kteøí
skvìle po celých 50 minut s herci spolupracovali.
Divadlo hrajeme pro radost, take jsme rádi, pokud se nae pøedstavení líbilo.
Mgr. S. Mikulèíková a herci L. talmach, M. Kolaøíková, sestry Kudrnáèovy, H. Janèíková, B. Otáhalová, E. Robková, K. Sovjáková, N.
Stojkovièová, L. Nìmeèková, M. Blanarschová, N. Ovesná, V. paòhelová, M. Beòková, A. Kratochvílová, P. Svaèinová a G. Hábová.
Stanislava Mikulèíková

OBEC JASENNÁ

NABÍZÍ K PRONÁJMU BYT È. 2
O VÝMÌØE 29 m 2 V DOMÌ
S PEÈOVATELSKOU SLUBOU
V JASENNÉ (BUDOVA M).

PRONÁJEM BYTU JE MONÝ OD 1. 2. 2015.
ZÁJEMCI Z ØAD STAROBNÍCH DÙCHODCÙ,
PØÍPADNÌ INVALIDNÍCH DÙCHODCÙ
S TÌLESNÝM POSTIENÍM, SE MOHOU HLÁSIT
NA OBECNÍM ÚØADÌ JASENNÁ
V ÚØEDNÍCH HODINÁCH.
INFORMACE ZÍSKÁTE I NA TELEFONU
577 456 122 NEBO 732 366 377.
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OSLAVY 70 LET OD UKONÈENÍ
II. SVÌTOVÉ VÁLKY V Z VIZOVICE
V letoním roce bylo téma pro nae áky dané významnou historickou událostí. 70. výroèí ukonèení 2. svìtové války vzpomínají miliony lidí.
Nai áci vytvoøili malby, kresby, koláe, keramické modely váleèné techniky, vyjádøili své názory na nesmyslnost a krutost války i písemnì v heslech. Práce ákù doplnily v prostorách KD výstavu Cesta ke
svobodì, kterou sestavila paní místostarostka Alena Hanáková. Jsou
zde informaèní tabule s dùleitými historickými údaji, dokumenty, fotografie, uniformy vojákù, zbranì i dobové pøedmìty - rádia, telefon, kronika, místní noviny z roku 1941, které zapùjèila paní uèitelka Tereza
ojdrová. Ná ák Tomá Pekaø sestavil modely bojových letadel a
domluvil i zapùjèení velké vojenské motorky.
Výstava byla slavnostnì otevøena 4. 5. 2015 a lze ji navtívit po
celý kvìten.
Dalí akcí, do které se nai áci zapojili v rámci oslav osvobození,
bylo zasazení stromu míru do parku pøed budovou Z. Dne 29. 4.
2015 probìhl tento slavnostní akt za úèasti paní místostarostky Aleny
Hanákové a vedení Z.

Jak vnímali tuto akci zúèastnìní áci? Za vechny uvedu zprávu,
kterou napsala Eva Robková z 8. B:
Dne 29. 4. 2015 probìhlo slavnostní zasazení lípy na poèest ukonèení 2. svìtové války. Spoleènì s dalími áky z 8. a 9. tøíd jsme vyslechli úvodní proslov naí paní øeditelky Koncerové o prùbìhu váleèných událostí a potom zazpívali píseò Mezi horami. Kadý ák se mohl
zúèastnit zasazení tím, e nabral hlínu a zasypal koøeny lípy. I já jsem
se zapojila a dost to pro mne znamená.
Lípa je ná národní strom, bude rùst pøed kolou a kadému bude
od dneního dne pøipomínat ukonèení kruté války.
Po slavnostním zasazení lípy zhlédli áci 9. roèníku film Nickyho
rodina v KD.
Mgr. Stanislava Mikulèíková

OBÈANSKÉ SDRUENÍ JANOVA HORA VIZOVICE INFORMUJE
Nae sdruení má za sebou 5 let èinnosti. Rádi bychom Vám pøiblíili nai práci za uplynulý rok a plány na rok 2015. Rok jsme odstartovali s èlenskou základnou 115 èlenù, z toho je 53 dìtí. Z toho vyplývá, e pøeváná èást aktivit obèanského sdruení se zamìøuje na dìti
a èinnost s mládeí.

V roce 2014 jsme uspoøádali 8 akcí pro dìti i dospìlé. Byly to:
Velikonoèní vycházka - v krásném jarním odpoledni jsme vyrazili na pìí túru na Janovu horu. Výlet vyvrcholil táborákem u Janova
hradu a opékáním pekáèkù. Vichni zúèastnìní dostali velikonoèní
vajíèko.
Èarodìjnický den - oblíbená jarní aktivita opìt nezklamala. Dìti
plnily soutìní a vìdomostní úkoly a èarovaly, za aktivní úèast je èekala odmìna. Mení dìti se pobavily ve skákacím hrnci, ty vìtí se uèily
'slackline'.
Noc odvahy a hurá na prázdniny - prázdniny jsme nastartovali
dnem plným zábavy a nocí, která se nezapomíná. Dìti postavily na

Stavìní májky - i v loòském roce zdobila celý kvìten louku krásná májka, kterou si dìti nazdobily.

Indiánský den - akce se konala pøi pøíleitosti ukonèení prázdnin
v indiánském duchu. Dìti tvoøily indiánské èelenky, náramky, náhrdelníky. A náleitì pokreslení v bojových barvách si celé odpoledne uívaly pøi jízdách na koních. Opìt nechybìl táborový oheò a pekáèky.
Divadelní pøedstavení Kluk z plakátu - divadelní pøedstavení
nám pøijeli pøedstavit èlenové Ochotnického divadelního spolku ze
Sluovic, to se uskuteènilo v Orlovnì ve Vizovicích. Jednalo se o veselé pøedstavení o ztraceném èerveném nosu, urèené pøedevím pro dìti, pobavili se ale i dospìlí.

louce stanové mìsteèko a mnozí tam nocovali nìkolik dnù. Odpoledne
putovaly mladí dìti za pokladem po stopách nauèných otázek a k
místu, kde malí hledaèi nali lízátkovou louku. Kolik kdo nael lízátek,
tolik si jich mohl odnést. Starí dìti se v podveèer utkaly ve fotbalovém
turnaji, atmosféra byla tak bojová, e nenechala odpoèívat ani mnohé
dospìlé. Po celou dobu byl k dispozici táborový oheò. Veèer starí dìti
vyrazily na stezku odvahy - potmì a samy ly hledat své jméno...

16

Vizovské noviny

Drakiáda - také velmi oblíbená aktivita, která se koná na louce nad
sídlitìm. Tentokrát na oblohu vzlétlo asi 30 drakù.
Lampionový prùvod - prùvodu se úèastnilo na 40 dìtí s jejich
rodièi. Vydali jsme se na Janovu horu, kde mohly dìti zakonèit putování úkolem a odmìnou.

