Ohòostroj 1. ledna 2015
14 let Klubu èeských turistù
III. zahrádkáøská výstava
Chrastìovské listy
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Adventní èas
Dny se stále více krátí, poulièní lampy zdobí svìtelné symboly Vánoc, na námìstích se rozsvìcují vánoèní stromky, za
okny poletuje sníh, pøibývající výzdoba v oknech nám pøipomíná, e Vánoce se blíí, je èas adventní.
Advent, období ètyø nedìl pøed vánoèními svátky, období
tradièního vánoèního shonu. Vymýlíme a nakupujeme
dárky, uklízíme, peèeme cukroví, zdobíme své domovy.
Advent je ale také èas, který by v nás mìl vyvolávat pocity
zklidnìní, pohody a radostného oèekávání. Zapalme svíèky,
poslouchejme koledy. Dopøejme si pohodu, radost a lásku
svých nejbliích.
Na Vánocích jsou pøekrásné staré zvyky, které se v mnohých domácnostech dodrují dodnes. Pøedevím rozkrajování jablíèek, poutìní lodièek z oøechù, házení pantoflem
nebo lití olova. Pod kadý talíø se dávala mince - aby se nás
peníze drely celý rok. Na stole byla rozkvetlá Barborka z
naøezaných tøeòových vìtvièek, pøizdobena vìtvièkami jehliènanù a celá kytice se ovazovala kouskem støíbrného øetìzu ze stromeèku - aby rodina drela pospolu.
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Pøeji Vám vem co nejménì stresu v pøedvánoèním období,
krásné proití Vánoc v kruhu rodiny a pøátel, hodnì zdraví a
astných chvil a veselé vykroèení do roku 2015 s nadìjí, e
se nám v novém roce splní co nejvíce naich pøání.
Silvie Dolanská
starostka
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Na stole musely být vekeré potøeby jako sùl, pepø, chleba,
ubrousky, sklenice, pøíbory, protoe od stolu se bìhem
veèeøe nesmìlo vstávat a odcházet - aby ten, kdo vstane,
neodeel do roka navdy z domu. Teprve a dojedla poslední osoba sedící u stolu, mohlo se uklízet. Na stole vdy
hoøela svíèka.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Volební strana
èíslo

1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8

Název

Èeská strana sociálnì demokratická
Èeská strana sociálnì demokratická
NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE
NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE
NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE
Kandidáti pro Viz.s podp. ODS a HÚPD
Kandidáti pro Viz.s podp. ODS a HÚPD
ZA VIZOVICE
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
Køes.demokr.unie-Ès.str. lidová
Køes.demokr.unie-Ès.str. lidová
Nestraníci
Nestraníci
TOP s podporou nezáv.kandidátù
TOP s podporou nezáv.kandidátù

Poø.
èíslo

2
1
1
2
11
1
3
6
1
14
6
5
1
1
5
2
8

Pøíjmení, jméno, titul

talmachová Zuzana Mgr.
Madzia Jiøí DiS.
Hanáková Alena Mgr.
Dolanská Silvie Bc.
Návrat Jindøich Mgr.
Burkart Jaroslav Ing.
Divílek Petr
Kalenda Bronislav
Skalka Pavol MUDr.
imoník Miroslav PaedDr.
Ostravský Jiøí Mgr.
imanová Lenka JUDr.
Peèeòa Pavel
Persun Roman Ing.
Macháèková Elen
Dolanský Miroslav
Tichý Hynek Mgr.

Vìk

Poèet
hlasù

58
33
56
41
33
41
51
59
54
65
40
52
58
49
63
48
41

430
262
541
495
422
483
439
237
481
338
310
381
324
560
392
330
291

Na základì rezignace pana PaedDr. Miroslava imoníka nastoupil za volební stranu ANO 2011 první náhradník
v poøadí pan Ing. Martin Déva. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které probìhlo dne 10. 11. 2014 byla zvolena starostkou paní Bc. Silvie Dolanská, místostarostkou paní Mgr. Alena Hanáková. Dále byli zvoleni èlenové rady
mìsta MUDr. Pavol Skalka, Ing. Martin Déva a Mgr. Jiøí Ostravský.
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OHLASY ÈTENÁØÙ

VIZOVSKÉ NOVINY 2015

Obnova naí chaloupky na Øíèanské ul. 256 ve Vizovicích se blíí
k ukonèení.
V letoním roce 2014 byla obnovena podlaha v jizbì, vymalována
kuchyòka i síòka, provedeny drobnìjí práce.
Jetì zbývá vylepit vybavení kolny (chlívek pro kozu, králíkárna),
která bývala hospodáøským zázemím chaloupky.
Dìkujeme za zájem i finanèní pøíspìvek Mìstu Vizovice zastoupenému panem starostou Ing. Romanem Persunem a té panu Ing. Martinu Pacoòovi, vedoucímu Odboru ivotního prostøedí za jeho starostlivou péèi o chaloupku. Té Ministerstvu kultury za finanèní pøíspìvek
i Národnímu památkovému ústavu v Kromìøíi za jejich odborné rady.
Podìkování patøí i vizovským øemeslníkùm pod vedením malíø. a
lakýr. mistra pana Jaroslava Kirchnera za jejich zodpovìdnì vykonanou práci. Té sousedùm - rodinì Lednických za jejich pomoc. Spolu
s nìkolika dalími objekty byla nae chaloupka nominována do soutìe Lidová stavba roku 2014 za pøíkladnou obnovu lidové stavby ve
Zlínském kraji.
Naím nynìjím pøáním je, aby nejen vnìjí vzhled chaloupky, ale
i vnitøní vybavení pøipomínalo Vizovjanùm døívìjí ivot obyvatel tohoto mìsta.
Jarmila Semeráková

Pomalu ale jistì pøipravujeme u dalí èíslo Vizovských novin (VN)
a spolu s grafiky chystáme drobné úpravy pro rok 2015.
Pro ná tisk je to tak trochu rok slávy. Pøepisuji v titulce roèník z èísla
29 na 30. Ano, VN v roce 2015 budou ji vycházet rovných 30 let.
Za poslední období se z VN staly noviny profesionální. Pøináí
zprávy nejen z úøední desky, mylenky vedení mìsta, oznamy úøedníkù, dopisy spokojených, ale i natvaných èitatelù, ale nìkdy s vánou
tváøí a mnohdy s úsmìvnou ideou se prokoueme zapeklitou a nìkdy
sloitou historií mìsta èi jeho obèanù.
VN jsou pestrým ètivým titulem a z dopisù ètenáøù se nám jen
potvrzuje, kde konèí (jsme rádi, e v koi a ne s takovou pravidelností). Jsou zasílány obèany Vizovic nejen do vech koutù republiky,
kam se rodáci zatoulali, a ji z pracovních povinností èi odeli za svým
druhem. Zprávy máme i ze zahranièí jako ze sousedního Rakouska èi
za oceánem vzdálené Kanady.
Díky barevnému provedení a moderní grafice dolo i k výraznému
zájmu inzerentù, a tím samozøejmì i zvýenému finanènímu pøíjmu do
mìstské pokladny.
e jsou VN zajímavé svìdèí i zájem jiných mìst, která oslovila grafické studio s poadavkem vytvoøit grafický návrh a obsah pro jejich
mìsta obdobný, jako máme my ve Vizovicích.
Zajisté je poøád co zlepovat a stále chybí fejetony, ohlasy, zprávy
èi informace z øad obèanù, kteøí své problémy øeí tradièní èeskou cestou pøi øeèi u piva.
Pøivítáme ucelené pøíbìhy rodin, které se nìjakou více èi ménì
významnou mìrou podílely na rozvoji Vizovic, tak jak je tomu v tomto
èísle s cukráøskou rodinou Klaèánkù. Vae historicky vzácné fotografie
samozøejmì vrátíme.
Jsem rád, e se mi podaøilo získat pravidelného dopisovatele o
dìní na Chrastìovì, o co jsem usiloval po pìt let mé existence v
redakci VN, a koneènì (jak ji mùete nalistovat) má Chratìov své
listy.

Prázdniny 1933.
V èlánku Nièivé povodnì 27. 6. 1987 ve Vizovských novinách
(4/2014) dopisovatel ètenáøùm pøipomíná historickou povodeò, která v
èervnu, témìø pøed dvaceti lety, postihla mìsto Vizovice. Èlánek je provázen velmi výstinými fotografiemi. Bohuel textová èást je nedostaèující, vedena spíe v odlehèené formì. Nikde v textu není zmínka o
tragické události, která se odehrála v è.p. 411 na ulici Øíèní. Osudného
dne zde utonula paní Marie Olejníková. V tomto èlánku mohla být
zcela jistì vzpomenuta. Bývalí zástupci MÚ, stejnì tak i souèasný
majitel objektu, slíbili umístìní pietní tabulky vèetnì výky vody, jí v
daný den øeka dosáhla. Jistì by mladím generacím pøipomínala nejen
tragickou událost, ale také nièivou sílu øíèky Bratøejùvky.
Jan Binek
Dìkuji za pøipomínku. Nadlehèený èlánek o povodních byl úmyslnì takto pojat. Máte pravdu, e by mohl zmiòovat více informací, které
by zabraly i nìkolik stran a kadý zúèastnìný Vizovjan má na nì své
vzpomínky. Veselé i smutné. Budu velmi rád, kdy v èervnu 2015 pøi
dalím vydání VN vzpomeneme tragické úmrtí paní Marie Olejníkové,
ale aby èlánek byl pravdivý a faktický, potøebuji Vai pomoc - Vás pamìtníkù, rodiny, blízkých a úèastníkù povodnì.
Pietní tabule by byla urèitì dùstojnou vzpomínkou, jak píete na
nièivou sílu øíèky Bratøejùvky, tak musíme doufat, e zastupitelé si
Vai pøipomínku pøeètou a budou jednat.
Richard Jaronìk
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Tìím se, vìøím a doufám v pøíspìvky zvolených zastupitelù, e
nezùstane jen u volební kampanì a poèáteèního elánu. el historie se
opakuje a vzpomenu-li na rok 2010 a nadení zastupitelù, kteøí budou
pravidelnì pøispívat do VN..., no..., skutek utek.
Je smutné, e od nových voleb 2014 uplynul ji nìjaký ten pátek,
prvotní zahøívací kolo je ji za zvolenými a zastupitelé a radní mìli
dostatek èasu a prostoru svými mylenkami obohatit obsah novin-. Asi
se nic ve Vizovicích nedìje, ve je v naprostém poøádku a není tøeba
se s nièím s obèany Vizovic podìlit. Ji jen toto èíslo je dùkazem, kolik
zastupitelù ze sedmnácti èlenù pøispìlo ke tvorbì tohoto èísla. Slovy
dva!
Ony se VN nìkdy tìko tvoøí a mnohdy musíme doslova lepit díry
vìtími obrázky èi roztahovat umìle èlánky, protoe jich není dostatek.
Proto bych chtìl podìkovat vem pravidelným i obèasným pøispìvovatelùm, kteøí obohatí ná vizovský tisk. Díky patøí panu Frantikovi
Kladníèkovi, který rád zavzpomíná na dìtství. Podìkování praporèíkovi Tomáovi Kubù, který moderním a ètivým zpùsobem pøispívá z policejní svodky a navíc je i fanoukem historie èetnické stanice, kterou
takté pravidelnì chystá. Díky Liborovi Mackovi za jeho archív a vìdomosti. V neposlední øadì díky fotografùm, kteøí posílají své fotky bez
nároku na honoráø.
Pøeji Vizovským novinám hodnì síly a zdaru do dalích více jak 30
let. Pøíjemné proití vánoèních svátkù, urèitì bujarého Silvestra, lehké
vstávání 1. ledna 2015, kdy se vichni potkáme na tradièním ohòostroji
a mùeme si jetì opodìnì poblahopøát a v neposlední øadì..., dívaje se i na svùj rok narození..., hlavnì vem hodnì zdraví!
Richard Jaronìk
VN
VN
VN
VN
VN
VN

01
02
03
04
05
06

Datum uzávìrky:
30. 01. 2015
31. 03. 2015
29. 05. 2015
31. 07. 2015
30. 09. 2015
27. 11. 2015

Datum vydání:
18. 02.2015
20. 04.2015
17. 06.2015
17. 08.2015
21. 10.2015
16. 12.2015

UDÌLENÍ CENY SENIOR ROKU 2014
Nadace Charty 77 s projektem SenSen (Senzaèní senioøi) udìlila
na základì nominace za dlouholetou práci v oboru meteorologie, klimatologie a kultury Mgr. Jaroslavu Banému Cenu Senior roku 2014
s finanèní odmìnou. Slavnostní pøedání Ceny Senior roku 2014 probìhlo 1. øíjna 2014 v divadle ABC v Praze.