Dìkujeme vem, kteøí podporují nai èinnost - v první øadì
jsou to èlenové výboru, kteøí pracují pro obèanské sdruení ve
svém volném èase a bez nároku
na finanèní odmìnu. Dìkujeme
èlenùm sdruení, kteøí se zapojují do pøíprav volnoèasových
aktivit a pøispìjí finanènì nebo
prací na budování ploch pro dìti.
Dìkujeme také Mìstu Vizovice
za finanèní podporu a vstøícné
jednání.
Pokud Vás ná spolek zaujal, rádi Vás mezi sebou pøivítáme. Do naeho spolku se mùe
pøihlásit kdokoliv, rodina i jednotlivci. Èlenské pøíspìvky jsou na
dobrovolnosti. Pøihláku a potøebné informace naleznete na naich webových stránkách.

Na ádné akci nechybìl malý dáreèek pro dìti. Informace a fotografie z tìchto akcí najdete na naich webových stránkách www.janovahoravizovice nebo facebookových stránkách. Úèast na akcích je
zdarma. V roce 2015 máme v plánu dalí aktivity, napøíklad: Sportovní
dìtskou olympiádu, druhý roèník cyklistického závodu Na kole kolem
Vizovic, tradièní drakiádu a lampionový prùvod, v prosinci pøedvánoèní akci se zdobením vánoèního stromeèku a na Silvestra podveèerní
dìtský ohòostroj.
Z pøíspìvku mìsta Vizovice, pøíspìvkù naich èlenù a drobných
sponzorských darù se nám podaøilo v roce 2014 dál rozíøit veøejné
dìtské høitì. V kvìtnu letoního roku se obyvatelé seli na workshopu, kde jsme spoleènì pøipravili vizi høitì a plán spoleèných prací. Na
louce za domy v prostoru táboøitì pøibyly døevìné lavièky, høitì pro
vìtí dìti s fotbalovými brankami, houpaèka a moderní lanový hrací
prvek - Slackline. Více informací o høiti pøineseme v pøítím èísle.

Za výbor Obèanského sdruení Janova Hora Vás zdraví a hezké
léto pøeje Veronika Horáková a Dagmar Bambuchová.

3/2015
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ZPRÁVIÈKY Z MATEØSKÉ KOLY
Exkurze u hasièù
Mìsíc duben je nejen mìsícem probouzející se pøírody, ale i mìsícem bezpeènosti a ochrany ivotního prostøedí. A to je tradièní dùvod,
abychom s dìtmi navtívili hasièe.

Ve dnech 8. a 9. dubna se vypravili na exkurzi k hasièùm do Zlína
pøedkoláci. V pátek 10. dubna poøádali vizoviètí hasièi Den otevøených dveøí, a tak jsme se na prohlídku hasièské zbrojnice vypravili s
mladími dìtmi. Neli jsme s prázdnou. Dìti ze tøídy Sluníèko namalovaly pro hasièe krásné výkresy. Za to jsme si uili nejen krásný výklad
o èinnosti hasièù, ale také jsme si prohlédli zbrojnici, osahali jsme si
hasièskou výstroj i výzbroj. Na závìr si kadý zastøíkal opravdovou
støíkaèkou a na cestu do kolky nám krátce zahoukala hasièská siréna.

Návtìva firmy Kovosteel ve Starém Mìstì
V mìsíci dubnu jsme vechny vzdìlávací èinnosti s dìtmi zamìøily na ekologii a planetu Zemi. Vyvrcholením tìchto aktivit byla exkurze
pøedkolních dìtí ve firmì Kovosteel ve Starém Mìstì, která se zabývá zpracováním odpadù. Po úvodní prezentaci firmy tøídily dìti odpad
do barevných koù, projely se vláèkem v areálu tøídírny a byly svìdky
toho, jak se kovový odpad zpracovává, aby se mohl dále pouít.
Souèástí firmy je i KOVO ZOO. Tady jsme si se zaujetím prohlédli
velká zvíøata, vyrobená z kovového odpadu. Vidìli jsme napøíklad
slona z pletiva, konì z podkov, irafu, elvu a mnoho dalích. Tvùrci
musí mít urèitì velkou fantazii, pøedstavivost a trpìlivost, aby tato díla
vznikla. Pokud je nám známo, nikde v celé EU nejsou takové exponáty k vidìní. Zakonèením exkurze byl výstup na maják a prohlídka pirátské lodi, kde si mohly dìti pohrát. Domù jsme se vrátili trochu unaveni, ale plní dojmù a krásných záitkù

Hrajeme si s pøírodou v pøírodì
Nae nová zahrada v pøírodním stylu se nám zaèala krásnì zelenat. A o tom, e si naí zahrady váíme a plnì ji vyuíváme, svìdèí zábavné odpoledne, které jsme uspoøádali pro nae dìti a rodièe 21.
dubna, a tím jsme oslavili Den Zemì. Úèast na této akci byla opravdu
veliká. Paní uèitelky pøipravily pro dìti dvanáct stanovi s rùznými èinnostmi. Dìti tøídily odpady do barevných krabic, pomáhaly rodièùm pøi
rytí záhonu, filtrovaly zneèitìnou vodu, tvoøily koule z hlíny, vyrábìly
vèelky z PET lahví nebo vìtrníky ze døeva a papíru. S pomocí rodièù
zvládly dìti vechny úkoly. Na papírové klíèe tak nasbíraly barevné
stuky a tímto klíèem pak symbolicky probudily nai zahradu ze zimního spánku. Nechybìlo ani sladké pohotìní s kávou èi èajem, které
pøipravily nae paní kuchaøky. Na závìr jsme si spoleènì opekli pekáèky. Poèasí nám pøálo, akce se skuteènì vydaøila. Byly spokojeny
nejen dìti, ale i vichni ostatní.

Oslavy Dne matek
Druhou kvìtnovou nedìli slaví svùj svátek vechny maminky a babièky. Ve vech tøídách, jako kadý rok, pøipravily uèitelky s dìtmi pro
maminky krásná vystoupení, aby tak podìkovaly maminkám a babièkám za jejich starost a péèi.
Dìti pøednáely básnièky, zpívaly písnì, tancovaly, pøedvedly rùzná
pásma èi dramatizace pohádek. Svou lásku maminkám vyjádøily dìti také pøedáním drobných dáreèkù a pøáníèek, které vlastnoruènì vyrábìly.
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VEMINÌNÍ
Velké letní prázdniny. Na tuto chvíli se tìí snad kadé dítì kolou
povinné. Co takhle pøivítat prázdniny ji døíve?

Na závìr následovala pro dìti sladká odmìna a hry, a pro rodièe
posezení a beseda u kávy.

A co na závìr? Byli jsme svìdky, e pøi vystoupení dìtí ukápla naim hostùm nejedna slzièka - slzièka dojetí, radosti a spokojenosti. A
to potìilo nás, pedagogy.
Za M Vizovice Milena Krajèáková

Dìtský domov a Základní kola Vizovice poøádá 25. 6. 2015 sportovnì - kulturní akci s poøádnou dávkou zábavy a adrenalinu s názvem
Veminìní.
Program bude odstartován u v 9 hodin ráno. Pro dìti mají organizátoøi pøipraven outdoorový závod Vizovický Herkules, který bude probíhat v okolí Activity park Hotelu Vemina.