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA
ÈIMÁØE INFORMUJE
Pøi ètení tìchto øádkù ji u Vás doma vládne urèitì vánoèní atmosféra, cukroví je napeèeno, dárky nakoupeny a tìíte se na nejkrásnìjí svátky v roce - Vánoce.
V knihovnì ji také stojí vánoèní stromeèek, dìti si ji na vánoèní
dílnièce vyrobily ozdoby na sváteèní stùl i stromeèek a pobavily se u
loutkového divadelního pøedstavení Divadla v batohu Jiøího Hausera.
I pro dospìlé ètenáøe jsme na zaèátku prosince pomyslnì rozbalili vánoèní dárek - autorské ètení s panem Mgr. Miloem Vavreèkou z jeho
nové knihy poezie Tøináctá komnata. A snad se k Vám dostane
tento výtisk novin jetì pøed naím 3. vánoèním minikoncertem v knihovnì s vokálním sdruením Magna mysteria z Otrokovic. Pøijïte
si poslechnout písnì gotiky a troku zvolnit tempo v pøedvánoèním
shonu.
Dovolte mi, jako kadý rok, podìkovat sponzorùm knihovny, kteøí
nás podpoøili finanèní èástkou nebo vìcnými dary.
Dìkujeme (v abecedním poøadí):
manelùm Adamcovým, Vizovice
firmì AL-KOBER spol. s r.o., Vizovice
paní Bc. Silvì Dolanské, Vizovice
panu Bronislavu Kalendovi, Vizovice
firmì KALINA industries, spol. s r.o., Zlín
firmì KOMA MODULAR s.r.o., Vizovice
firmì lékárny Hanák, Vsetín
panu Petru Skopalovi, Zlín
firmì Tomá evèík, Vizovice
firmì Zámecká èokoládovna, Vizovice
a vem, kteøí knihovnì vìnovali bìhem celého roku nové knihy.
Do nového roku 2015 Vám pøejeme hlavnì hodnì zdraví a tìstí, které
také potøebujeme.
O vech akcích a kniních novinkách si mùete pøeèíst na naich
stránkách www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

Poøad byl moderován Janem Pokorným z Radiournálu a cenu
pøedávala hereèka Simona Staová spoleènì s tehdejím primátorem
mìsta Prahy Tomáem Hudeèkem. Po slavnostním pøedávání probìhlo ve vyprodaném sále divadla divadelní pøedstavení Simony Staové
Shirley. Veèerní program byl doplnìn druhou èástí divadla a po skonèení probìhla slavnostní recepce s pracovníky projektu SenSen
Nadace charty 77 a dalími hosty.
Ing. Roman Persun

INFORMACE VODOPRÁVNÍHO ÚØADU MÌSTSKÉHO ÚØADU VIZOVICE
Poèátkem roku 2014 obdreli vlastníci nemovitostí na území
mìsta Vizovice dopisy od spoleènosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ve vìci napojení na
kanalizaci pro veøejnou potøebu a
s tím spojenou povinnost platby
stoèného. V posledním období
zaznamenávají pracovníci Mìstského úøadu Vizovice stále èas-

tìjí dotazy týkající se napojení
jejich nemovitosti na kanalizaci
pro veøejnou potøebu a povinností z toho vyplývající. Proto jsme
se rozhodli odpovìdìt na nejèastìjí dotazy:
V úvodu je tøeba uvést, e
vztahy pøi provozu kanalizací
slouících veøejné potøebì upra-

vuje zákon è. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro
veøejnou potøebu a o zmìnì
nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a a kanalizacích).
1. Odpadní vody z naeho
rodinného domu likvidujeme v
èistírnì odpadních vod (septiku),
a následnì je vypoutíme do
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kanalizace, kterou byly odpadní
vody pøed výstavbou nové kanalizace vypoutìny do vodního
toku. Po vybudování nové kanalizace byla pùvodní kanalizace
pøepojena na kanalizaci, která
odvádí odpadní vody na mìstskou èistírnu odpadních vod.
Jaké jsou nae povinnosti?

Vizovské noviny

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍCH PØÍSPÌVKÙ A DARÙ
Z ROZPOÈTU MÌSTA VIZOVICE V ROCE 2015
Stejnì jako v minulých letech, i v roce 2015 mohou vybrané
organizace ádat o finanèní podporu z rozpoètu mìsta Vizovice. O
podporu mohou ádat fyzické èi právnické osoby, které nebyly primárnì zaloeny za úèelem dosaení zisku a pùsobí v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdìlávání, sociálnì-zdravotní oblasti, zájmové, spoleèenské èi obdobné èinnosti a svou aktivitu vyvíjí pøedevím
na území mìsta nebo pro obèany mìsta Vizovice a místní èásti
Chrastìov.
Mìsto Vizovice bude ze svého rozpoètu poskytovat tyto
druhy finanèních podpor:
Pøíspìvky na èinnost s dìtmi a mládeí
Provozní pøíspìvky na èinnost veøejnì prospìných spoleèností
Jednorázové finanèní pøíspìvky na konkrétní projekt, akci
èi aktivitu
Jednorázové finanèní dary

O poskytnutí finanèních pøíspìvkù a darù a jejich výi bude na
svých jednáních rozhodovat rada, pøípadnì zastupitelstvo mìsta.
Vichni adatelé budou o výsledcích projednání svých ádostí informováni.
Podrobnìjí informace o poskytování finanèní podpory je moné
nalézt ve schválené smìrnici o poskytování finanèní podpory z rozpoètu mìsta Vizovice, kterou lze také najít na webových stránkách
mìsta v sekci Formuláøe MìÚ. Pøípadné dalí dotazy adatelùm
zodpoví vedoucí finanèního odboru MìÚ, Ing. Eva Kubíèková, a to
osobnì v úøedních hodinách v 1. poschodí budovy mìstského úøadu
(kanceláø è. 212), pøípadnì na tel. 777 471 143.
Ing. Eva Kubíèková,
vedoucí finanèního odboru MìÚ

ádosti o pøíspìvky na èinnost s dìtmi a mládeí a ádosti o
provozní pøíspìvky na èinnost veøejnì prospìných spoleèností
budou od adatelù pøijímány na pøedepsaných formuláøích, které je
moné si stáhnout na webových stránkách mìsta Vizovice v sekci
Formuláøe MìÚ. ádosti na rok 2015 budou pøijímány do 31. 1.
2015.
ádosti o jednorázové finanèní pøíspìvky na konkrétní projekty,
akce èi aktivity a ádosti o jednorázové finanèní dary lze podávat
bez pouití pøedepsaného tiskopisu kdykoliv bìhem kalendáøního
roku. Souèástí ádostí na konkrétní projekty, akce èi aktivity musí
být celkový rozpoèet akce nebo koneèné vyúètování celkových
nákladù akce.

Po dobudování nových úsekù kanalizace dolo k propojení
nìkterých úsekù stávající kanalizace, které nebyly pøed výstavbou nových úsekù kanalizace
napojeny na centrální pøivadìè
èistírny odpadních vod. Tímto
vznikla vem vlastníkùm pøipojených nemovitostí (dále jen
odbìratel) povinnost uzavøít
smlouvu o odvádìní odpadních
vod s provozovatelem kanalizace, tj. MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. Smlouva na odvádìní odpadních vod kanalizací
pro veøejnou potøebu je
základním dokumentem upravujícím vztah dodavatele a
odbìratele (zákazníka).
Zákon o vodovodech a kanalizacích zakazuje vypoutìt do
kanalizace ukonèené èistírnou
odpadních vod vody pøedèitìné
v septiku nebo v domovní èistírnì odpadních vod. Proto je nutné
tato zaøízení odstavit z provozu a
odpadní vody vypoutìt do kanalizace bez pøedchozího èitìní.
Skuteènost, e odpadní vody
jsou vyèitìné, není dùvodem ke
sníení ceny pro stoèné za odvádìní odpadních vod.
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2. Odpadní vody z mého
rodinného domu likviduji v èistírnì odpadních vod (septiku), a
tyto vyèitìné vody vypoutím
do vodního toku. Mám povinnost
napojit se na veøejnou kanalizaci?
Nejdøíve je nutno upozornit,
e ten, kdo vypoutí vyèitìné
odpadní vody do vod povrchových, pøípadnì do vod podzemních, musí likvidovat takto vyèitìné odpadní vody v souladu se
zákonem è. 254/2001 Sb., o
vodách a o zmìnì nìkterých
zákonù (vodní zákon). Stavba
èistírny odpadních vod a septiku
je vodní dílo, které povoluje pøísluný vodoprávní úøad. Tzn. e
tato stavba musí být povolena a
zkolaudována. Dále se vlastník
stavby èistírny odpadních vod
(septiku) musí prokázat platným
povolením k vypoutìní odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních podle ustanovení § 8 vodního zákona. Také
musí být prokazatelnì dodreny
podmínky vydaného rozhodnutí.
Musíme upozornit na skuteènost, e platnost povolení k
vypoutìní odpadních vod do
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vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci
do 31. 12. 2001 zanikla ze zákona nejpozdìji dnem 1. 1. 2008.
Pøestoe vlastník prokáe,
e si dané povinnosti plní, mùe
mu být uloena povinnost pøipojit
se na kanalizaci rozhodnutím
obecního úøadu podle § 3 odst. 8
zákona o vodovodech a kanalizacích.
3. Od naeho rodinného
domu máme vybudovanou kanalizaèní pøípojku s napojením na
kanalizaci pro veøejnou potøebu.
Jaké jsou mé povinnosti?
V tomto pøípadì máte povinnost uzavøít smlouvu o odvádìní
odpadních vod s provozovatelem
kanalizace, tj. s MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a.s.
4. Moji nemovitost nemám
monost napojit na veøejnou
kanalizaci, odpadní vody èistím v
domovní èistírnì odpadních vod
(septiku). Takto vyèitìné vody
vypoutím do vod povrchových
(podzemních).

Vlastník takové nemovitosti
musí plnit povinnosti, které jsou
uvedeny v odpovìdi na dotaz è.
2, v odst. 1, tj. stavba èistírny
odpadních vod (septiku) musí být
povolena a zkolaudována, vlastník takového zaøízení musí mít
platné povolení k vypoutìní
odpadních vod do vod povrchových, popøípadì podzemních a
musí prokázat, e plní povinnosti
daného rozhodnutí.
Na závìr je nutno upozornit,
e výe uvedené informace jsou
pouze modelové pøípady a mùe
se stát, e jste nedostali odpovìï na vai otázku. V pøípadì
jakýchkoliv nejasností se mùete
obracet s dotazy na Mìstský
úøad Vizovice, vodoprávní úøad
nebo investièního technika
Mìstského úøadu Vizovice.
Ing. Eva Jelénková
odbor ivotního prostøedí

PEÈOVÁNÍ S PEÈENÍM
Spoleènost Dotek o.p.s.
poskytuje odlehèovací a peèovatelskou slubu seniorùm, trpícím rùznými druhy demence.
Pøi této péèi je pro nás velmi
dùleité zachování dùstojnosti
a pøirozenosti èlovìka. Ke kadému naemu klientovi pøistupujeme individuálnì a s respektem k jeho potøebám. Pro
tuto práci vyuíváme nìkolik
konceptù péèe, napø. Biografický model péèe o klienta,
Bazální stimulaci èi Smyslovou aktivizaci.
Ráda bych uvedla jeden z
mnoha pøípadù, kdy se nám
díky Biografickému modelu péèe povedlo vrátit úsmìv na
tváø paní Marii, která trpí alzheimerovou nemocí. Neví, kde
je, pøíli nechápe, co se kolem
ní dìje, nepamatuje si, co mìla k obìdu , - jen bez zájmu
proívá den za dnem.
O tuto paní se vzornì stará její rodina, ale protoe je
péèe velmi nároèná, obrátila
se na nás s prosbou, zda bychom podali pomocnou ruku.
Paní Marie tedy nastoupila
pobyt v naem zaøízení a na
dotaz peèovatelù, jak tráví dny,
rodina odpovìdìla: Celý den
sedí, dívá se ven, o nic se
nezajímá a nic nezvládne....
Nìkomu by moná tato
informace staèila a péèi by pøizpùsobila jejímu souèasnému
stavu. My se ale zajímáme a
ptáme dál, chceme vìdìt, co
nejvíc z jejího ivota, zajímá

nás její rodina, profese, zájmy
i úspìchy a neúspìchy, které ji
v ivotì potkaly. Spolupracu-

Za pomoci rodiny jsme
vytvoøili ivotopis paní Marie
tak, jak jsme se nauèili v kurzu

jící a chápající rodinu v naem
zaøízení vnímáme jako poklad
- je to poklad, který obohatí
zejména klienta, o kterého
peèujeme.
Rodina, o které píi, takovým pokladem byla a pøichystala pro babièku i vzpomínkový kuføík plný fotek, vzpomínek a drobností z jejího
ivota. Mimo jiné nám prozradila, e paní Marie pracovala
jako cukráøka, mìla tøi dìti, pro
které èasto a ráda pekla, milovala zahradu, mìla ráda písnièky - teï se ale zdá, nevnímá nic

Biografický model péèe o klienta a vyuili jej v péèi. Úspìch
se dostavil témìø okamitì pøi peèení perníku ke svaèinì.
Pøála bych kadému vidìt
tìstí v jejich oèích, kdy jsme
jí dali práci, kterou dìlala celý
ivot - míchat tìsto. Nejvìtí

pøekvapení ale pøilo ve chvíli,
kdy paní, která témìø nemluvila, nadiktovala zpamìti recept
a dokázala rozpoznat i vùnì.
Také pøi pobytu a práci na
zahradì jsme mohli pozorovat,
e je paní Marie astná. Této
zmìny si samozøejmì nemohla nevimnout i rodina, která ji
pravidelnì navtìvovala a byla
jí velkou oporou. Rodina je toti v naí práci a snaze jeden z
nejdùleitìjích èlánkù.
Dnes u je paní Marie zase doma, ve svém domovì, u
své rodiny - trpí demencí a péèe je stále velmi nároèná, ale
ona se zdá být astná, protoe rodina pochopila, e jí staèí
ke tìstí tak málo - vrátit jí
pocit, e mùe být jetì uiteèná, tak jak byla celý svùj ivot.
Tento a mnoho jiných pøíbìhù, kdy se nám pomocí biografie povedlo najít cestièku do
due seniora, který trpí demencí, nás posouvá stále
dopøedu a dává pøíjemný pocit,
e práce, kterou dìláme, má
smysl.
Za tým Dotek
Jarmila Zatloukalová

PRACOVNÍ DNY MÚ VIZOVICE
Váení spoluobèané,
v úterý 23. 12. 2014 bude Mìstský úøad otevøen od 8.00 hodin
do 12.00 hodin, ve støedu 31. 12. 2014 bude MìÚ otevøen od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
V pátek 2. 1. 2015 bude MìÚ pro veøejnost uzavøen.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka, tajemník MìÚ Vizovice
Pokladní hodiny koncem roku 2014 a první pracovní dny v
lednu 2015
Oznamujeme Vám, e pro veøejnost bude pokladna MìÚ otevøena:
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne

22. 12. 2014
23. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
2. 1. 2015
5. 1. 2015

PONDÌLÍ
ÚTERÝ
PONDÌLÍ
ÚTERÝ
STØEDA
PÁTEK
PONDÌLÍ

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 11.30 hod.
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
8.00 - 10.00 hod.
ZAVØENO
10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

Nadìda Hejdová, pokladní MìÚ
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POMOCI I VYHRÁT - IV. DOBROÈINNÝ BAZAR
V rámci dobroèinného bazaru probìhlo také odpolední tvoøení s bezmála tøiceti studentkami oboru Porodní asistentka z
Ústavu zdravotnických vìd.
Studentky nám pomohly vytvoøit
více ne 100 kytièek, které darujeme klientùm, kteøí konèí pobyt
v naem zaøízení, a také je
budeme prodávat v Dobroèinném obchùdku.