Bìhání se zátìí, pøenos zranìného v nosítkách kolem rybníku,
zdolávání pøekáek a veminského potoku to ve a jetì spoustu
dalích sportovních úkolù èeká na úèastníky sportovního klání. Nejlepí sportovci budou odmìnìni vìcnými cenami.
A kdo e se mùe zúèastnit? áci a studenti základních a støedních kol a hlavnì dìti z dìtských domovù. Blií informace mùete
získat na emailu: vsemineni2015@seznam.cz do 30. 5. 2015.
V prùbìhu programu si dìti mùou zaskákat na skákacím hradu,
nechat si pomalovat oblièej, shlédnout ukázky integrovaného záchranného systému a spoustu dalích atrakcí.
Pøijïte se spoleènì s námi rozlouèit se kolním rokem.
árka Fojtíková
Dìtský domov a Základní kola Vizovice

3/2015
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DVÌ TVÁØE VÍDNÌ
Vyzkouet si první znalosti z nìmèiny, poznat nová místa a jetì
se ulít na celý den ze koly, to bylo pro 45 ákù - nìmèináøù ze
Základní koly Vizovice - hned nìkolik dobrých dùvodù, proè se pøihlásit na jednodenní poznávací zájezd do pro nás nejbliího nìmecky mluvícího mìsta - do Vídnì.
Ta nás pøivítala ve ètvrtek 30. dubna pøíjemným jarním poèasím a
poodhalila nám nìkteré ze svých krásných pamìtihodností - nejbarevnìjí a nejpodivnìjí dùm Hundertwasserhaus, letní sídlo
habsburských císaøù - zámek Schönbrunn s jeho zahradami a
nádhernými interiéry z doby Marie Terezie, císaøe Franze Josefa a
jeho manelky Sisi. Pøi procházce mìstem jsme pak mohli obdivovat
chloubu Vídnì - nejvìtí chrám Stephansdom, zimní sídlo Habsburkù a souèasného rakouského prezidenta Hofburg, kde je umístìna i
slavná jezdecká kola lipicánù a muzeum císaøovny Sisi. Pak následovala krátká chvilka volna na nákup drobností domù.

Vídeò nám vak ukázala i odvrácenou tváø. A nebyl to nedostatek
èasu (vìdìli jsme, e za jeden den celou Vídeò opravdu nezvládneme). Nebyly to ani 'vysokohorské' ceny v centru mìsta (i kdy espresso za 5 euro byla opravdu 'silná' káva). e ale uprostøed centra Vídnì
budou nae dìti okradeny, tomu jsme nemohli uvìøit. Ve Vídni jsme
byli s naimi áky u nìkolikrát, ale s nepøizpùsobivými obyvateli jsme
se tu setkali poprvé (a hned nová, tvrdou mìnou zaplacená ivotní
zkuenost).
Natìstí byly v Prátru vechny nepøíjemnosti zapomenuty a dìti si
zábavního parku uily do poslední minuty. A tak podle hesla 'konec
dobrý, vechno dobré' byl výlet do Vídnì nakonec moc prima.
Mgr. Jiøina Kalendová

Po ètyøech hodinách jízdy
jsme koneènì dorazili do Vídnì.
Moje první dojmy byly úasné.
Nikdy jsem zde nebyl, take oèekávání bylo velké. Nae první
zastávka byla Hundertwasserhaus. Obrovský barák, který vypadal, jako by se architekt pøi
jeho projektování trochu napil!
Nicménì zrovna tohle udìlalo z
domu unikát, který jen tak èlovìk
neuvidí. Následovalo procházení
po vídeòských památkách s prùvodkyní a jejím velmi zajímavým
a záivným výkladem, který nikoho vèetnì mì moc nezajímal.
Centrum se mi velmi líbilo, nádherné památky, pøekrásné Rakuanky, ale nejvíce mì zaujala
spoluaèka, které jsem si viml
a ve chvíli, kdy kolem mì prola. Hned jsem ale zmìnil mylenky a
vydal se s kluky do místního Burger Kingu, kde jsem se zasmál pøi
jejich nìmèinì, kdy se snaili objednat si jídlo.
Schönbrunn je pøekrásný zámek a u nìj byla i nae pøítí zastávka. Nejprve jsme se procházeli parkem, který byl opravdu velký. V tom
krásném, sluneèním dni se pøedstavil v celé své kráse. Jene mùj zájem upoutalo nìco jiného: byla to ta dívka, které jsem si viml u pøedtím. Byla nádherná a celou dobu jsem nikoho nevidìl se s ní bavit. Mìla tam svoje kamarádky, ale vìtinu èasu se pouze drela poblí a moc
si s nimi nepovídala. A to byla moje ance! Mohl jsem k ní pøijít, prohodit pár slov a získat si její pozornost, jene to se nestalo. Stál jsem
tam, díval se na ni a jen pøemýlel, co kdyby. Bohuel, odpovìï u se
asi nikdy nedozvím. Následovala prohlídka zámku s popisem jednotlivých místností, ale vichni se jen tìili, kdy vyrazíme do Prátru.
A doèkali jsme se! V Prátru bylo vechno, a u nìkolik horských
drah, dùm hrùzy, motokáry, auta, házení míèkù nebo ipek, lo zde najít naprosto cokoliv. koda e jsme tam byli jen krátkou dobu. Pøekonal
jsem svùj strach, el jsem na horskou dráhu a vùbec toho nelituji.
Agresivní jízda v autech a naráení do kamarádù byla taky zábava, ale
mrzí mì, e jsem se neel projet na obøím kole. Je to podle mì ta nejzajímavìjí atrakce, ale bohuel pro ni nikdo jiný nesdílel takové nadení jako já, a kvùli tomu jsem se musel dret u skupiny.
Vídeò mi zkrátka pøinesla spoustu záitkù a jsem rád, e jsem tam
jel. Myslím, e na ni dlouho nezapomenu.
Foto: Mgr. Petra Hanulíková