Veronika Olejníková
Dotek, o.p.s. Vizovice
Nejen dobrý pocit z darování vìcí nebo
pøíspìvku neziskové organizaci
Dotek,
o.p.s. z Vizovic
pøinesl úèastníkùm ji IV. dobroèinný bazar,
který poøádala Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáe
Bati spoleènì s Dobroèinným
obchùdkem a poradnou Dotek.
Návtìvníci bazaru mohli v rámci
tomboly pøipravené FHS získat
digitální 3D kameru, knihu o fotografování nebo program na úpravu fotek. Hlavní cenu z rukou
dìkanky Fakulty humanitních
studií Aneky Lengálové pøevzala studentka aneta Chroboèková, která byla vylosována mezi
110 dalími úèastníky akce.
Bazárek probìhl ve dnech
21. - 23. øíjna 2014 v budovì
Univerzitního centra a univerzitní
knihovny ve Zlínì.
Rádi bychom touto cestou
podìkovali Fakultì humanitních
studií za pomoc pøi organizování
bazaru a vem zamìstnancùm a
studentùm UTB, kteøí nás pøili
na dobroèinný bazar podpoøit.
Výtìek IV. dobroèinného
bazaru byl z prodeje 7 652 Kè,
z veøejné sbírky 447 Kè. Díky
studentùm a zamìstnancùm univerzity se nám podaøilo vybrat
krásných 8 099 Kè.
Za tuto èástku bude zakoupena elektrická polohovací
postel, kterou si z pùjèovny kompenzaèních pomùcek budou
moci zapùjèit lidé, kteøí peèují o
své blízké v domácím prostøedí.
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ÈTRNÁCT LET KLUBU ÈESKÝCH TURISTÙ V NOVÉM TISÍCILETÍ
Zmínìné období je charakteristické rozvojem automobilizmu
a letecké dopravy. Bohaté nabídky cestovních kanceláøí uspokojí
i ty nejnároènìjí pøíznivce turistiky.

Za této situace si Klub èeských turistù stále drí své renomé. Klademe si otázku, proè za
tìchto podmínek má smysl organizovaná turistika? V nìkterých
mìstech a obcích turistické kluby
zanikají a jinde se rozvíjí. V prùmìru èeské republiky èlenská
základna KÈT stále udruje stav
33 000 èlenù. Je to více ne má
nejsilnìjí politická strana v ÈR.
V krajském mìøítku - Oblast
Valasko-Chøiby má 2500 èlenù.

S poètem cca 250 èlenù je
odbor KÈT Vizovice na pøedním
místì nejen v kraji, ale v celé ÈR.
Nebylo by lepí, aby bylo v odboru ménì èlenù? I takový názor se
také objevuje. Výbor by nemìl
tolik práce s vybíráním èlenských
pøíspìvkù, s informováním a organizováním akcí. Pøes nároènost øízení velkého odboru nám
praxe ukazuje, e chceme-li or-

ganizovat efektivnì autobusové
zájezdy, musí nae nabídka oslovovat co nejvìtí poèet èlenù.
Dùvodù je ale mnohem více.
Chceme-li ádat podporu mìsta
- státu, nesmíme být komorní

ska, Vranova - Podyjí a dalích.
Nae programy berou ohled i na
aktivní seniory, jejich skupiny
mají na zájezdech zvlátní, fyzicky ménì nároèný program. Na
naich akcích íøíme dobré jméno Vizovic, napø. na Festivalu turistických amatérských filmù a fotografií ve Zlínì a Vizovicích, nebo i na cestách do vzdálených
míst. Dovolím si vzpomenout na
jeden pøíbìh ze zájezdu do Labských pískovcù, kde jsme v trièkách s naím znakem absolvovali pro seniory nároènou túru na
Pravèickou Bránu a øeku Kamenici. el jsem jako poslední uzavíraje skupinu aktivních seniorù,
skupina zdatných la pøed námi.
Potkávali nás v protismìru turisté
a ptali se: ...ji hodinu potkáváme podle trièek samé turisty
z Vizovic. To musí být velké
mìsto, e ano? Odpovìdìl
jsem ano, vdy je to hlavní
mìsto slivovice.

uzavøenou spoleèností a pracovat jen pro sebe, ale nae èinnost musí být zajímavá a musí ji
být vidìt. Program Klubu musí
oslovovat vechny zájmové a
výkonnostní skupiny.
A nyní struèný výèet akcí
naeho odboru v roce 2014:
V tomto roce se konalo celkem 30 akcí, z toho 15 zájezdù
a z toho 4 nìkolikadenní zájezdy. Zájezdù se zúèastnilo 675
osob. Kromì toho se nai èlenové zúèastòují i akcí jiných odborù. Napøíklad v letoním roce se
zúèastnilo 5 osob nìkolikadenní
akce Za posledním puchýøem v Beneovì. Od roku 2013
máme svoje webové stránky:
www.kctvizovice.ic.cz.

me na naich akcích. Synergickým efektem je významný podíl
na rozvoji turistického ruchu a
zdraví i rozhledu obyvatelstva.
V letoním roce probìhly komunální volby a je na místì podìkovat odcházejícím, panu starostovi Ing. Romanu Persunovi a
paní místostarostce Mgr. Zuzanì
talmachové za velmi dobrou
spolupráci. Za jejich období jsme
spoleènì vybudovali stezku pro
zdravotnì postiené, stezku okeje Váni a bylo by na celý èlánek o drobných záleitostech pro
mìsto a veøejnost, které jsme
spoleènì øeili.
Vìøíme, e i nová garnitura
vedení mìsta nám bude naklonìna, zvlátì kdy v èele, paní
starostka a nìkteøí èlenové zastupitelstva, jsou èleny KÈT. Vdy
na veøejnosti v rámci konferencí,
semináøù a jiných veøejných vystoupení, kterých se zúèastòuji,
zdùrazòuji, e by mìlo být ctí
kadého, kdo usiluje o práci v
municipalitì, být èlenem pomalu
130tileté osvìdèené organizace
KÈT, která se zabývá renomovanì znaèením a mapováním turistických cest, vydáváním pøísluné literatury a organizováním
turistických akcí.
Jsem rád, e iji v mìstì Vizovice, které úspìnì kráèí touto
cestou.

Nai èinnost bychom nemohli rozvíjet bez podpory státu a
sponzorù. Ji léta ijeme v symbióze s mìstem, krajem a nìkterými sponzory, které prezentuje-

Ing. Miloslav Vítek
pøedseda KÈT Vizovice,
èlen oblastního výboru KÈT
Valasko - Chøiby

Snaíme se pracovat pro
vechny vìkové skupiny. Tak pro
mláde jsme uspoøádali jeden
festivalový den, jeho se zúèastnilo cca 700 dìtí - kolní mládee a v hlavním programu stovky
úèastníkù rùzného vìku. Dále
jsme upoøádali pouèný kolní
zájezd do Ostravy na interaktivní
muzeum Dolních Vítkovic Malý
svìt techniky a Hornického Muzea na achtì Anselm s výkladem o záchranáøství a sfáráním
do ukázkového podzemí. Dìti a
mláde se zúèastòovali spolu s
rodièi také zájezdù do Rumun-
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OKRESNÍ SHROMÁDÌNÍ PØEDSTAVITELÙ SBORÙ OKRESU ZLÍN

30. VÝROÈÍ DRUHÉHO NEJVÌTÍHO
POÁRU V HISTORII MÌSTA VIZOVICE
14. prosince 1984 vznikl obrovský poár v závodì SLOKO k. p.
Vizovice - Razov, kde dolo k poáru lihových par od plynového hoøáku, který vytápìl destilaèní zaøízení a k následnému výbuchu zemního
plynu.

Poár byl bìhem nìkolika hodin lokalizován a pak zlikvidován.
Haení se zúèastnilo pøes 60 hasièù jak profesionálních, tak i dobrovolných. koda byla odhadnuta na 1 200 000 Kès. Velký podíl na likvidaci poáru mìl i ná souèasný starosta SDH Vizovice br. Jan talmach, který s dýchacím pøístrojem a uvázaný na lanì pøi vypnutém
elektrickém proudu tak zvanì odøízl íøící se poár v pùdním prostoru
a tak zamezil dalímu íøení poáru, nebo byly ohroeny sudy s kosher slivovicí o objemu 300 hl. Odborníci tehdy prohlásili, e pokud by
se toto neprovedlo, tak by shoøela velká èást historických budov a
mnoho hektolitrù lihovin. Ná sbor obdrel dìkovný dopis od podnikového øeditele SLOKO k. p. a od Okresní inspekce poární ochrany
Zlín. Takté nìkterým èlenùm bylo udìleno Èestné uznání OV SPO
Zlín.
Okál Milan
velitel drustva Jednotky SDH Vizovice

6/2014
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V sobotu 8. listopadu 2014
probìhlo v Domì kultury ve
Vizovicích jednání Shromádìní pøedstavitelù sborù okresu Zlín. Letoního zasedání
se zúèastnilo 102 pøedstavitelù
ze 116 pozvaných sborù, dále
èlenové výkonného výboru,

bí 1-10/2014. Informoval o dìní
na úrovni SH ÈMS s vizí pøíprav na jednání V. sjezdu sdruení, aktivitách k získávání
finanèních prostøedkù, o práci
jednotlivých orgánù OSH Zlín,
kde pøedstavil nového nositele
nejvyího hasièského vyzna-

starostové okrskù, zaslouilí
hasièi a funkcionáøi a èlenové
Okresní kontrolní a revizní rady. Mezi hosty jsme pøivítali
Ing. Karla Malinovského, vedoucího Oddìlení pro zvlátní
úkoly Zlínského kraje, mjr. ing.
Jiøího Moskvu, velitele stanice
Zlín HZS Zlínského kraje, Ing.
Romana Persuna, starostu
mìsta Vizovice, Janu Zatloukalovou, pøedsedkyni Klubu
zaslouilých hasièù a funkcionáøù a Jana talmacha, starostu sboru dobrovolných hasièù
Vizovice.
Úèastníky shromádìní pøivítal na pùdì mìsta Vizovice
starosta mìsta, který vyjádøil
úctu k práci dobrovolných hasièù a podìkoval za spolupráci
po dobu celého volebního období.
V prùbìhu jednání starosta
OSH ing. Josef Bernátík zhodnotil èinnost OSH Zlín za obdo-

menání Titul Zaslouilý hasiè, které 6.11.2014 pøevzal v
CHH Pøibyslav bratr Milan ùstek z SDH Kvítkovice. Zmínil se
o postupu prací na knize o historii dobrovolných hasièù okresu Zlín a zdùraznil potøebu
dùkladné pøípravy výroèních
valných hromad sborù a okrskù, kde se budou volit vedoucí funkcionáøi na pøítí pìtileté
volební období. Podrobnì se
zabýval problematikou pøeregistrace sborù a okrskù na novou právní formu z obèanských
sdruení na poboèný spolek. V
závìru svého vystoupení podìkoval pøítomným za spolupráci
a podporu a poádal pøedstavitele sborù o pøedání podìkování také tìm èlenùm sborù, kteøí
se na dobrých výsledcích v
roce 2014 podíleli.
Jan talmach

PRO RADOST A POTÌENÍ
Letoní, v poøadí ji VI. roèník Týdne sociálních slueb se konal
v dobì od 6. do 12. øíjna.
Cílem této celorepublikové akce je ukázat iroké veøejnosti, e
sociální sluby v Èeské republice jsou kvalitní, pomáhají statisícùm lidí
a zachovávají lidskou dùstojnost a sobìstaènost. Sociální sluby jsou
poskytovány jednotlivcùm, rodinám i skupinám obyvatel, seniorùm,
zdravotnì postieným, sociálnì vylouèeným apod. V ÈR pùsobí více
ne 2000 registrovaných poskytovatelù sociálních slueb, kteøí své
sluby poskytují pøiblinì 700 000 klientù. Pracují zde s velkým nasazením desetitisíce zamìstnancù, kteøí svým klientùm pomáhají øeit

jejich nepøíznivou situaci tak, aby byla zachována lidská dùstojnost, s
citem pro individuální potøeby a snahou zaèleòovat klienty do spoleènosti v jejich pøirozeném sociálním prostøedí. Sociální sluby pomáhají lidem ít bìným ivotem - mohou pracovat, nakupovat, navtìvovat
koly, starat se sami o sebe, o svou domácnost a také aktivnì trávit
svùj volný èas.
Souèástí letoního Týdne sociálních slueb byly nejrozmanitìjí
akce a aktivity, napø. v centru zdravotních a sociálních slueb Dotek
o.p.s. ve Vizovicích probìhl velmi úspìnì dne 8.10.2014 Den otevøených dveøí. Spoleèným projektem peèovatelské sluby Dotek o.p.s. a
sociálního odboru MìÚ Vizovice se letos stala úèast uivatelù peèovatelské sluby z Vizovic na výstavì ruèních prací, kterou pod názvem
Pro radost a potìení poøádala organizace Sociální sluby Lipník
nad Beèvou v prostorách Domu s peèovatelskou slubou na ulici
Souhradní v Lipníku n. B. Tuto výstavu obeslaly svými krásnými rukodìlnými výrobky dvì obyvatelky Domu s peèovatelskou slubou ve
Vizovicích, paní Marie Hofreiterová prezentovala své precizní výivky,
paní Jarmila Vajïáková pøedstavila návtìvníkùm výstavy své úasné
výrobky pletené z pedigu a vytvoøené technikou drátkování. Výstavy v
Lipníku n. B. se zúèastnilo celkem 13 vystavovatelù z celé republiky
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Hledám ke koupi

rodinný dùm nebo byt
ve Vizovicích. Tel.: 721 074 890

(nejdál to mìla paní z Pardubic), pøevánì obyvatelù domù s peèovatelskou slubou a domovù pro seniory, vechny výrobky byly velmi
pìkné a sklidily zaslouený obdiv tìch asi 150 návtìvníkù, kteøí si pøili výstavu prohlédnout. Obì dámy z DPS Vizovice se mezi vystavovateli rozhodnì neztratily, o èem svìdèí diplomy a drobné dárky, které
jim byly po skonèení výstavy z Lipníku pøivezeny a pøedány. Obìma
úèastnicím patøí dík za zájem o výstavu, a tím také prezentaci a propagaci peèovatelské sluby z Vizovic.
Letoní roèník Týdne sociálních slueb u je tedy minulostí, rozhodnì vak mìli vichni, kdo projevili zájem, monost ovìøit si, e sociální sluby mají své nezastupitelné místo v naí spoleènosti a e uivatelé slueb ledacos zvládnou, umí a dovedou, zkrátka, e to jsou
kabròáci!
Marie lahaøová, DiS.

PRO RADOST A POTÌENÍ
Sociální pracovnice MìÚ Vizovice
Váená paní Smetanová a èlenové Komise pro obèanské záleitosti.
Mnohokrát dìkujeme za perfektnì pøipravenou Besedu s dùchodci, která se uskuteènila 27. 11. 2014. Krásný program, bohaté pohotìní, vzorná obsluha a závìreèná tombola - bezchybné.
Úsilí, které vìnujete pøípravì této akce, má nevyèíslitelnou hodnotu, a proto vám vem jetì jednou dìkujeme a tìíme se na setkání v
pøítím roce.
Vizovtí dùchodci

Dne 13. listopadu 2014 uplynulo 25 let, kdy
nás opustil ná drahý tatínek a dìdeèek, nadený zahrádkáø, pan Josef Hába.
S láskou vzpomínají dcery Irena a Milue s
rodinami a bratr Vladimír.

Dne 1. 12. 2014 uplyne 20 let od smrti milovaného manela, tatínka, dìdeèka, pana
Jana Vaáka.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Manelka Pavla a dìti s rodinami

Dne 16. prosince 2014 uplynulo 10 let,
kdy náhle navdy odeel pan Rudolf Macháèek.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Za celou rodinu dìkují manelka Elen,
dcera Elena a syn Rudolf s rodinami
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NAROZENÍ:
Slovák tìpán Vít,
David, Dìdièík Matìj,
Frantiek, Janèíková
Claudia, Slutíková
Nikolas.

Kováø Jiøí, Slavická Vendula, Hába
Krajèová Elika, Drga Petr, Maláè
Jana, Matìjková Anna, Klvaòová
Kristýna, Lysáková Tea, Epple

ÚMRTÍ:
Buriánek Josef, Lutonský Jan, Klinkovská Libue,
Machálek Bohumil, Penèíková Vlasta, Jurygáèková
Jiøina, Zuzaníková Anna, Hlobilová Eva, Klesla Jan,
Svárovský Miroslav, Horòáková Frantika, Poláková
Vlasta, Minaøík Zdenìk, Kladníèková Aneka.
SÒATEK
Radek Grombíø - Barbora Grombíøová, roz. Pluhaøová
David Mrlina - Kamila Mrlinová, roz. Fierová
Jan tach - Helena tachová, roz. Penèíková
Leo Peja - Tereza Pejová, roz. Rybáèková
Antonín Slováèek - Barbora Slováèková, roz. Slíová
Martin Juøíèek - Hana Juøíèková, roz. imèíková
Tomá Valníèek - Marie Valníèková, roz. Kozubíková
Vojtìch Kuníèek - Kateøina Kuníèková, roz. Kojetínská
Jan Èejka - Lucie Èejková, roz. abèíková
Zdenìk Klimek - Vítìzslava Klimková, roz. Marálková
Jaroslav Králík - Vìra Králíková, roz. Zbranková

Váení ètenáøi,
uvítáme, pokud i vy sami budete zasílat do spoleèenské kroniky pøíspìvky - a ji pùjde o gratulace, vzpomínky aj., které pøispìjí k oivení této tradièní rubriky. Své pøíspìvky zasílejte na
e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu. Pøípadnì nabízíme
monost podání vzpomínky èi gratulace na podatelnì MÚ Vizovice. Zveøejnìní je v této rubrice zdarma.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

MICHAL VIEWEGH BESEDOVAL S ÁKY ZÁKLADNÍ KOLY
Andìlé vedního dne, to je
název nového èeského filmu,
který vznikl na motivy románu

pravdìpodobnì nejznámìjího
ijícího domácího autora v letoním podzimu hodnì naplnìný,

spisovatele Michala Viewegha.
Pøestoe je diáø tohoto dnes

pøijal pozvání Základní koly
Vizovice. áci osmých a devá-

tých tøíd, jejich uèitelé a také øada
hostù tak dostala monost poloit mu v prùbìhu zhruba hodinové besedy, která se uskuteènila
na zaèátku øíjna, mnoho zajímavých dotazù.
Mluvilo se samozøejmì o
filmu a jeho kniní pøedloze, ale
dolo i na jiné, èasto osobní otázky. Publikum se neostýchalo;
ptalo se pomìrnì ochotnì a ruce
rozhodnì nezvedali jen pøítomní
dospìlí. Samozøejmì e jsme
nemohli obejít téma nejpalèivìjí,
vánou srdeèní pøíhodu, která
Michala Viewegha postihla pøed
necelými dvìma lety a s jejími
následky dodnes bojuje. Viewegh netajil, e se jeho ivot
obrátil naruby. O svých potíích s
krátkodobou pamìtí a jiných problémech mluvil ochotnì, a dokonce si z nich byl schopen dìlat
legraci, co publikum rozhodnì
ocenilo. Jak spisovatel po besedì prozradil, toto skuhrání na
veøejnosti má pro nìj terapeutický úèinek, a proto se mu nevyhýbá, i kdy tuí, e tím obèas
mùe být svému okolí protivný.
Své posluchaèe ve vizovické
kole vak Viewegh rozhodnì
neotrávil. Dùkazem budi tøeba
spontánní autogramiáda a kolektivní i individuální fotografování s
umìlcem, které se rozproudilo
hned po besedì. Troufám si
dokonce øíct, e pùvabné dívky

laèné podpisu èi snímku pøispìly
ke zlepení zdravotního stavu
Michala Viewegha moná více
ne samotná hodinová beseda.
Michal Viewegh odjídìl z
vizovické koly s dobrým pocitem
a myslím, e podobnì se cítili
vichni, kteøí mìli monost se s
ním u nás setkat. V tuto chvíli mu
drme palce, a se jeho zdravotní stav nadále jen zlepuje, a ho
neopoutí humor a v neposlední
øadì a má stále spoustu nápadù, kterými bude zpøíjemòovat
ivot nám, svým ètenáøùm.
árka Zelinská

O ODPADECH A TØÍDÌNÍ
Tøídìní odpadù se nám pomalu dostává pod kùi. Papír jsme sbírali u jako dìti, pamatuji si i nevratné láhve, za které vítìzná tøída jela
na výlet. Jinak lo ve do popelnice.
Dnes je situace docela jiná. Za likvidaci odpadù kadý obèan platí.
Èástka to není malá, v roce 2014 to bylo ve Vizovicích 580 Kè za rok,
dospìlý, dítì, senior. Kadý. Úspornými opatøeními minulého vedení
mìsta se podaøilo náklady na likvidaci odpadu ve mìstì sníit v roce
2013 zhruba o ètvrtinu. Navíc, a to jsem pøed zasednutím v zastupitelstvu netuil, za tøídìný odpad získalo mìsto èástku 600 tisíc korun
zpìt do rozpoètu. To je pøesnì èástka, za kterou by se dal tøeba opravit chodník dlouhý 182 metrù, pøesnì jako je v naí ulici.
V letoním roce se situace jeví za uplynulé mìsíce podobnì.
Vichni jsme ocenili návrat k svozu odpadkù alespoò v teplých mìsících do týdenního reimu. Zapáchající letní popelnice, kdy se vozilo
po 2 týdnech, plné hmyzu a hlodavcù, byl natìstí jen krátký neúspìný experiment.
Øíká se, e èastìjí odvoz oslabuje chu tøídit odpadky. Nevím,
moná jak u koho, u nás doma se návyky tøídit odpadky spíe utuují.
A co mne tìí nejvíce, dìti tøídí více a lépe ne dospìlí. Mnozí z nás
u nekupují balenou vodu z principu. Také si zvykli na nìkolik odpadkových koù jako na samozøejmost, kde se prostì tøídí automaticky,
pravidelnì se vìci vozí do sbìrného dvora a zelený odpad samozøejmì na kompost. Teï, kdy vím, e za to jsou i peníze pro mìsto, je to
o to vìtí motivace.

Zastupitelstvo mìsta pøi stanovování ceny za svoz odpadu na rok
2015 usoudilo, e úsporu na likvidaci a tøídìní odpadu musí obèané
pocítit. Nyní sníením na 550 Kè pro rok 2015. Druhým bonusem pro
rok 2015 bude návrat k svozu odpadkù kadý týden pro vechny a po
celý rok. Tato praxe zùstane zachována, pokud nedojde ke zhorení
ve tøídìní odpadu. Obì opatøení, tedy sníení poplatku a svoz kadý
týden jsou dùsledkem etøení mìsta a tøídìní odpadkù obèany. Berme
to jako výzvu, a budeme-li tøídit jetì lépe a peèlivìji, tak suma, která
se vrátí, mùe jetì narùst. V dùsledku toho by pak poplatek za svoz
odpadu pro rok 2016 mohl klesnout jetì podstatnì níe.
A jetì jedna informace na závìr, pøiznám se, e jsem to nevìdìl.
Pokud tøeba student platí za odpad na koleji, kde bydlí vìtinu roku a
pøinese o tom potvrzení, mìl by být od placení ve mìstì osvobozen.
Pavel Skalka
zastupitel za Hnutí ANO a èlen rady mìsta
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VIZOVTÍ ZAHRÁDKÁØI USPOØÁDALI III. VÝSTAVU OVOCE, KVÌTIN A ZELENINY
V letoním roce uspoøádala ZO ÈZS Vizovice dne 27. 9. 2014 ji
tøetí výstavu ovoce, kvìtin a zeleniny. Výstava se konala opìt v hospodáøské budovì ZO v ulici Zahradní v zahrádkáøské osadì Trestné I.
Letoní roèník pøipravil organizátorùm výstavy nemalé starosti se
zajiováním exponátù v dùsledku neúrody jádrového a peckového
ovoce ve Vizovicích a v naich tøech osadách. Nabídli jsme proto pìstitelùm z okolí Vizovic (Bratøejov, Lutonina) úèast na naí výstavì,
take nakonec ve dobøe dopadlo. Exponáty jsme obdreli i od neèlenù z Vizovic. Úèast na letoní výstavì byla vzhledem k nepøíznivému
poèasí nií ne v minulém roce, zúèastnilo se jí dle odhadu 130 a
160 zájemcù. Mezi úèastníky byl i starosta mìsta pan Ing. Roman
Persun s chotí.

Mezi vystavenými exponáty pøevaovaly rùzné odrùdy jablek i
hruek, ale i papriky, rajèata, èesnek, cukety, dýnì, hroznové víno, koøenová zelenina, kvìtiny a jiné. Návtìvníkùm výstavy byly k
dispozici panely s informacemi o zralosti rùzných odrùd jádrového ovoce, peckovin, jahodníku a drobného ovoce.

V programu výstavy byla pøednáka paní Jaroslavy Divílkové zamìøená na blahodárné a léèivé úèinky nìkterých druhù ovoce, zeleniny a bylinek z naich zahrádek. Vyslechli jsme rùzná doporuèení, jak
získávat vitaminy z ovoce a zeleniny potøebné pro nae tìlo, hlavnì v
zimním období, rady pro vyuití naich výpìstkù v kuchyni, nebo jak si
z nich pøipravit rùzné èajové smìsi. Její zajímavá pøednáka obohatila
nae vìdomosti v tomto oboru.
Dalím bodem programu byla zajímavá beseda s panem RNDr.
Jiøím Rádlem na téma Kvetoucí zahrada od jara do podzimu. Beseda byla spojena s promítáním jeho bohaté obrazové dokumentace a
rovnì se tìila zájmu návtìvníkù výstavy.
Pro dìti byla pøipravena soutì v poznávání pøírody. Její organizaci a náplò zajiovaly nae èlenky paní Nadìda Sklenáøová a paní
Erika Nováková. Úkolem soutìících dìtí bylo nejen poznání, ale i namalování rostlin nebo výpìstkù na výkresy. Výsledky soutìe byly vyhodnoceny a ti nejlepí obdreli medaile. Pro dìti i dospìlé se nám i
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letos podaøilo zajistit prosklený vèelí úlek s vèelí královnou od vèelaøe
pana Jaroslava Háby, který patøil k zajímavostem letoní výstavy. Lze
jen pøipomenout význam práce vèelièek pro dobrou úrodu ovoce na
naich zahrádkách a zdraví prospìnou konzumaci medu a vèelích
produktù.
V odpoledních hodinách probìhlo vyhodnocení soutìe o Nejlepí výpìstek Vizovic. První cenu získal pan MUDr. Pavol Skalka
za sadu kdoulí a dýnì Hokaido, druhá cena byla udìlena paní Miroslavì Papové za dyni Ananasovou, tøetí cenu obdrel pan Jan Srnìnský za hruky odrùdy Køivice. Zvlátní cena byla udìlena paní Erice Novákové a Nadìdì Sklenáøové za práci s dìtmi v soutìi poznávání pøírody.
Odpolední program pokraèoval vylosováním tomboly, v ní se díky
naim sponzorùm selo 26 cen a pøíjemným posezením s pøáteli a harmonikáøem.

Závìrem se sluí podìkovat naim sponzorùm, kterými byli: Mìsto
Vizovice, Pavel Kamenèák - PKN Vizovice, Jaroslav Straka - STIHL
Vizovice, Frantiek Jaroek, Ladislav Dubèák, Jaroslav a Cyril Strakovi
z Bratøejova, Turek & ika P. - Vinaøství Velké Pavlovice, Jaroslav
Hába - Vèelaøství Lhotsko a Jiøí Hába. Podìkování patøí také hlavním
organizátorùm výstavy: Jaroslavu ikovi, Frantiku Hábovi, Janu
Pappovi a Frantiku Vièánkovi.
Ing. Antonín Minaøík výbor ZO ÈZS Vizovice

TAK TO VECHNO ZAÈALO!
Díky speciálnímu minulému èíslu Vizovských novin, kde se pøedstavovaly rùzné politické strany a hnutí, se nedostalo prostoru pro nae nové koláèky.
1. záøí 2014 bylo slavnostním dnem nejen pro Lindy a Samuely,
kteøí mìli podle obèanského kalendáøe svátek, ale bylo velkým dnem
hlavnì pro vech 72 prvòáèkù Z Vizovice. Vìøíme, e ti vichni,
doprovázeni rodièi, sourozenci i prarodièi, pøicházeli na slavnostní
zahájení do tìlocvièny dolní koly v dobré náladì a tøeba si i øíkali:

Dneska je ten velký den,
kdy u budu kolákem!
Ráno vstanu pìknì vèas,
a nemusím pospíchat.