A jak vidìli tentý výlet áci koly? Za vechny dejme slovo
tøeba Davidovi Hurtovi z 9. B.
Vechno zaèalo v den, kdy pøila nae tøídní uèitelka s návrhem
zájezdu do Vídnì. Okamitì jsem se pøihlásil, e mám zájem, pøece
jen Vídeò je nádherné mìsto a Prátr se slavným obøím kolem stojí za
to navtívit. Zpoèátku jsem se sice zaèínal bát, e nakonec budu na
výletì jediný kluk z naí tøídy nebo vùbec. Moje zkuenosti ohlednì
mluvení s dívkou nejsou nejlepí, a tak jsem z toho mìl obavy. Vdy
kdo by chtìl celý výlet být sám a maximálnì poslouchat hudbu! Nakonec se ale moje strachy nenaplnily a nás klukù jelo více!
Èas uplaval jako voda a u tu byl den odjezdu. Vstávat v pìt hodin ráno není zrovna nejpøíjemnìjí a jít v chladu pouze v mikinì taky
nebylo nejlepí rozhodnutí. U autobusu se chvíli èekalo na opozdilce,
a kdy u jsme vichni nasedli, zbývalo jen jet smìrem Rakousko a
uívat si cestu v autobusu plném dìtí z osmých tøíd, které zrovna
nemusím.
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NA VIZOVICKÉ KOLE VYSTOUPIL SPISOVATEL A NAKLADATEL MARTIN REINER
Není ádným tajemstvím, e dnení mladá generace ète obecnì o
nìco ménì, ne èetla generace jejích rodièù èi prarodièù, a vlastnì se
není èemu divit. Moderní technologie nahrávají vizuálnímu zaloení
èlovìka, sledovat film èi klip, nebo se pøípadnì do dìje aktivnì prostøednictvím nìjaké pc hry zapojit je tak snadné a lákavé! Naproti tomu
ponoøit se do stránek kníky u vyaduje nìjaké úsilí, a pokud máme
smùlu na výbìr knihy a nejsme trpìliví hledat dál a najít si tu svou,
mùe se snadno stát, e si ke ètení cestu nenajdeme nikdy.
Pokud ale neèteme, ztrácíme mimo jiné schopnost orientovat se v
textu a výraznì se sniuje také ná komunikaèní potenciál. Zásadní
problémy pak nastávají nejen bìhem studia, ale také v bìném ivotì.
Posilování ètenáøských dovedností, podobnì jako výchova ke
ètenáøství, má tedy bezesporu svùj velký smysl, a zaèít se samozøejmì musí co nejdøíve. Rodièovská role je v tomto procesu nepochybnì zásadní, ale hodnì zde mùe udìlat i kola, pøedevím ta základní. Dìti jsou ke ètenáøství vedeny nejrùznìjími zpùsoby u od
první tøídy, a to samozøejmì i u nás, ve Vizovicích. Kromì klasických
hodin ètení a pozdìji èeského jazyka, literatury a slohu, tedy vlastnì
tvùrèího psaní, se nae dìti spoleènì se svými uèiteli zapojují do øady
zajímavých projektù a soutìí, chodí hromadnì do knihovny, pravidelnì recitují, hrají divadlo apod.
Nejstarí áci se pak u druhým rokem mohou zúèastnit cyklu
Poezie se nebojíme, v jeho rámci se pøímo ve své kole mohou setkat s významnými pøedstaviteli souèasné literární scény. Zatímco loni
dostali prostor pøedevím básníci (Petr Hruka, Radek Malý, Jakub
Chrobák), letos jsme do Vizovic zvali hlavnì prozaiky. Tím prvním byl
Michal Viewegh, který u nás vystoupil na podzim, a v polovinì kvìtna
pak áky oslovil Martin Reiner, vítìz ankety Kniha roku Lidových novin
2014 a nejnovìjí nositel prestiní literární ceny Magnesia litera, a to
za román s titulem Básník.

Martin Reiner (nar. 1964) je èlovìk mnoha talentù a vedle prózy,
kterou odborná veøejnost ocenila v poslední dobì hned nìkolikrát, píe
také poezii a texty publicistické. Reiner je i úspìným podnikatelem.
Podaøilo se mu vybudovat a po mnoho let úspìnì vést brnìnské nakladatelství Petrov, v nìm svá díla vydával mimo jiné zmínìný Viewegh. Dnes u spí z èisté radosti vede mení nakladatelství Druhé
mìsto, v nìm zhruba osmkrát do roka vydává kníku nìkterému ze
zavedených domácích básníkù èi prozaikù.
A o tom vem se mluvilo také na vizovické základní kole. Nejvíce
prostoru dostal román Básník, který pojednává o Ivanu Blatném, slavné osobnosti s podivuhodnými ivotními cestami. Reiner jeho osudy u
nás i v emigraci pomìrnì komplikovanì mapoval a zaznamenával více
ne tøicet let, a pøestoe v knize místy i fabuloval, pøináí text pøedevím jedineèný vhled do ivota èeské literární generace narozené v
prvních tøech desetiletích dvacátého století.
Reiner dokázal o svém psaní hovoøit poutavì a s velkým zaujetím,
ale nebál se udìlat si obèas legraci sám ze sebe a s nadhledem hodnotil nìkteré etapy svého èi Blatného ivota. To ve v kombinaci s podnikatelským úspìchem hosta mìlo pomìrnì velký potenciál oslovit
vizovické teenagery.
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Pokud by i pouhý jeden z nich pocítil potøebu do kníky se zaèíst,
pøípadnì prolistovat si edièní plán Reinerova nebo jiného nakladatelství, budeme z toho mít velkou radost a prohlásíme nai dalí literární
misi za úspìnou. Cesty za kníkami jsou rùzné, tohle mùe být jedna
z nich.
Mgr. árka Zelinská
Foto: Ing. Jiøí Friedl
CHTÌL BYCH UMÌT HRÁT NA HUDEBNÍ NÁSTROJ!
Martin Reiner se po besedì jetì chvíli zdrel a toho vyuily nadìjné potenciální novináøky z 9. B. Poloily ocenìnému spisovateli a nakladateli nìkolik otázek.
Pane Reinere, kdy jste vlastnì zaèal psát? Bylo to u na
základní kole?
Ano, svou první báseò jsem napsal v osmé tøídì. Chodil jsem tenkrát do pionýra a ná oddíl vedla nìjaký èas nae èetináøka. Samozøejmì jsme hodnì psali, tøeba loutkovou hru, kterou jsme pak i ve kole
zahráli. No a z vlastního zájmu jsem básnì zaèal psát a ve ètvrtém
roèníku na gymnáziu. Kolem jednadvaceti jsem zjistil, e mì psaní
opravdu naplòuje a baví. Od té doby jsem u nikdy nepøestal.
Jak dlouho vám trvá, ne napíete knihu?
Odjakiva mi to trvá hodnì dlouho. Nepíu lehce ani rychle. Jednu
knihu jsem psal tøi roky, protoe jsem ji tøikrát pøepisoval. Na románu
Básník jsem zaèal pracovat v roce 2002, pak nastala na chvíli pauza,
ale nakonec jsem se k tématu opìt vrátil. Byla to èistá a intenzivní
práce a jak vidíte, trvala velice dlouho.
Kde nejradìji tvoøíte?
Vdy si odjedu nìkam na samotu, kde se zavøu a píu. Doma mì
stresuje, e nemám dostatek èasu, ale kdy se odtrhnu od bìné èinnosti, èas se mi zdá nekoneèný. To potøebuju. Takto se píe dobøe.
Komu dáváte pøeèíst svou knihu jako prvnímu?
Vìtinou dám knihu pøeèíst dvìma tøem spisovatelùm, své enì a
pak sestøe, která je tzv. normální èlovìk, èili nemá nic spoleèného s
literárním provozem. Chci samozøejmì vìdìt, jak bude na text reagovat èlovìk pouèený i nepouèený. S poezií je to trochu jinak: ètu ji
postupnì svým kamarádùm a dám na jejich radu, co do sbírky zaøadit,
co ne, a hlavnì jak.
Jaké zmìny nastaly ve vaí tvorbì za posledních dvacet pìt
let?
Pøed pìtadvaceti lety jsem vydal sbírku Decimy a nedávno jsem se
rozhodl, e napíu dalí Decimy, jakési pokraèování. Dùvod je prostý:
samotného mì zajímá, jak jsem se zmìnil ve své tvorbì, kam jsem se
posunul. Jasné je mi jen jedno: døív jsem psal milostné básnì a dnes
píu rozumnìji a mnohem efektivnìji.
Na besedì jste zmínil, e hodnì ètete a e kníky druhých
podstatnì ovlivòují vae psaní. Kteøí autoøi patøí mezi vae oblíbence?
Doma mám asi ètyøi tisíce pìt set knih. Nedávno jsem mìl období
Philipa Rotha, Johna Updika a dalích amerických spisovatelù. Teï
mám na oplátku rád Anglièany. Julian Barnes, David Lodge, Ian McEwan se u mì neztratí. Velmi rád ètu také èeskou tvorbu.
Èetba vám asi zabere hodnì èasu. A co koníèky? Co dìláte
ve svém volném èase?
Moc volného èasu nemám. Natìstí velkým koníèkem je má
práce. Svùj vekerý volný èas dìlím v souèasnosti mezi svou rodinu a
psaní. Vyhradil jsem si ale pro sebe "svùj úterek". To je mùj speciální
den, kdy chodím hrát tenis a po nìm veèer odpoèívám v saunì. To je
rituál, který dodruji u mnoho let.
Kdybyste mohl vrátit èas, zmìnil byste nìco ve svém ivotì?
Ne, nemìnil bych nic. Vìci, které dìlám, mì tìí. Ale ne, poèkejte,
jednu vìc bych pøece jen zmìnil! Chtìl bych umìt hrát na nìkterý z hudebních nástrojù. Hudba mì vdy fascinovala!
Ptaly se a rozhovor zpracovaly Tereza Bláhová,
Veronika Budíková a Michaela Macíková.

AKTIVITY TJ SOKOL VIZOVICE
Skupina naich dìvèat, která trénuje na Sokolovnì kadou støedu, soutìila ve Sluovicích. Zúèastnilo se 13 skupin, v kategorii
zumba 5 skupin, v kategorii dance získala nae dìvèata pìkné
3.místo. Gratulujeme.

níkùm, otevøení výstavy v kulturním domì, slavnostního koncertu hudby Mucisa Minore a vystoupení herce zlínského divadla Rostislava
Marka. Je jen koda, e tohoto krásného koncertu se zúèastnilo málo
obèanù naeho mìsta.

V sobotu 18.4.2015 jsme uspoøádali ve spolupráci s maminkami taneèní zábavu se spoustou soutìí pro dìti 1. stupnì. Jednalo
se o první takovouto akci. Dìti si zatanèily, zasoutìily a za své výkony byly odmìnìny. Na podzim poèítáme s uspoøádáním dalí
taneèní zábavy.

V rámci oslav konce války se 6. kvìtna uskuteènil bìh zámeckým parkem. Úèast byla potìitelná: 4 dìti ze kolky a dìti z prvních a pátých
tøíd.

Pitný reim byl pro vechny úèastníky zajitìn. Dìti obdrely diplomy
i sladkou odmìnu.

V pondìlí 4. 5. 2015 se èlenové TJ Sokol Vizovice zúèastnili
oslav 70. výroèí ukonèení 2. svìtové války: kladení vìncù k památ-

Po prázdninách se opìt sejdou na Sokolovnì ke svému cvièení dìti ze
sportovní gymnastiky a taneènice zumby. Na podzim uspoøádáme
lampionový prùvod. Dále plánujeme na sobotu 21. 11. 2015 pøedvánoèní klubový veèer. Blií informace o vech akcích budou na
stránkách TJ Sokol a plakátcích.
Hana Stodolová
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LETOS POTØICÁTÉ
Ve druhé polovinì èervence uspoøádá TO Vizovice 30. roèník
Memoriálu Luïka Dintery v tenise. Jeho øeditelem bude syn David.
17. 7. probìhne losování, 18. - 25. 7. pak samotný turnaj, je v posledním dnu vyvrcholí finálovými zápasy. Ke zmìnì dochází v systému kategorií, které jsou zrueny. Dohromady budou hrát registrovaní, neregistrovaní i rekreaèní hráèi bez nasazení, take v prvním kole
na sebe mohou narazit ti nejsilnìjí. Samozøejmì eny budou hrát
zvlá. Poèítáme také se soutìí pro mláde. Zda se tento nápad
osvìdèí, ukáe a turnaj samotný.

el, po ètyøicítce se u nìj zaèaly vyskytovat zdravotní problémy.
Poslední roky svého ivota pøilnul více k rodinì, vìnoval se synovi,
uèil jej hrát tenis. Nemoc vak byla silnìjí, bylo viditelné, e pøemáhal sám sebe a této neskuteèné síle podlehl. Zemøel 29. 10. 1984, èili
ve vìku 44 let.
Následujícího léta byl uspoøádán první roèník memoriálu. S výsledky toho letoního vás seznámíme v pøítím èísle VN.
TO Vizovice

S Waldemarem Matukou na vizovickém
koupaliti v nìkterém z prvních roèníkù
Trnkobraní.

Ludìk pøi tenisové akci.
A teï pár slov o èlovìku, dle nìho je turnaj pojmenován.
Ludìk Dintera se narodil 26. 7. 1940 ve Vizovicích. Byl skuteèným patriotem naeho mìsta. Bìhem studia na Filosofické fakultì v
Brnì mu zemøel otec, ve kterém vidìl svùj vzor. Maminka jemu i bratrovi za ztíených podmínek umonila dostudovat. Do praxe nastoupil jako støedokolský profesor anglického a nìmeckého jazyka na
Jazykové kole v Gottwaldovì. Byl èlovìkem velmi druným a kamarádským. Ochotnì pomáhal druhým v nesnázích. Po vzoru svých rodièù hrával ve vizovickém ochotnickém divadle. V roce 1973 se oenil a manelùm se narodil syn David. V téme roce nastupuje na
Støední odborné uèilitì. Svou práci mìl rád, rozumìl si se studenty.
Také se svými spolupracovníky mìl velmi dobré vztahy. Rád pracoval na zahrádce, ze které mìl krásný výhled na Vizovice. Mnoho let
v dobì prázdnin vykonával funkci plavèíka na místním koupaliti. Bez
nìj si toto rekreaèní zaøízení snad ádný Vizovjan nedokázal pøedstavit.
Dne 26. 2. 1977 byl na ustavující schùzi tenisového oddílu TJ
Sokol Vizovice zvolen jeho prvním pøedsedou. Reprezentoval nás i
jako aktivní hráè. Byl také èlenem hlavního výboru TJ Sokol Vizovice.
Mìl významný podíl na výstavbì druhého tenisového kurtu.
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SPORTUJEME STAØÍ - MLADÍ
I tak by se dal popsat ivot
na Chrastìovì. Jaro ve vech
probudilo chu nìco zdraví prospìného pro sebe udìlat. Nìkdo po zimì vytáhl kolo, jiný zaèal
bìhat, hasièi zaèali trénovat na
soutìe, nadenci zaèali znovu
trénovat ping pong; to proto aby
pøítí rok na turnaji mohli bojovat
o lepí umístìní.