A nechybìlo také pøivítání dìtí ze souboru Vizovjánek. Prvòáèci se
s Vizovjánky mohli na chvilinku vrátit do léta, kdy cérky v lese sbíraly
maliny a ogaøi hledali poøádné palice.
Na závìr vak pøilo oèekávané rozdìlení podle seznamù do tøíd
a dìti se vydaly do vyích pater budovy, kde na nì èekaly vyzdobené
první tøídy.
A na co se dìti dle malé ankety tìily nejvíce? Myslíte, e na kamarády, na písnièky nebo na pohádky? Omyl, zvítìzila svaèina!
A tak za vechny pedagogy a pracovníky Z Vizovice pøeji prvòáèkùm nejen dobré zakousnutí do svaèiny, ale také podporující a
chválící rodièe, kteøí budou pøi dìtech stát ve vech situacích, v okamicích zdaru a tøeba i nezdarù. A aby tìch nezdarù bylo co nejménì,
o to se my dospìlí musíme snait vichni spoleènì.
Jitka Macková

Hned po ranní hygienì
øíkám mámì: "Tak u jdeme!"
Ale jetì máme èas,
stihnu se i nasnídat.
U se tìím do koly,
na dìti i úkoly
i na paní uèitelku.
U pùjdeme za chvilenku.
A nejen paní uèitelky prvních tøíd - Lenka Hrachová, Lubomíra
Hillová a Jitka Macková dìti vítaly, ale pøila je podpoøit i paní øeditelka Radmila Koncerová, nová zástupkynì pro první stupeò Lucie
Navrátilová a vedení mìsta Vizovice v èele se starostou Ing.
Romanem Persunem.

DÌTI Z VITKU POMÁHALY NA
JANOVÌ HRADÌ
Kdy jsme s kolegou pøemýleli, jaký program bychom vymysleli
pro nae klienty na prázdniny, napadlo ho zapojit se do renovace
Janova Hradu. Mylenka se nám obìma zamlouvala. Je potøeba uèit
dìti peèovat o své okolí pro svùj dobrý pocit. Navrhli jsme to dìtem,
které Støedisko Nadìje Vizovice navtìvují, a s jejich souhlasem jsme
celou akci naplánovali. Brigády probìhly bìhem léta celkem dvì.
Spoleènými silami jsme se vrhli do práce. Ta nám la pìknì od ruky.
Vyváeli jsme su ze zasypaných místností, tøídili cihly a pomáhali, jak
se dalo. Pak u nás èekala zaslouená odmìna v podobì pekáèkù a
táboráku.
Chtìla bych moc podìkovat vem naim klientùm, kteøí se dobrovolnì zúèastnili a pøispìli tak k renovaci Janova Hradu.
Mgr. et Bc. Renata Farná, sociální pracovnice NADÌJE
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PAPOUCI UMÌLI ÈESKY AHOJ...
Na zaèátku nového kolního roku jsme se vydali do minizoo na
Stupavì. A blízké setkání se zvíøaty bylo opravdu jedineèné. Nejvíce

jsme se tìili na lvy. Ale velkou radost nám udìlali i psi, fretky, èínské
prasátko a spousta papoukù, kteøí volnì poletovali po zahradì. Bylo
to ale fakt super, vzpomínal Tomá M. Papouci umìli èesky øíct
ahoj, brali nám oøíky z ruky, A dokonce jsme dostali i dort s

postavièkami Barta Simpsona. Nejlepí bylo, e jsme si mohli vìtinu zvíøat i pohladit. Velké podìkování patøí sdruení Kopýtka pro
tìstí, které nám takovéto akce pravidelnì organizuje. Dìtský domov
a Zákl. kola Vizovice.
. Fojtíková, DD a Z Vizovice
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DÌVÈATA Z VIZOVICE OPÌT
V CELOSTÁTNÍM FINÁLE
Ve støedu 24. záøí 2014 odstartoval závodní sezónu nového kolního roku 2014 - 2015 ji tradièní 22. roèník pøespolního bìhu Trnavský vrch.
Spoleènì s dalími 17 kolami okresu Zlín se Vizovice nominovaly ve dvou kategoriích. Za mladí dìvèata nastoupily Barbora Królová,
Petra Horáková, Adéla Mikulèíková a Nikol Barto, celkovì skonèily na
pìkném 5. místì.
V kategorii starích dìvèat nás reprezentovaly Denisa Èimáøová,
Sabina Kusáková, Julie Sýkorová a Kateøina Dévová. V poèetné konkurenci si dìvèata vedla nejlépe a 1. místo v drustvech jim zajistilo
postup na krajské finále do Bystøice pod Hostýnem.
Výsledky jednotlivcù:
Mladí dìvèata - 42 startujících: Horáková Petra 9., Mikulèíková
Adéla 12., Królová Barbora 15. a Nikol Barto 39. místo .
Starí dìvèata - 40 startujících: Èimáøová Denisa 3., Kusáková
Sabina 4., Sýkorová Julie 6. místo. Kateøina Dévová se pøi bìhu zranila.
Biatlonový areál pod Hostýnem nás pøivítal ve støedu 8. 10. 2014.
Za pøíjemného podzimního poèasí si nae dìvèata zmìøila své síly na
trati dlouhé 1500m s dalími vítìznými týmy okresních finále Zlínského
kraje.
Drustvo z Vizovic ve sloení Sabina Kusáková, Denisa Èimáøová, Julie Sýkorová, Elika Slovenèíková, Kateøina Dévová a Andrea
Kneifelová vynesla jejich bojovnost na stupeò nejvyí a otevøela jim
dveøe do celostátního finále nejlepích bìcù z Èeské republiky.
Rekreaèní areál Støíbrný rybník v Malovì Lhotì u Hradce Králové
se stal ve støedu 22. 10. 2014 dìjitìm republikového finále v pøespolním bìhu.
Za nepøíznivého, studeného a detivého poèasí se dìvèata Tereza
Golová, Elika Slovenèíková, Sabina Kusáková, Julie Sýkorová, Denisa Èimáøová a Kateøina Dévová postavila na start nejpoèetnìjí
kategorie. Ètrnáct vítìzù jednotlivých krajských finále a jedno drustvo
poøádající koly z Hradce Králové, celkem 83 dìvèat, tvoøilo opravdu
silnou konkurenci. I kdy na trati dlouhé 1650 m mìly více sil i zkueností z podobných závodù hlavnì bìkynì na lyích, biatlonistky èi triatlonistky, ani nae dìvèata se neztratila. Celkovým 7. místem opìt
potvrdila, e i v této soutìi patøí k nejlepím v republice.
Vem naim reprezentantkám gratuluji ke krásným výkonùm a
pøeji jim hodnì chuti a sil do dalí tréninkové práce.
Moje podìkování patøí Nadaènímu fondu PASTELKA pøi Základní
kole Vizovice, který dìvèatùm uhradil finanèní náklady spojené s cestou a ubytováním v Hradci Králové.
Mgr. Adriana Hálová, uèitelka TV

ÁCI ZÁKLADNÍ KOLY VIZOVICE LETOS DVAKRÁT V CELOSTÁTNÍM FINÁLE
30. dubna se okresním finále OVOV v Otrokovicích rozbìhl kolotoè závodù a soutìí, který skonèil a zaèátkem záøí nového kolního
roku republikovým finále v Praze. Ji tradiènì jsme se zapojili do soutìí OVOV, AÈ, PÈR.

Druhým velkým sportovním úspìchem loòského kolního roku
byla úèast v 5. roèníku celostátního finále OVOV. Ve dnech 5. a 6.
9. pøivítala praská Juliska více jak 650 dìtí, dvì stovky uèitelù,
zastoupeno bylo celkem 180 kol ze vech koutù Èeské republiky.
Ozdobou závodních dnù bylo 70 olympijských legend v èele s
Vìrou Èáslavskou, Danou Zátopkovou, Jarmilou Kratochvílovou a
dalími.
První den se dìtem z Vizovic opravdu daøilo a po pøevánì atletickém pìtiboji byly na fantastickém tøetím místì. Druhý den u
nebyl tak úspìný a testy v klicích spolu s lehy - sedy rozhodly o
celkovém 11. umístìní. Zvládnout celý desetiboj vyaduje poctivý
a dlouhodobý trénink a teprve teï nìkteøí áci pochopili, e podcenìní individuální pøípravy nejlépe bodovaných disciplín se nevyplatilo.

Pro ty, kteøí zapomnìli význam jednotlivých zkratek, struènì pøipomenu.
OVOV - Odznak vestrannosti olympijských vítìzù
Garanty a iniciátory této soutìe jsou legendární èetí desetibojaøi a olympionici Robert Zmìlík a Roman ebrle. Zátitu nad okresním
a krajským kolem pøevzala olympionièka árka Kapárková.

V kategorii jednotlivcù si úasnì poèínala Denisa Èimáøová,
které jako jediné z dìtí se podaøilo stát na stupních vítìzù a hruï
jí zaslouenì zdobila støíbrná medaile. Dalích cenných umístìní
jetì dosáhly Sabina Kusáková 8. místem a Tereza Golová a
Karolína Vlèková 11. místem.
Sportovní výzvu v podobì monosti absolvovat celý desetiboj
OVOV a srovnat tak svoji vestrannou výkonnost s dalími uèiteli
jsme pøijali i my uèitelé. Pan uèitel Dominik Masaø se svým úspìchem vyrovnal naí nejlepí ákyni a mezi mui skonèil na druhém
místì, kategorii en jsem vyhrála já.

Disciplíny: 60 m, skok daleký, hod míèkem, 1000 m, hod medicinbalem, trojskok snomo a dvouminutové testy - pøeskok pøes vihadlo,
shyby na lavièce, plavání (alternativa k bìhu na 1000 m), kliky,
lehy - sedy.
Odznak plní nejen nejlepí
sportovci a reprezentanti, ale z
dùvodu vestranného zamìøení
trápím jednotlivými testy i celou
dívèí populaci naí koly od 6. do
9. roèníku.
V letoním roce bylo do
OVOV zapojených 129 dìvèat,
celkem získaly 79 odznakù, z
toho 48 bronzových, 17 støíbrných, 7 zlatých a 7 diamantových. Je krásné sledovat, jak dìti
vynakládají obrovskou snahu a
úsilí, aby zlepily svá maxima a
získaly co nejvíce bodù.
AÈ - Atletický ètyøboj
Disciplíny: 60 m, vytrvalost
(600 m - 1000 m), hod míèkem/vrh koulí, skok daleký/vysoký. Drustvo tvoøí pìt závodníkù.
PÈR - Pohár Èeského rozhlasu
Disciplíny jsou stejné jako v
AÈ, ale v drustvu je 12 èlenù.
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Výsledky okresních soutìí:
OVOV - 1. místo
PÈR - starí dívky 2. místo, mladí dívky 3. místo, starí chlapci 3.
místo
AÈ - starí dívky 1. místo, mladí dívky 2. místo, starí chlapci 3.
místo, mladí chlapci 4. místo
Výsledky krajských finále:
PÈR - Uherské Hraditì: starí dívky ve sloení Vlèková,
Kùstková, Kusáková, Èimáøová, Sýkorová, Hálová, Bøezíková,
Dévová, Bìlíèková a Staková skonèily na krásném druhém místì.
AÈ - Valaské Meziøíèí: mladí dívky ve sloení Golová,

BIKERSKÁ SEZÓNA V TJ SOKOL
VIZOVICE
Letoní Èeský pohár v orientaèních závodech horských kol
(MTBO), který provázelo poèasí vech podob - od mrazivého jarního, pøes suché a po nepøíjemnì rozbahnìné, mìl na programu 18
závodù, které se konaly v blízkosti Dìèína, Karlových Varù,
Jindøichova Hradce, Nového Mìsta na Moravì, Mimonì, Sázavy,
rakouského Zwettlu, Jilemnice a Øíèan u Prahy.
Na závìr sezóny byli pøi veèerním vyhláení dekorováni i celkoví vítìzové Èeského poháru MTBO za rok 2014, kde obsadil vynikající 2. místo v kategorii M14 Krytof Kroc. V kategorii M21B ukonèil letoní sezónu Èeského poháru na celkovém 28. místì Miroslav Hodoò a v kategorii M40 na celkovém 9. místì Dalibor Kroc.
Závodníky MTBO èeká nyní zimní spánek, Èeský pohár se opìt
rozbìhne a na pøelomu dubna a kvìtna 2015. V pøítím roce budou
pravdìpodobnì závody nejen v Èechách a na Moravì, ale i v
Maïarsku a na Slovensku.
Ing. Jiøí Kalenda

Gratulace a podìkování patøí opravdu vem, nejen tìm, který
se svým výkonem dostali na stupnì vítìzù. Dìti reprezentují
Vizovice v okresních, krajských i republikových finále nejen svými
sportovními dovednostmi, ale i bezproblémovým a pøíjemným chováním.
Dìkuji paní øeditelce za podporu sportu, úèastnit se tolika akcí
není na vech kolách samozøejmostí, a panu Vlastimilu Sýkorovi
a firmì SYKORA - kuchynì za 15 ks sportovních dresù pro dìvèata. Navzdory celostátním statistikám týkajících se nezájmu mladých lidí o sport vìøím, e dìti z Vizovic nepøestanou sportovat a
e úspìchy a zpùsob trávení volného èasu jejich spoluákù i uèitelù jsou pro nì vhodnou motivací.
Adamcová, Adamkovièová, Królová a Kneifelová vybojovaly druhé
místo a starí dívky Sýkorová, Èimáøová, Kusáková, Kùstková a
Vlèková, které nemìly v kraji konkurenci, si svým vítìzstvím zajistily
úèast v celostátním finále.
OVOV - Valaské Meziøíèí: drustvo ve sloení Radoò, Zgarba,
Bargl, Vaculík, Èimáøová, Golová, Adamkovièová a Dévová si druhým
místem vybojovalo postup na republikové finále do Prahy. Èimáøová,
Golová, Królová, Kusáková a tefka uspìli i v kategorii jednotlivcù a
obsadili stupnì vítìzù. Postup do Prahy si díky získaným bodùm zajistily v kategorii jednotlivcù i Kusáková a Vlèková.
Finále Èeské republiky:
Jedním z vrcholù celé sezóny se stalo republikové finále v
Atletickém ètyøboji, které se konalo 12. - 13. 6. v Bøeclavi. Úèastníci
jsou vítìzové jednotlivých krajù. Drustvo dìvèat ve sloení Julie
Sýkorová, Denisa Èimáøová, Sabina Kusáková, Daniela Kùstková a
Karolína Vlèková si tak pomìøilo síly s dalími tøinácti týmy. V silné
konkurenci dìvèata skonèila na vynikajícím 5. místì a spoleènì se pøipravujeme na pøítí rok a plánujeme, jak uspìt jetì více.
Mgr. Adriana Hálová,
uèitelka Tv
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TERMÍNY AKCÍ A PLESÙ
NA SOKOLOVNÌ
26. 12. 2014 tìpánská zábava - volejbalisti
11. 1. 2015 Dìtský karneval - TJ Sokol
17. 1. 2015 Myslivecký ples - MS Vizovice
31. 1. 2015 Valaský bál - Valai
14. 2. 2015 Chrastìovský bál - obec Chrastìov
21. 2. 2015 Ples Z Vizovice
28. 2. 2015 Skautský ples
7. 2. 2015 Ve stopì valaské zimy - soutì rallye