bojoval Honza Jemelka, na druhém místì skonèil Pavel Hlavenka a tøetí místo obsadil Ale
Kristen. Ve ètyøhrách vybojovala
první místo dvojice Ale Kristen
a Martin Sláèík.

mìøenými dobrovolníky. Jedna
ze soutìí se uskuteènila v sobotu, 9. kvìtna ve Sluovicích. Soutìe se zúèastnilo celkem 49

dobrovolníkù bylo pøipraveno na
sobotu 30. 5. 2015 v Jasenné.
Tohoto klání se zúèastnilo 12
mustev.

mustev (12 enských a 37
muských). Nai hasièi se po
úvodních peripetiích, kdy jim pøi
nástupu selhala baterka, probojovali na jednadvacáté místo, a
to v èasech: první proud 17.56 a
druhý proud 19.73. Dalí soutìní klání mezi mustvy hasièských

Dalí sportovní aktivitou,
která k ivotu na Chrastìovì
patøí, je nepochybnì cyklistické uskupení Drtikol Chrastìov. Dostat se do této skupiny
není vùbec jednoduché, zápisné
je stanoveno individuálnì a hodnotí se hlavnì cyklistické výkony.

Na Chrastìovì máme pomìrnì poèetnou základnu dobrovolných hasièù. Nejenom e

O velikonoèním turnaji ve
stolním tenise jsem psala v
minulých Vizovských novinách.

pøipravují rùzné kulturní a spoleèenské akce, ale mladí hasièi se
také pravidelnì úèastní soutìí,

A jak to dopadlo...? Po velkém
zápolení se na první místo pro-

kde porovnávají své síly a dovednosti s ostatními, stejnì za-
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Drtikoláci se pravidelnì úèastní
rùzných soutìí, mezi ty nejznámìjí patøí Drásal, Znojemská
50, Rusavská 50 a mnoho dalích. Samozøejmì závodùm musí pøedcházet peèlivá pøíprava a
trénink. Témìø kadý víkend se
Drtikoláci dohodnou, a a v mením èi vìtím poètu vyráejí na
kratí nebo delí výlety - naposledy se vydali na Èeladnou, Kohùtku nebo Troják. Z toho plyne,
e jakmile nìkdo z vás uvidí luto-èervené dresy s valakou na
zádech, nezbývá ne zakøièet:
Skol Drtikol!

ích sportovních záitkù tohoto
jara - to, e dokáou fandit vichni, od malých po nejstarí, mluví
za ve .
Ale nejenom sportem ijeme na Chrastìovì. Na konci
dubna u nás probìhlo stavìní
májky, které si, jako kadoroènì,
vzalo pod køídla ji døíve zmiòované Sdruení dobrovolných hasièù. Májku letos vybrali opravdu
impozantní. K této události patøí
tradiènì i táborák a opékání pekáèkù. Stavìní májky a líbání
pod rozkvetlou tøení patøí ke

vlastní. U nás se staví májka na
návsi. Mezi vesnicemi obvykle
panuje rivalita, a ty se mezi
sebou snaí své májky uøezat a
jako trofej odvézt její nazdobenou èást. Ale málokdo ví, e
májku je moné ukrást pouze v
noci z 1. na 2. kvìtna. Za
Chrastìov mùu øíct, e 31. 5.

O letoním Mistrovství
svìta v hokeji se napsala ji
spousta stránek. To, e se fandilo ve vech èástech Èech, Moravy a Valaska, urèitì ví, nebo
alespoò tuí, vìtina obyvatel.
Ale jak se fandilo na Chrastìovì, to musíte posoudit sami .
Na kadý èeský zápas se sela
témìø plná hospoda, aby morální
podpora èeských hokejistù byla
co moná nejvìtí. Bohuel ani
to nepostaèilo a èetí hokejisté
na medaile tìsnì nedosáhli, ale
pro nás to byl asi jeden z nejlep-
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zvykùm, které se na vìtinì
území Èeské republiky dodrují.
Asi vichni ví, e dle tradice by
mìla být kadá ena na prvního
máje políbena svým milým pod
rozkvetlou tøení proto, aby v
následujícím roce neuschla.
Zvyk stavìní májky - osekaného stromu ozdobeného malemi a vìncem - souvisí se svátkem zamilovaných. Mladí ogaøi
stavìli májku pod okny své milé
a pokud mìla cérka více nápadníkù, mìli dalí za úkol pùvodní
májku uøezat a nahradit ji svou
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poøád stojí, tak snad to do kácení máje, které se letos koná 6.6.,
vydrí a pøítí týden budeme mít
co kácet.

Olga Kmínková

ALKOHOL MÙE POSÍLIT MÍSTO HOJNÉ POTRAVY
ché, a proto vznikaly èlánky podobné tomuto:
O alkoholu.
Kde vak zùstane známé
oteplení mrznoucích osob po poití alkoholických nápojù? Je jisto,
e mrznoucí pociuje vìtí teploty,
ale tento pocit teploty je sebeklamem vznikajícím právì tím, e cítí,
jak teplá krev ve vìtím mnoství
mu proudí v rozíøených krevních
cévách kùe.
K pøíznakùm ochrnutí, které
se obyèejnì vykládají jako
povzbuzení, náleí rovnì otupení
pocitu zemdlenosti.
Známý odpùrce alkoholu prof.
Bunge v Basileji praví o tom:
Pevnì zakoøenìnou vírou jest, e
Na pøelomu 19. a 20. století
byly státem vynakládány prostøedky, dotace a dokonce byly vytvoøeny fondy na podporu výroby alkoholu rùzného charakteru. Existovaly domnìnky, e alkohol je
mnohdy léèivým, podporuje v
elánu a k chuti do práce. Vznikem
palíren a lihovarù se pøirozenì roziøovala zamìstnanost, zvlátì v
chudých krajích, jakým bylo Valasko. Lihovary dokonce nemusely platit daò z lihu, chcete-li alkoholu.
Prvopováleèný boom vak
vystøídala vìda a pokroèilé lékaøské znalosti, které zaèaly hlásat
opaènou mylenku. Zmìnit ale
zaité a dokonce státem prosazované mylenky nebylo jednodu-

alkohol unaveného posiluje k nové
èinnosti a námaze. Pocit únavy
jest pojiující záklopkou naeho
stroje!
Kdo omámí pocit unavenosti,
aby mohl pracovati dále, rovná se
osobì, která násilnì zavírá pojiovací záklopku, aby mohla stroj
pøetopiti. Klam, e alkohol unaveného posiluje, se stává právì nejèetnìjí vrstvì národa neobyèejnì
osudným. Chudí lidé, jejich pøíjmy
nestaèí k ivotu beztak èlovìka
dùstojnému, bývají svedeni tímto
pøedsudkem, aby vydali znaènou
èást svých pøíjmù za lihové nápoje, místo za hojnou potravu, je je
jedinì mùe posíliti k dalí jejich
tìké práci.
Ne zhoubné úèinky alkoholu
zasahují ivelnou pøímou silou lidský stroj, aby ochromily jeho ústroj

zaívací u v tom okamiku, kdy
se alkohol mísí se slinami, pokozuje ptyalin, èím se ruí promìna
krobu souèasnì pokozujíc lázy
slinné, e vyluèují mnohem ménì
slin.
Silnì drádí na jazyku chuové nervy a proto se stávají chuové pocity u pijákù zvrácené,
take si tito libují v ostrých a drádivých pokrmech a staèí nìjakou
dobu nepít, aby se pøesvìdèili,
e chutná zase ovoce a ávy,
jimi pijáci pohrdají,
Na cestì do aludku vyvolává
alkohol v hltanu katary pijákù, kdy
sliznice je pøekrvena, hlen se hromadí v dutinì nosohltanové a nutí
k stálému pokalávání, nemùe
býti dobøe odstranìn, rozkládá se
tam a odtud èasto ten nepøíjemný
zápach z pijákových úst. Katary

PØEHLED ETIKET ZANIKLÝCH PÁLENIC (I. èást)
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sliznici aludeèní je silným drádidlem prolomen, tím je volná cesta aludeèní ávy k potravì a alkoholem souený aludek sahá k
svépomoci, k rannímu vrhnutí,
jím se chce zbaviti nepøirozeného
obsahu. Poèátky choroby jeví se v
pøíznaèném odporu pijákovì k a
oblíbeným pokrmùm. Alkohol sráí
pepsin, jednu z nejdùleitìjích
aludeèních áv, zabraòuje trávení bílkovin, ztìuje trávení a jeli
potrava v tak tìko stravitelném
stavu v aludku, pak není ovem

sice nevzbuzují obav, ale jejich
léèení bývá nezøídka dosti úporné.
V aludku pak samém se tý
katar opakuje: vlhký hlen obalující
divu, e se piják cítí nasyceným a
on je sveden k mylné domnìnce,
e alkohol sytí a je tekutým chlebem.
Pùsobením alkoholu ztrácejí
stìny aludeèní své pøirozené
prunosti, aludek se rozpíná a
roziøuje a trvalé rozíøení aludku
staèí samo o sobì k tomu, aby
nadobro zkazilo èlovìku celý ivot;
v rozíøeném aludku zùstává
nestrávená potrava, kvaení podléhající a vytvoøují se oklivé plyny,
povstává nadýmání, nechu k jídlu
a celá øada jiných nepøíjemností.
Na aludeèní sliznici povstává
pùsobením alkoholu sráení krve
v cévách spolu s jejich ucpáním,
odumírají malá ohranièená místa
aludeèní sliznice, jsouce vlastní
ávou aludeèní rozhlodána a
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ztrávena. Tím vznikají na ní vøedy,
nemocný úpí pod krutými bolestmi, má tìké poruchy zaívací vøedy se hojí jizvou, èasto i velmi
bolestivou a z jizev vznikla ji
èasto dìsná aludeèní rakovina.
Jsou-li pak omámeny nervy
øídící východ ze aludku zvaný
vrátník, nezpracovaný obsah
aludeèní odchází do støeva
pøedèasnì.
Alkoholem stejnì trpí jako sliznice aludeèní, tak i støevní zase
vleklým støevním katarem, støídavými prùjmy a zácpou, nadýmáním ivota, bolestmi, ba i nechutí k
jídlu.
Èlovìk zjiuje ve stolici
nestrávené zbytky potravy a hlenu
a vstøebávání výivných látek klky,
jimi jsou stìny støevní posety a
které vstøebávají do krve a do mízy
výivné látky z potravy, je pùsobením alkoholu stíeno, tìlo je nedostateènì vyivováno a èlovìk
chøadne.

Zpracoval Richard Jaronìk
Etikety ze sbírky Libora Macka

Z VELIKONOÈNÍCH ZVYKÙ NA VALASKU
KLEPAÈKA
Sice u od velikonoèních svátkù uplynuly více jak dva mìsíce,
ale podaøilo se nám získat èlánek
pana Lánského, který byl zveøejnìn ve Valaských listech v roce
1928 a byla by velká koda jej
odloit na neurèito, nebo a za rok,
kdy budou velikonoèní svátky
aktuální.

Kluci jsou rozdìleni dle stáøí
na tøi tøídy. V první tøídì jsou nejmladí, a ti dostanou od pánù za
klepání po esti vajíèkách. Druhá a tøetí po sedmi a osmi vìjièkách.
Vedoucí klepaèky jsou takzvaní páni kluci, kteøí ten rok vyjdou ze koly. Na Zelený ètvrtek se
sejdou vichni kluci oprávnìní vyí instancí ku klepání na konci ves-

Ji dva mìsíce pøed velikonoèními svátky rozdìlují páni od
klepaèky klukùm od sedmi let,
takzvaným klepáèùm, lístky na
klepání, je opravòují dotyèné kluky k zúèastnìní se klepaèky.

nice, a to brzy pøed polednem. Kadý pøinese svùj klepací nástroj, jeden klepáè, druhý valchu, øechtaèku èi jiné rachotící nástroje. Pouze
páni mají dovoleno jako svùj odznak pouívati øechtacího trakaøe.