ORIENTAÈNÍ BÌH V OBRAZECH POSLEDNÍ DEKÁDY
Dlouhou dobu jsem nepsal do Vizovských novin èlánek o dìní v
oddíle orientaèního bìhu a asi bych ani nepsal, nebýt pøedvolebního
vydání tohoto plátku. Pøi pozorném proèítání programu vech stran a
seskupení lze u vech partají nalézt pár spoleèných bodù, které se
ve své podstatì opakují kadé volby. Mám tím na mysli konkrétnì
podporu místních spolkù zabývajících se prací s mládeí a pod-

Vizovického oddílu má najednou úplnì jiný zvuk.
Hned v následujícím roce (2004) jsme vyuili vytvoøenou mapu
pro Mistrovství Èeské republiky v MTBO (orientaèní cyklistika).
Stejná aréna v Lideèku, nìco málo pøes 400 úèastníkù, zdá se to být
rutinní akce s ohledem na akci z pøedchozího roku. Opìt vysoké hodnocení, ale pøece jenom je ná oddíl spíe bìecky zamìøený, a
proto se do budoucna chceme vìnovat spíe bìeckým závodùm.
V roce 2005 se poprvé zhodnocuje nae práce s mládeí.
Antonín Bednaøík získává zlatou medaili na MÈR ve sprintu.
Následnì v roce 2006 Tonda potvrzuje suverenitu ve své vìkové
kategorii, vyhrává MÈR na krátké trati a na MÈR ve sprintu pøidává
støíbrnou placku. tafeta naich odchovancù navíc nìkolikrát vystupuje na bednu v Èeském poháru tafet.

poru sportu. Za bezmála 20 let vedení oddílu orientaèního bìhu si
dovolím poukázat malou retrospektivou, jak Mìsto Vizovice podporuje sport a sdruení, která dobrovolnì ve svém volném èase pracují s dìtmi a mládeí, mìøeno optikou pravdìpodobnì nejúspìnìjího a nejvìtího sportovního oddílu ve Vizovicích.
Orientaèní bìh má ve Vizovicích hluboké koøeny a dlouholetou
tradici. Oddíl zde zaèal fungovat pod turistickým oddílem ji v edesátých letech minulého století. Byli to zejména pánové Hala a
Najbrt, kteøí oddíl dovedli a do let devadesátých, kdy ho pøevzala
souèasná generace. V roce 1996, kdy oddíl mìl necelých 30 èlenù,
zaèíná skupina 3-4 tahounù pravidelnì vytváøet speciální mapy pro
orientaèní bìh a na tìchto poøádat oblastní (krajské) závody. Díky
stovkám hodin práce, kterou dobrovolnì investujeme do tìchto pøíprav, je oddíl schopen dret vyrovnaný rozpoèet. Kromì tohoto pøipravujeme v pravidelných intervalech tréninky pro dìti a mláde,
soustøedìní, tábor a dalí víkendové akce a hlavnì víkend co víkend
jezdíme po závodech.
Díky této dynamice, velmi kvalitním mapám a vysokému standardu poøádaných závodù si oddíl velmi rychle získal pomìrnì dobré
jméno, a proto kdy jsme v roce 2001 podávali na Èeském svazu orientaèního bìhu historicky první pøihláku na poøádání celostátního
závodu, bylo pøíjemným pøekvapením, e nám byl tento závod pøidìlen ji v prvním kole. Následující dva roky pak byly obrovskou výzvou
pro vechny z nás. Malý provinèní oddíl, který v té dobì mìl kolem
50 èlenù, bude poøádat závod Èeského a Slovenského poháru, navíc
je zaøazen do svìtového ebøíèku a stal se také nominaèním závodem na následné Mistrovství svìta pro èeskou reprezentaci. Kadý
den bylo na startu více ne 1 200 becù a bìkyò ze esti zemí, které
bylo navíc potøeba ubytovat, zajistit startování, atd. Arénu závodu
jsme vybudovali v Lideèku, místní èásti Raèné, detailní mapa v mìøítku 1:15 000 mìla plochu více ne 12 km2 zaujímala prostor zalesnìné èásti høebene Vizovických hor od Èertových skal a po Vaøákovy
paseky. Brutální vedro, velmi nároèné tratì, perfektnì zacílený modelový závod pro reprezentaci, pièková aréna, dobìh vysypaný pilinami, záznam odvysílaný v Èeské televizi a v neposlední øadì velmi
vysoké hodnocení ze strany Svazu, to ve byly obrovské zkuenosti
pro vechny z nás. Posunuli jsme si laku hodnì vysoko a jméno

Moná díky pomatení smyslù nebo vlnì euforie a nadení z
úspìných akcí, ale hlavnì díky skvìlé partì a atmosféøe v oddíle
pøicházím v roce 2005 s mylenkou na uspoøádání nejdùleitìjího
závodu pro vechny orienáky - Mistrovství Èeské republiky na
klasické trati. Pøekvapivì hladce je nám tento závod opìt pøidìlen
na rok 2007, jako centrum tentokrát volíme domácí Vizovice, rekreaèní zaøízení Revika.
Opìt se poutíme do detailního mapování prostoru, tentokrát
jsou okraje mapy silnice Vizovice-Louèka a Zádveøice-Horní Lhota,
plocha bezmála 16km2. Jen rozpoèet na mapovací práce èítá bezmála ètvrt milionu korun, zhruba tøetina nákladové stránky rozpoètu,
jen na tuto akci. Podaøilo se dohodnout také zaøazení závodu do
Slovenského poháru, a proto jsme se také rozhodli poádat o dotaci
z programu pøeshranièní spolupráce Interreg. Dotaci jsme nakonec
obdreli, ale díky skuteènì obrovské administrativní zátìi jsem se
vnitønì rozhodl - nikdy více ádný projekt s EU! V záøí 2007 se tedy
do Vizovic sjela kompletní èeská a slovenská pièka, témìø 1 300
bìcù a bìkyò, kteøí se na základì sobotní kvalifikace postavili v
nedìli do finálového závodu. Orienáci byli vude, Revika, Základní
kola, Internát støední koly, vechny penziony obsazeny, chybìjící
ubytovací kapacitu poskytly Luhaèovice a Zlín. Arénu, kterou jsme na
Revice vybudovali, mnozí zahranièní úèastníci hodnotili jako arénu
hodnou Mistrovství svìta, chybìla jen velkoploná obrazovka. Neuvìøitelnì pohodová atmosféra, skvìlé poèasí, hladký prùbìh dùleitého závodu, spokojení úèastníci a vysoké hodnocení ze strany
Svazu postavilo oddíl pøed dalí výzvu. V roce 2008 hostila Èeská
republika Mistrovství svìta v orientaèním bìhu a ná oddíl se mìl
postarat v kvìtnu tého roku o týdenní pøípravný kemp pro 12 národních týmù. Vyèerpaná kapacita ubytování na Revice, svìtová pièka
vèetnì profesionálních Francouzù s tehdy legendárním Thierrym
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Guorgiou, pro kterou my malí Vizovjani stavíme tréninky.
Neskuteèné. Týden nabitý energií, setkání se pièkovými trenéry,
závodníky, debaty nad postupy elitních orienákù, dùleité nominaèní závody, na základì kterých se trenéøi rozhodnou, koho vezmou na
MS. Ani ve snu by mì nenapadlo, e nìkdy budeme na Masarykovì
námìstí ve Vizovicích vypoutìt na start závodu svìtovou pièku.
Jetì pøed pìti lety byl oddíl orientaèního bìhu z Vizovic malým, bezvýznamným klubem a najednou poøádáme akce svìtového formátu.
Co je ale nejdùleitìjí, celou produkci si øídíme my, Vizovjani, ádný
promotér, ádná komerèní agentura. Vechno klaplo, jetì dnes
jsme v kontaktu s nìkterými úèastníky. A teï po kempu jsme dostali
monost podat si pøihláku k poøádání Juniorského Mistrovství svìta.
Oddíl je v této dobì na absolutním vrcholu, máme pøes 70 èlenù,
mapujeme, poøádáme, trénujeme, mláde boduje v Èeském poháru,
získává medaile na MÈR. Oddíl je finanènì sobìstaèný a to byl cíl.
Pokud bych mìl ale vyèíslit tisíce hodin práce investované do vech
èinností oddílu (mapování, trénování, závody, poøádání, soustøedìní,
tábory, akce) zejména pak nejuího vedení, doel bych pravdìpodobnì k závratnému èíslu. Tahle energie není nevyèerpatelná a jako

oddíl se primárnì chceme soustøedit na práci s mládeí a proto s
díky kandidaturu na poøádání Juniorského MS odmítáme.
Ondra Malý, souèasný hlavní trenér mládee, získává v roce
2009 bronzovou medaili na MÈR na dlouhé trati a zavruje tak
velké úspìchy naí první generace odchovancù.
V následujících letech nastává drobný útlum. Èas nezastavíme,
i nám se narodí vlastní dìti a najednou se priority lehce pøeskupují.
Oddíl se soustøeïuje na práci s dìtmi a poøádání oblastních závodù.
Úzce spolupracujeme také se Základní kolou, pro kterou spolupoøádáme sportovní dny. Jednostrannou spolupráci ale brzy ukonèujeme a soustøedíme se na vlastní práci.
Aktuální èlenská základna èítá necelou stovku èlenù. Na pravidelné tréninky chodí dnes bezmála 40 dìtí, snad nejvíce v historii. Po
delí dobì zde vidíme dalí talenty a vyèleòujeme jim speciální pøípravu. V plánu na následující 3 roky nemáme ádnou velkou akci,
chceme se soustøedit na práci s dìtmi, stabilizovat zázemí a rozpoèet, v horizontu tøí let musíme investovat velké èástky do meních
map v bezprostøedním okolí Vizovic, abychom vùbec mìli kde vykonávat technickou èást pøípravy, a tohle vyluèuje pøípravu velké akce.
Opìt se zde tvoøí to zvlátní fluidum, ale je to u o jiné generaci.
Oddíl se opìt nadechuje
A jak je to tedy s podporou Mìsta Vizovice naeho oddílu?
Ve volebním roce 2014 bylo z rozpoètu Mìsta naemu oddílu pøidìlena nejvyí èástka v historii oddílu, celých 25 000 Kè na èinnost
oddílu s mládeí. Z této èástky vrátíme 17 000 Kè Základní kole,
jejím zøizovatelem je Mìsto Vizovice, za pronájem tìlocvièny v zimním období (350Kè/hodinu). V letech minulých ohodnotilo Mìsto nai
práci s mládeí èástkou 8 000 Kè za rok, co nepokrylo ani náklady
na pronájem extrémnì drahé tìlocvièny. Kadý nech si udìlá svùj
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vlastní názor, jakou mìrou Vizovice podporuje sport a èinnost s mládeí. Jsem upøímnì velmi zvìdav, jak se nové zastupitelstvo postaví
ke schválení celého rozpoètu v dnení dobì, zejména pak naí
kapitoly, kterou vechny partaje hojnì zmiòují ve svých programech.
Martin MAREK
Pøedseda oddílu OB VIZOVICE, obèanské sdruení
www.obvizovice.cz

NA CHRASTÌOVÌ SE POØÁD NÌCO DÌJE...
V prùbìhu celého roku u nás
probíhá celá øada akcí, a u jde
o den dìtí, drakiádu, myslivecký
den, lampionový prùvod, rozsvìcování vánoèního stromeèku,
sportovní klání ve fotbale èi stolním tenise a mnoho dalích.
Chrastìovský guláfest

Chtìla bych podìkovat vem
zúèastnìným rodinám - Polèákùm, imoníkùm, Uhøíkùm,
Lutonským, Mikùm, Malým, Dobiáùm, Kmínkùm, Beneùm a
Romanì Hábové, jak za pøípravu
guláù, tak i za organizaci celého
odpoledne.

vyrazily na halloweenskou koledu po Chrastìovì. Celou akci
si ogaøi a cérky vymysleli a uspoøádali sami a myslím si, e i kdy

Lampiónový prùvod
Ani nepøízeò poèasí neodradila obyvatele Chrastìova od

to byl první roèník, moc se jim
povedl a vìøím, e v této tradici
budou i nadále pokraèovat.

kadoroèního lampionového prùvodu. Sraz byl v sobotu 8. listopadu v 17.00 hodin u hospody.

Teï se k tìmto kulturním
událostem Chrastìova pøidala
jetì jedna exkluzivní, a to:
SOUTÌ O GULÁOVÉHO
KRÁLE CHRASTÌOVA. Letoní druhý roèník se uskuteènil
4. øíjna na námìstí pøed hospodou. Do soutìního klání se
zapojilo celkem 10 rodin, jak
místních, tak i pøespolních.
Své prvenství obhajoval
Karel imoník, který se stal
GULÁOVÝM KRÁLEM roku
2013. Konkurence byla ovem
velká; soutìící letos uvaøili nejenom guláe hovìzí, ale také vepøové èi segedínské. Na prvním
místì se se svým hovìzím guláem umístila Jana Polèáková, a
stala se tak GULÁOVOU

KRÁLOVNOU roku 2014, druhé
místo obsadil Karel imoník a na
tøetím místì skonèila Romana
Hábová.
I pøes nepøíznivé poèasí se
letoní Guláfest vydaøil.
Návtìvníci mìli monost
ochutnat rùzné typy guláù a
zároveò strávili pøíjemné odpoledne v dobré spoleènosti.