Kdy jsou ji vichni pohromadì, páni je dle velikosti seøadí a
pak se na povel vylápne ku klepání poledne. Disciplína je pøitom
pøísná. Kadý pán má rákosku a
neuposlechnutí rozkazu trestá
se na místì. Pøi tom padají rùzná
kvìtnatá slova, jako ku pøíkladu:
Ty smrade, co tam neklepe! a
podobné mnohem horí výrazy.
Nebo páni upozoròují: Ogaøi,
kteøí nebudete jak sa patøí klepat, tak sa mu strhnú dvì vajca!, nebo i více, dle toho, jaký je
delikt, dodává autor. A tak samozøejmì se kadý pøièiòuje, aby klepal co nejlépe.
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Veèer, kdy klepou klekání,
tak zároveò hledají nocleh, aby
ráno brzy (i o ètvrté hodinì, dodává autor) byli ji pohromadì a
nemuseli se po celé vesnici shánìt. A takový lidumilný obèan,
který jim nocleh poskytne, na to
doplácí a dlouho na takové nocleníky vzpomíná. Pamatuji se,
kdy jsem jako kluk byl taky na
takovém noclehu, tak jsme nespali celou noc a mnoho nechybìlo,
e nás dotyèný hospodáø pan P.
vechny nevyházel, ponìvad
samozøejmé on nemohl spát té,
jeliko nás bylo asi dvacet a leeli
jsme na podlaze na slámì, kde

Vizovské noviny

kadý se èinil kádlit svého souseda co nejvíce, házením slamìných
cukrù a podobnì. Kdy po pùlnoci hospodáø usnul, tak jej nìkterý
takáø pøivázal provázkem k
posteli. Ráno byl z toho køik a zaøíkání, e jí podobné holoty do stavení nechce za nic. Veèer, kdy se
lo na nocleh mamìnka kadému
upekla pagáèek a který kluk mìl
nejlepí, ten byl støedem pozornosti.
Na Veliký pátek po poledni
jdou kluci po vesnici vybírat vajíèka za klepání. Páni zapisují kolik
která hospodynì dala vajíèek a
kontrolují jestli nìkterému klukovi,
nezùstalo snad nedopatøením
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nìjaké vajíèko v kapse. Pak dále
nabádají kluky k lepí èinnosti, by
co nejvíce vajíèek nasbírali. Kdy
mají celou vesnici pøejdenou a
vajíèka v koích, jdou se do nìkteré kùlny rozdìlit. Páni odebírají
vajíèka napøed pro sebe a pak dle
hodnostních tøíd rozdìlují mezi
ostatní.
Pak se kluci rozejdou, vajíèka
promìní za peníze a ty obyèejnì
promlsají, A zase se tìí na mrskaèku a po této se jeden druhému
chlubí, koíik malovavých vajíèek
vymrskal.
K. Lánský
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(Pùvodní èlánek byl v historické tiskovinì velmi neèitelný a
nejen zub èasu, ale i ostrý tesák
myi se podepsal na obsahu a jen
stìí jsem dával dohromady celý

obsah. Takté jsem si dovolil ponechat èlánek v pùvodním podání
autora, take za chyby se omlouvám)
Richard Jaronìk

VIZOVJÁNEK
MÌSTSKÝ KROJ
Na pøelomu roku soubor Vizovjánek ve spolupráci s brnìnskou
etnografkou Vìrou Kováøù realizoval rekonstrukci mìstského kroje z
Vizovic dle kvae z roku 1814. Rekonstruovaný kroj uila Marie
Varsamisová a poprvé byl pøedstaven na 30. Valaském bále ve
Vizovicích, 31. ledna 2015. Co se o nìm mùeme doèíst v knize
Moravské a slezské kroje od Miroslavy Ludvíkové?

VIZOVJÁNEK NA CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDCE DÌTSKÝCH
SOUBORÙ V JIHLAVÌ

Kadý lichý rok se konají pøehlídky dìtských folklorních souborù.
Na Valasku se jich letos nejprve v oblastních pøehlídkách a poté v
krajské v Ronovì pod Radhotìm selo 36. Do celostátního kola
vak byly porotou vybrány jen dva soubory, Klobúèánek a Vizovjánek za doprovodu CM Ocún. A tak si ve dnech 12. - 14. èervna 2015 udìlá nejmení skupina s pásmem Maliny velký výlet do Jihlavy. Nejmení Vizovjánci tak navázali na úspìch pøedcházejících
skupin z let 2003, 2005, 2007 a 2013.

Malíø opìt umoòuje srovnání rùzných vrstev obyvatel. Mìané vak nenosí nìmecký kroj, ale východomoravský, odliující se
od selského jen volbou draích látek: pouívá se sukno ve fialové,
vysoce cenìné barvì, uherské èimy a k tomu celku tøírohý klobouk.
Obleèení eny se odliuje od vesnického kroje rovnì materiálem:
suknì z fialového sukna, bílá zástìra, na krku bílé korálky.

Také dìtským zpìváèkùm se daøilo - na regionálním kole ve
Valaských Kloboukách 12. dubna se rozhodnì neztratili. V bezpostupové I. kategorii se umístili na 2. místì Pavlík Polách a na 3. místì

Urèitì bude jednou krásné, a v tomto mìstském kroji vystoupí vech 8 párù a zatanèí napø. tanec z Vizovic - Hanácká. Nicménì tato vize je zatím vzdálená. Pokud by ale kdokoliv chtìl a mohl
snahu o obnovu mìstského kroje z Vizovic finanènì podpoøit (jeden
kroj je moné poøídit za 20 000 Kè), urèitì by tak pøispìl k propagaci
i reprezentaci mìsta Vizovice.
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Simonka Volková. V postupové II. kategorii si 7. místo vyzpívala Vanesa Poláchová.

ny s rodilou Øekyní pí. Penèíkovou jako pøedtanèení kolního plesu
Z Vizovice. Dospìlá skupina uspoøádala ji po 8. masopustní obchùzku, karneval pro dìti a makarní zábavu a se souborem Portá
spolupoøádala Valaský bál. Vechny skupiny také dotvoøily atmosféru velikonoèního jarmarku ve Vizovicích, a nejmení popøáli nejen
svým maminkám vystoupením na Zahradní slavnosti v Ostratì.
Vizovjánek se také dle nového obèanského zákoníku stal zapsaným spolkem.
A kde mùete Vizovjánek potkat v nejblií dobì?
4. èervence na MFF Na rynku v Bystøici pod Hostýnem. Poté vyráí jednotlivé skupiny na prázdninový tábor v Bzovém, na festivaly
do dánského Sonder Feldingu a maïarského Szegedu. Na konci léta
vystoupí na 48. Vizovickém Trnkobraní - jak v areálu R. Jelínka, tak
na X. Folklorním a dechovém festivalu za Sokolovnou. V záøí se dìti
z Vizovjánku tìí na festival do Velkých Karlovic a v øíjnu si nejstarí
zatanèí v Otrokovicích na setkání souborù s burèákovou besedou u
cimbálu. A opravdu nejvíce se vichni tìí na to, e se stále budou
scházet v hojném poètu i s pøípadnými novými zájemci vech vìkových kategorií.
Více informací najdete na webu - vizovjanek.cz nebo na facebook.com/Vizovjanek.

A co se ve Vizovjánku dìlo od poèátku tohoto roku? Dìti si
pøipomnìly tradièní zvyky a obyèeje - pøed Masopustem smaily koblihy a boí milosti, pøed Velikonoci malovaly vajíèka, sadily obilí a
pletly pomlázky. Øecký folklorní tanec nacvièily dìti ze støední skupi-

Tereza Macková

Vizovjánek dìkuje za stálou podporu nejen vem dìtem, jejich rodièùm a folklorním pøíznivcùm, ale pøedevím Mìstu Vizovice
a Základní kole Vizovice.
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