Vìøím, e se pøítí, tøetí roèník ponese ve znamení nabyté
úèasti, a e se z pøíjemnì stráveného dne stane dlouholetá tradi-

ce, na kterou se vichni budeme
celý rok tìit a pilovat své guláe
k dokonalosti, aby ten pøítí rok
vyhrál právì ten ná.
Chrastìovský Halloween
V pátek 31.10.2014 si daly
chrastìovská straidla, pøíery
a duchové sraz na námìstí a
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ÈERTOVSKÉ REJDY

Odsud se zhruba padesátka
Chrastìovjanù vydala na ji tradièní lampionový prùvod.
Pro dìti byla po celé trase
pøipravena spousta sladkých odmìn. V minulých letech pøivedla
malé úèastníky pochodu osvìtlená cestièka kolem lesa ke kouzelnému stromu, kde si kadý
mohl najít nìco dobrého. Letoní
dé vak nedovolil, aby prùvod
el lesem a tak nejvìtí pøekvapení èekalo u zvonièky.

slední øadì i provozovateli
Chrastìovské hospody Bøeovi
kabrahovi a jeho kolegyním za
pøípravu obèerstvení, které vem
pøilo po propreném lampionovém prùvodu vhod.
Jsem ráda, e ani nepøíznivé
poèasí neodradí Chrastìovjany
od podobných, spoleènì poøádaných akcí, bìhem kterých se
vichni potkáme a mùeme plánovat dalí akce, jako je rozsvìcování vánoèního stromeèku ne-

Podìkování patøí vem rodinám, které pro dìti pøipravily
sladkosti, dále pak Dajce Uhøíkové a Ivetì imoníkové za
zorganizování prùvodu a v nepo-

bo vánoèní a silvestrovská procházka .
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Na mnoha místech èertovské rejdìní upadá a staøí èerti vymírají.
Na Chrastìovì je tomu vak naopak a poèet otrhaných lotrù z pekla
se rozíøil o dalí dva vyslance z temnot.
Pátek veèerní byl zahalen do neprostupné tmy a ani ten nejodvánìjí pes si nedovolil tìknout. Jediné, co se neslo ulicí, byl ryk pekelníkù, dupot a rachot zvoncù a øetìzù.
Nebylo dìtské duièky, která v ten okamik neslíbila Mikuáovi i to
nemoné. Na dùkaz, e si dìti budou èistit zoubky, poslouchat rodièe
a pìknì jíst, smrák pøejel kostí po ostøí své kosy a drobotina ze sebe
chrlila jednu píseò èi básnièku za druhou. Mikulá mìl plné ruce práce
s mírnìním èertù, kteøí bez váhání kadé dítì okamitì cpali do pytle
a jen pøes jeho velkou laskavost odeli i tentokráte èerti s prázdnou.
Ale pozor dìti, rok uletí jako voda a èerti jsou tu znovu!
Richard Jaronìk

VZPOMÍNKA NA CUKRÁØSKOU RODINU KLAÈÁNKOVU Z VIZOVIC
Tak jak ji byla psáno v minulých èíslech VN - historie se bude
zabývat nejen velkými firmami, ale
i významnými obèany èi meními
ivnostníky. Pravdìpodobnì ani
pamìtníci, dnes ji váeného
vìku, nevzpomenou na oblíbenou
Cukrárnu u Klaèánkù. Èas je v
tomto pøípadì neúprosný. Historii
Klaèánkovy cukráøské rodiny
sepsal poslední pamìtník - syn
zakladatele - Jan Klaèánek.

jsem o 9 let mladí od svých dvou
bratrù Jana a Mirka.
Rodièe mého otce byli první
cukráøi ve Vizovicích, mìli cukrárnu a výrobnu ve svém rodném
domì na Øíèanské ulici, naproti
Halových, kteøí mìli obchod s
potravinami a vedle pekárnu.
Z druhé strany sousedili s
rodinou Kubíèkových, kteøí mìli
hospodu, ta byla na rozcestí
Øíèanské ulice a Garaíjky.

Bratøi Jan a Jiøí v cukráøském voze - krátce po znárodnìní nìkdy v roce 1950.

Svatební fotografie mých rodièù (Jan a
Frantika) z roku 1924.
Vechno co vím o cukráøské
tradici naí rodiny, jsem se dozvìdìl z vyprávìní mého tatínka,
pana Jana Klaèánka, protoe jsem
se narodil a 1. záøí 1939, kdy
zaèala druhá svìtová válka. Byl

Ve dvacátých letech po sòatku
mých rodièù odeli bydlet do
nájmu na námìstí k rodinì Macháèkových, kteøí tenkrát mìli
knihkupectví. Tam zaèal tatínek
zkouet, co se doma nauèil a zaèal

péct cukráøské výrobky v
malé domácí troubì. Mimo jiné
dìlal také bonbóny, které se jednotlivì balily do papírkù.
Následnì potom si pan Jan
Klaèánek postavil cukrárnu na
námìstí za tzv. Zálonou, nad
potokem, v takovém malém roku.
Øíkalo se jí Budka, která byla
postavena ze døeva. Sem rádi
chodili koláci u jen z toho dùvodu, e Budka byla kousek v tìsném sousedství koly. Jenome v
roce 1939, kdy byla povodeò,
voda ji odplavila. Vzpomínám si
velmi dobøe na kuriózní sitauci,
kdy se tìsnì po povodni psalo v
místním tisku, jak lidé v Zádveøicích, pøirozenì po toku potoka,
sbírali z vody Klaèánkovy zabalené bonbóny.

Cukráøi na trhu.

CUKRÁRNA VÈERA A DNES...

Nejblií rodina pøed cukrárnou.

Dnení podoba domu.
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Pak si poøídil cukrárnu na
Øíèanské ulici za mostem na rozcestí do lázní. Na levé spodní fotografii pøed cukrárnou vidíte manele Klaèánkovi, syny Jana, Miroslava, Jiøího a maminku paní Klaèánkové paní Hábovou, kteøí mìli

které rodièe pracovali jako zamìstnanci Jednoty.
Syn Jana Klaèánka Jiøí vzpomíná, jak v 60. letech dìlal na
hotelu Lidový dùm na námìstí
vrchního. Hotel se skládal z restaurace, kuchynì a ubytovacího
zaøízení. Restauraci tvoøily tøi místnosti o kapacitì 100 míst. Vedle
toho byl myslivecký salonek, kde
jsem dìlal svatební hostiny.
Ubytovací zaøízení mìlo kapacitu
50 lùek, které byly po vìtinu
roku plnì obsazeny hlavnì se
zájezdy.
Vzpomínám, kdy byla restaurace plnì obsazena, tak jsem jetì
obsluhoval pøed hotelem na lavièkách.

Pohøeb maminky Frantiky v roce 1966.
Zleva je vidìt Janèíkùv dùm, Halùv dùm a
Klaèánkùv dùm, který byl v roce 1947
pøestavìn.

Na hotel mám velmi
pìkné vzpomínky. Nael jsem si tam i svoji
manelku, se kterou
proívám astné stáøí. V tomto
roce se doívám 75 let. Kdo si
jetì vzpomene na hotel Lidový
dùm, vem dìkuji. Jiøí Klaèánek

Otec se synem
Mirkem.
koláøství na námìstí nad hotelem,
kde dìlali døevìná kola na selské
povozy. Jan Klaèánek jezdil také
na poutì prodávat své výrobky.
Finanènì se podílel na budování
kaplièky u Chladné studny, kde je
jeho jméno na pamìtní tabulce
takté uvedeno.
V roce 1947 dochází k pøestavbì cukrárny a vlastního domu
do podoby, jak jej v témìø nezmìnìné podobì znají mnozí Vizovjani dodnes. Výrobna a cukrárna
zde ale i nadále zùstaly. Po roce
1949 (znárodnìní) u se nesmìla
cukrárna jmenovat Klaèánkova,
ale byla to cukrárna Jednoty, v

Myslivecký
salónek na
hotelu.

Oblíbená Budka s cukrovím (1935).

6/2014

25

Pøipravil Richard Jaronìk
za pomoci a archivních
fotografií Jiøího Klaèánka

Syn Jiøí Klaèánek jako vrchní v Hotelu
Lidový dùm. Rok 1962.

Dnení pohled - vstup do kavárny Retro.

Co jsou Valai?

Naemu valaskému pùvodu jsme se podrobnì vìnovali ve
dvou èíslech VN, a to v roce 2013, kde jsme dohledali stopy a k
rumunským horám. Dalím pátráním se mi podaøilo dohledat jetì
pár informací z Vizovského zpravodaje z let 1925, kde neznámý pisatel pøidal jetì nìkolik zajímavostí. Píe:
Valai jsou obyvatelé jihovýchodního kouta Moravy od Brumova,
Horního Újezdu, típy, títné, Hostýna, Rajnochovic, Bránek, Chorynì,
Líné, Meziøíèí, Ronova k hranicím uherským.
Mimo tento obvod horský poèítají se jetì k Valasku mìsta Kelè a
Frentát s okolními vesnicemi, aè podøeèí keleèské lií se od èisté valatiny, podobajíc se víc spisovné øeèi a podøeèí frentátské schyluje se zase
k latinì.
Moravské Valasko rozkládá se ve 12 soudních okresích východní
Moravy.
Celé valaské okresy jsou: Meziøíèský, Ronovský, Vsatský, a Frentátský. Skoro celé: Kloboucký, Vizovský a Zlínský. Z èásti jen: Holeovský, Bystøický, Hranický a Jièínský. Z Místeckého jen obec Ostravice patøí
Valasku. Obyvatelùm tohoto kraje øíká se Valai.
Vech Valachù je asi 200tisíc.
Co jsou Valai?
Dìjepisec Palacký praví, e jsou poslovantìní potomkové starých
keltických Bójù. - Dr. Fr. Miklosiè tvrdí, e Valai pocházejí od Rumunù,
kteøí ve 12.-16. století ze svých sídel (z rumunského Valaska) se stìhovali i se svými stády ovec. Tohoto mínìní je z èásti té dobrý znalec
moravského lidu, Frant. Barto, jen píe: Z rùzných slov, je se posud
v náøeèí moravských Valachù zachovala (brynza, urda, èarták, chotár aj.)
nade ví pochybnost patrno, e mezi pùvodními osadníky zastoupen byl
také ivel rumunských Valachù, který obyvatelùm tohoto kraje jméno dal,
sám pak mezi ostatním obyvatelstvem slovenský zanikl.
Dr. Jos. Lad. Píè, profesor a dobrý znalec slovanských øeèí, Timofej
Dimitrij Florinskij, profesor slovanských jazykù na universitì v Rusku a
øeditel Matou Václavek jsou mínìní toho, e Valai jsou èistý, ryzí kmen
slovenský, jak tomu nasvìdèuje jejich zevnìjek tìlesný, jejich øeè, zvyky
a obyèeje. Valasko zalidnìno jest ponejvíce z Uherského Slovenska a ze

sousedních krajin moravských. Nìkterá slova rumunská poukazují pouze
na styk plemen slovanských s pastýøi rumunskými. Zamìstnání obyvatelstva tohoto kraje, tj. ovèáctví (pasení ovec), dalo název tomuto kraji. I u
jiných slovanských národù slují pastýøi Valachy.
Obyvatelé tohoto kraje pokládají se sami za potomky Valachù tj.
pastýøù betlémských.
Stará babka karlovská vypravovala o tom øediteli Bartoovi
následující legendu:
Tam pøi Betlémì pásli Valai celú zimu, vecko tam bylo zelené. Potem, dy svìt sa mnoíl, to sa rozláali po pahrbkoch a kadý
si vychraòoval v hore (v lese na kopci), gde by jaké místeèko mohl
mì. Rozláali sa, rozláali po vech konèinách hor, vecko ludé
køesanèí. To zme tady my, jejich potomci, a zostanem tadyk.
Tak ji víte, co jsou Valai?
Richard Jaronìk

Dobová reklama 1932.

Pozvánka na závody na Sokolovnì.

26

Vizovské noviny

Kráde penìz a skvostù v osobním automobilu ve Vizovicích.
Paní B. K. z Frentátu pøijela do Vizovic osobním autem a vstoupila do
hotelu Kvoch. Pøi vystupování z auta zanechala na sedadle rùzné vìci,
které byly bìhem nìkolika minut odcizeny. Mu odcizil dámskou taku v
cenì 200 Kè s èástkou 500 Kè na hotovosti, zlatý lornìt v cenì 600 Kè,
støíbrný høeben v cenì 200 Kè a 3 bílé kapesníky v cenì 60 Kè. Pachatel
je asi 22letý, tíhlé postavy, hubeného oblièeje, byl odìn v tmavý oblek a
svìtlou placatou èepici. Po pachateli se pátrá.
*****
Laciné kolo. Obèan tefka z Lípy koupil od neznámé osoby laciné
kolo za 350 Kè. Kolo pocházelo z krádee a patøí J. Valovi z Podolí.
Kolikráte jsme ji upozoròovali: nekupujte kradených kol. Vzejdou vám z
toho jen velká vydání a sami sebe dáváte v nebezpeèí proti paragrafùm.
*****
Bitka pøi kuelkách. Pøi høe v kuelky v Lázni vyvolali podnapilí hráèi
hádku, pøi které padla i poøádná facka. Hádku vyvolali muové, kteøí pøijeli autem do lázní v podnapilém stavu. Doufáme, e nìco podobného se
nebude více opakovat. Takovým nerozumným chováním jsou obtìováni
klidní hráèi a povstávají s toho mrzutosti nemilé pro obì strany.
Richard Jaronìk

K. Zápeca - Valaská zvonica.
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KOLA A JEJÍ SOUÈÁSTI ZÙSTALY VYKLIZENY, ZAPEÈETÌNY, OPÁSKOVÁNY POLICEJNÍMI PÁSKAMI A HLÍDÁNY POLICEJNÍMI HLÍDKAMI
Váení ètenáøi,
na konci roku 2014 vás
nechceme pøíli zatìovat policejními informacemi, jeliko
kadý z nás nosí v hlavì ji mylenky na Vánoce a pøíchod nového roku, dovolte mi vak pøiblíit
jeden pøípad z naeho teritoria a
jedno varování. Zaènìme tím
varováním
V poslední dobì se objevily
podvody, které probíhají pøes
sociální sí Facebook a ji
nìkolik lidí se opravdu v dobré
víøe nechalo napálit a pøilo o
nìkolik tisíc korun
Podstata
triku spoèívá v tom, e pachatel,
který je zdatný v IT technologiích,
se nabourá do prostøedí této
sociální sítì a pøes ni se dostane
k datùm vytipované obìti, která

nic netue mu sdìlí pøes registraci k domnìlé doplòkové aplikaci

sociální sítì dùvìrná data.
Potom dotyènému pøijde podvrená zpráva od jednoho z pøátel
z Facebooku s ádostí poslání,
resp. pøevod 40,- Kè, které potøebuje k tomu, aby zaplatil urèitou
platbu. Souèástí ádosti je i to,
kdyby dotyèný mohl poslat pøes
Facebook autorizaèní kód, který
mu pøijde na mobil a je urèen k
provedení této platby. Pokud tak
dotyèný oslovený uèiní, pole
autorizaèní kód k platbì ze
svého vlastního úètu v systému
internetbanking. Vzápìtí pøijde
zpráva o tom, e nakonec tento
postup není nutný, protoe
domnìlý kamarád ze sociální
sítì získal peníze jinak. Následuje podìkování a potom zprávy umlknou. Následnou kontrolou svého bìného úètu pokozený potom zjistí, e se nìkdo
dostal k datùm jeho bankovního
úètu a odvedl z nìj peníze, èi
takto zaplatil zboí, které si tøeba
pøes internet objednal. A to jen
proto, e poslal domnìlému
kamarádovi autorizaèní kód k
platbì!!!
Proto dùraznì doporuèujeme, abyste se takovým situacím vyhnuli, zásadnì posílání
autorizaèních kódù odmítali a
pokud jste se ji stali obìtí takového podvodu, nebo se takto
nìkdo z vás pokouel peníze

obvodního oddìlení, kteøí se
vám budou vìnovat a pøijmou
vae oznámení.

mi i v pátek, v den avizovaného
výbuchu. V den udávaného
výbuchu byla pøijata bezpeènost-

bájeèná známka punku!

ní opatøení i pro nejblií okolí
koly, zùstala uzavøena komunikace Tyrova ulice. Kdy vak k
výbuchu v urèenou hodinu a den
nedolo, postupnì byla bezpeènostní opatøení odvolána a v
pondìlí ji mohli studenti opìt do
koly nastoupit. Svým jednáním
neznámý pachatel naplnil skutkovou podstatu pøeèinu íøení
poplané zprávy. Na jednu z
postiených støedních kol tímto
jednáním neznámého pachatele
dorazila zpráva: A vyletíte do
vzduchu, bude to moje bájeèná známka punku!

Ve støedu 19. listopadu byla
na øeditelství Støední koly odìvní a slueb ve Vizovicích e-mailem doruèena zpráva od neznámého pachatele o tom, e ve
kole je nainstalována bomba,
která exploduje v pátek o dva
dny pozdìji v 8.00 hodin. Poté,
co øeditelství koly informovalo
Policii, zaèala evakuace a zajiování vech prostor koly, na
kterém se podíleli jednak policisté obvodního oddìlení Vizovice a jednak policisté z dalí
souèásti územního odboru Zlín.
Ironií je, e ten samý den pøila
obdobná zpráva na dalích pìt
kol ve zlínském okrese, take
policisté mìli skuteènì plné ruce
práce. O den pozdìji probìhla
pyrotechnická prohlídka objektu,
kterou se vak nástraný výbuný systém (jak je bomba
nazývána odbornì) nepodaøilo
nalézt. Nicménì kola a její souèásti zùstaly vyklizeny, zapeèetìny, opáskovány policejními páskami a hlídány policejními hlídka-

A nyní pøed koncem kalendáøního roku 2014 pøijmìte, prosím, nae pøání klidných, radostných a s vaimi nejbliími proitých svátkù vánoèních.
Dìkujeme vám za spolupráci a tìíme se na shledání v roce
2015, samozøejmì - jen v tom
dobrém.
Za kolektiv policistù OOP
Vizovice
prap. Tomá Kubù

pod záminkou vylákat, abyste se
obrátili na policisty naeho
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STRÁNÍK FRANTIEK TALMACH VYBÌHL PØED STRÁNICI A SNAIL SE
CYKLISTY DOSTIHNOUT A ZADRET
Pøísahám pøi vem, co je
mi svato
Tato slova byla opravdu
svatá pro vizovického rodáka a
obèana Frantika talmacha,
který se v roce 1933 ve svých

dvaadvaceti letech stal policistou
mìsta Zlína a byl umístìn na
policejní sluebnu v Malenovicích.

6/2014

Ten toti dne 1. prosince
1934 kolem 18. hodiny zareagoval na oznámení jistého evèíka z Malenovic, který ohlásil na
policejní sluebnì, e byl sraen
dvìma neosvìtlenými cyklisty.
Stalo se tak mezi Lidovým
domem a Soldánových obchodem. Stráník
Frantiek
talmach vybìhl pøed stránici
a snail se cyklisty dostihnout
a zadret. Jeliko nemìl jiné
monosti, zastavil pro úøední
výkon
kolem
projídìjící vozidlo firmy bratøí
Paøíkových
z
Napajedel. Pøikázal øidièi vozidla, aby jel v
udávaném smìru. Kdy se k
cyklistùm blíili,
rozhodl se rychle seskoèit z
vozidla a zastavit tak cyklisty,
aby mu neunikli.
V tu chvíli, snad
i vinou tmy,
vak nohou zavadil o dvíøka
automobilu a upadl hlavou na
zem, o kterou se silnì udeøil. V
bezvìdomí byl dopraven do
nemocnice a navzdory poskytnu-
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té péèi za necelou hodinu zemøel
na krvácení do mozku a jeho
otok.
Ve støedu 5. prosince 1934
vypravilo mìsto Zlín oficiální
pohøeb, jeho se zúèastnil a mìl
i proslov starosta mìsta Dominik
Èipera, ten v projevu zmínil i to,
jak je sluba policisty nároèná a
nebezpeèná a nìkdy její výkon
mùe zavinit i smrt policisty. U
katafalku s rakví dreli strá èlenové zlínského policejního sboru. Pohøební obøad vedl evangelický faráø P. Pokora ze Zádveøic.
Zesnulého stráníka na jeho
poslední cestì domù do Vizovic
doprovodily místní oddíly policie

a èetnictva, zastupitelstvo mìsta
Zlína a policejní sbory z Holeova, Pøerova a Kromìøíe.
Smuteèní hudbu obstaralo hudební uskupení firmy Baa ze Zlína. Celkem 9 autobusù odvezlo
smuteèní hosty do Vizovic na
místní høbitov, za rakví lo 70
policistù a 40 èetníkù z okolí.
Tato událost byla komentována tiskem - Vizovickým zpravodajem a deníky mìsta Zlína.
Po pohøbu vylo v novinách
podìkování Jana talmacha otce zesnulého stráníka.
prap. Tomá Kubù

Dovoluji si poádat pamìtníky a sbìratele o pomoc.
Vítám jakékoliv nové informace z historie èetnictva, dobové fotografie
(staèí kopie), fakta èi pøíbìhy, které by tuto mou zálibu v Historii vizovského
èetnictva pomohly rozíøit, obohatit a tím se zároveò o nì podìlit
s Vámi na dalích stranách VN. Pøedem dìkuji - (tom.kubu@post.cz).

SVATOMARTINSKÝ TRH SE ZÁTITOU
MINISTRA ZEMÌDÌLSTVÍ
Ji ètvrtým rokem se 8. listopadu 2014 ve Vizovicích na námìstí uskuteènil Svatomartinský trh. Letoní roèník byl výjimeèný v
tom, e zátitu nad touto akcí pøevzal ministr zemìdìlství Marian
Jureèka.

Ani vydatný dé nezabránil svatému Martinovi, aby se i letos se
svým konìm objevil na vizovském námìstí. Zde na nìj u netrpìlivì
èekali návtìvníci tradièního Svatomartinského trhu, kteøí si u od
rána mohli èekání zpøíjemnit nákupem regionálních i národních specialit pøímo od jejich výrobcù. K tomu je mimo punèe a slivovice
zahøívala i hudba místní cimbálové muziky Ocún. Po pøíjezdu a
pøivítání svatého Martina panem Petrem ùrkem, øeditelem Místní
akèní skupiny Vizovicko a Sluovicko, která tento trh poøádala, dolo

na ehnání vína, kterého se ujal lukovský faráø p. Jan Machù.
Následnì i pøes malou nervozitu konì svatého Martina, která vyústila v lehké zneèitìní místní komunikace, probìhlo focení pøítomných
dìtí bez problémù a k jejich celkové spokojenosti. A komu se tento
den nechtìlo do vaøení obìdu, mohl vyuít nabídku restaurace Café
RETRO Vizovice, která mìla pøipraveno speciální husí menu.
Poøadatelé tímto také dìkují úèastníkùm, prodejcùm a vem,
kteøí jakkoli pøispìli ke klidnému prùbìhu Svatomartinského trhu.

VZPOMÍNKY NA VÁNOCE
Tak u tu budou brzy zase!
Myslím tím Vánoce - nejkrásnìjí svátky v roce, jen se mi zdá,
e jsou èím dál èastìjí, tak rychle ten ivot utíká. Kdy ale pozoruji
pøedvánoèní shon, který zaèíná stále døíve, tak si vzpomenu na
Vánoce svého dìtství, které jsou hluboko vryty do pamìti.
O vánoèním shonu se tenkrát nedalo vùbec mluvit, vak byla
válka, nebo brzo po ní. Den nebo dva pøed tìdrým dnem otec
zakoupil kapra a el do lesa uøíznout pìknou jedlièku. Teprve poslední den pøed tìdrým dnem pekla máti cukroví, a to jsem nesmìl chybìt. Otec louskal oøechy, takzvané pancéøáky, tedy buil do nich
kladívkem, støídavì jeèel, kdy trefil prst, a na tehdejí dobu docela
slunì sprostì nadával. Oøechù a skoøápek byla plná svìtnice, ale v
misce jader na dnì.
Já jsem asistoval máti pøi peèení cukroví, pamatuji jenom oøechovec, vanilkové rohlíèky a slepovaná koleèka, vak se to peèe
myslím doposud. Nakonec se dìlala z kakaa, v té dobì velice vzácného, èokoláda, a to jsem potom na závìr vylizoval kastrol, který se
nemusel ani umývat. Cukroví bylo potom uloeno na bezpeèné místo
- na skøíò, kde jsem se na rozdíl
od táty ze idle nedostal, a stùl
byl pro mì jetì tìký.
Na tìdrý den otec zabil a
vykuchal máti kapra. U tìchto
jatek jsem nikdy neasistoval,
protoe jsem se s kaprem i za
tak krátkou dobu skamarádil a
bylo mnì ho líto. Máti upekla
vánoèku a my jsme s otcem
strojili stromek. Zdobili jsme jej
vybranými vyletìnými jablíèky,
pøírodními i barvenými oøechy,
domácí èokoládou balenou ve
staniolu. Bylo jen pár banìk a
papírových øetìzù. Pøed veèeøí
jsme se s otcem obyèejnì ztratili, jak se øíká - proluftovat se, vak ta vùnì smaeného kapra se
nedala vydret.
Veèeøe se skládala z høibové polévky s lokema a kapra s kyselým bramborovým salátem. Vak se mi zdá, e se za tu dlouhou
dobu nic nezmìnilo, snad jen do salátu pøibyla majonéza.
Po veèeøi jsme zpívali koledy, vlastnì zpívala jenom mamka, my
s otcem jsme jen pøibrukovali. Ale kdy jsme to nìkdy rozjeli, tak
nae koèka zaèala mòoukat a krábat na dveøe a doadovala se
oputìní obytného prostoru.
Potom u se lo ke stromeèku, kde èekaly dárky, vlastnì jen
samé potøebné vìci. Otec dostával od máti tøeba spodky, koili a
papuèe apod. Máti od nìho zase spodní kalhotky zvané bombarïáky, které se liily od teplákù jen délkou a barvou, flanelové aty,
átek. Já sám jsem mìl hromadu nejvìtí, vak jak øíkali nai: vechno na mnì jenom hoøelo. Bývaly tam samozøejmì tepláky, ílenì
kousavé punèocháèe, koile, ponoky nebo boty. Hraèky? Ale co vás
nemá, vak na ty nebylo po válce penìz. Teprve pozdìji, kdy u
jsem chodil do koly, nalézal jsem pod stromeèkem kníky.
Po rozdání dárkù mamka uvaøila èaj, sundala ze skøínì cukroví,
zakroutila hlavou nad poloprázdnou krabicí a otec jen klopil oèi.
Jako zlatý høeb veèera taka zapálil prskavky. Jak u z názvu
vyplývá - mìly by prskat, ale bohuel jenom hnuly jako doutnák a
jenom sem tam si odprskly, ale toho kouøe a smradu!
Potom otec zapnul rádio, kde se vysílaly pohádky nebo rozhlasové hry. Nae rádio bylo zøejmì vývojovým typem, bezpeènì zachycovalo atmosférické poruchy, zøejmì z celé støední Evropy. Tak se
také stávalo, e uprostøed pohádky nebo napínavé hry zaèalo skuèet
a pískat. Otec do nìj potom buil pìstí a jen naprázdno pohyboval
rty, vdy byl tìdrý den. A kupodivu to nìkdy i pomohlo. Nìkdy vak
umlklo úplnì, a tak se lo spát, vak ráno se stávalo do kostela.

Pavel Elík
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

Frantiek Kladníèek
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ÈESKO ZPÍVÁ KOLEDY
10. 12. 2014 v 18.00 hod. probìhla akce Èesko zpívá koledy.
Celkem se zapojilo 570 míst v celém Èesku.
Také u nás ve Vizovicích se zpívalo. O hudební doprovod se
postaral pìvecký sbor pod vedením paní Lýdie Juráòové. Námìstí
se zaplnilo zpìváky jak malými tak tìmi dospìlými.
Zpívání koled zároveò poslouilo jako pøíleitost k rozsvícení
vánoèního stromu. Nechybí u nìho ani velký døevìný betlém, který
se letos rozrostl o dalí postavy.
Dìti dostaly perníèek a na zahøátí dìtský punè. Dospìlí si mohli
vybrat mezi vánoèním punèem a svaøákem.
Po koledách jetì hlavnì dìti obdivovaly stromeèek s betlémem
a pak pomalu zaèali lidé odcházet zpìt do svých teplých domovù.
Jiøina Trlicová

6/2014
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