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Nová komunální technika
Osobnosti mìsta
Hasièské muzeum
Výlet ákù do Anglie
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PEDIKÚRA DOTEK
Nae chodidla jsou vystavena kadodenní námaze a brání se tím, e pokoka tvrdne, rohovatí a bez
nutné péèe praská. Je proto dùleité vìnovat svým
chodidlùm patøiènou péèi.
Svìøte své nohy do péèe naí zkuené pedikérce
a navtivte pedikúru Dotek (pøízemí DPS Vizovice,
Pardubská ulice), nebo vyuijte monosti oetøení u
Vás doma.
Pedikúra je provádìna klasickou mokrou metodou, která zahrnuje koupel nohou, odstranìní zrohovatìlé kùe, støíhání a zapilování nehtù, oetøení
nehtových valù a promazání bylinným krémem .
U pedikúry jde pøedevím o zdraví nohou, ale
upravený krásný vzhled je jistì neménì dùleitý zejména teï, v létì.
Kontakt: Alena Èíková, mob. 732 572 665, Dotek o.p.s.,
Pardubská 1194, Vizovice
Dìkujeme za dùvìru.
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Stránka 3

Váení ètenáøi Vizovských novin,
je pøed námi nejteplejí období roku a to je ideální èas na procházky a výlety po okolí.
Kdo máte rádi pìí nebo cykloturistiku, nemusíte chodit nebo
jezdit daleko. Mùete se vydat po nauèné stezce Vizovické prameny. Nauèná stezka pøedstavuje na 7 zastaveních historické
a pøírodovìdné zajímavosti Vizovic a okolí. Je vhodná pro pìí
i cyklisty a její délka je 14 km.
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Stezku zbudoval a peèuje o ni Klub èeských turistù.
Pro ty z vás, kdo máte vizovické okolí prochozené, mám jeden
tip na výlet vzdálený 1,5 hodiny jízdy autem, a tím je mìstys
Køtiny. Tam jsme s rodinou a pøáteli strávili krásný prodlouený
kvìtnový víkend, ubytovaní v penzionu Starý pivovar, kde probouzí zpìv ptákù a vùnì lesa.

str. 22/ - Rozhovor s Renatou Mládenkovou
str. 29/ - Historie èetnické stanice
str. 31/ - Zámecké letní kino

Vizovské noviny vydává Mìsto Vizovice
Periodický tisk územního samosprávného celku
IÈO: 00284653, MK ÈR E 13005
Adresa vydavatele Mìsto Vizovice, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice
éfredaktor Richard Jaronìk
Litografie © Ivan Køemeèek, Bílovice
Tisk Graspo a.s., Pod ternberkem 324, 763 02 Zlín
Foto titulka Richard Jaronìk
Foto Richard Jaronìk, Trendfoto, Tomá evèík - Vyzj Art, historický archív
Libora Macka z Jasenné a autoøi èlánkù.
VN è. 3/2014 vylo 18. 6. 2014
Uzávìrka pøíspìvkù VN è. 4/2014 je 31. 7. 2014
Datum vydání VN è. 4/2014 je 20. 8. 2014
Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu 2 200 kusù výtiskù
Výtisk zdarma
Redakèní rada VN neodpovídá za obsah autorských èlánkù.
Èlánky mohou být kráceny dle technických moností a potøeb redakce.
K nevyádaným pøíspìvkùm se redakce nevyjadøuje.
Pøíspìvky jsou pøijímány pouze v elektronické podobì.
Inzerce pouze s koncovkami jpg, eps, tif, psd, pdf. Za inzerci vytvoøenou
v programu Word s koncovkami doc a docx nenese redakce odpovìdnost.
Kontakt e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu

3/2014

Okruh zaèíná u vlakového nádraí a vede po modré turistické
znaèce na Masarykovo námìstí, odtud pokraèuje cestou po
zelené turistické znaèce kolem bývalých lázní, Turistického pramene a pramene Chladná studna do sedla Barák pod rozhlednou na Doubravì. Rozhledna Doubrava - ocelový typizovaný
stoár spoleènosti T-Mobile, který zároveò slouí jako rozhledna,
vyrostl na podzim 2002 na høebeni kopce Doubrava (676 m n.
m.). Stalo se tak na místì, kde v první polovinì minulého století
stávala døevìná rozhledna. Ta vak byla pro svùj patný stav
v 50. letech strena. Nový vysílaè byl postaven na pozemku lesního drustva Malinová stráò, které si vymínilo, e stoár ponese
i turistický vyhlídkový ochoz. Stavba byla uvedena do provozu
v kvìtnu 2003 a vyhlídková ploina slavnostnì zpøístupnìna a
v sobotu 17. èervence 2004. Ochoz urèený k výhledu se nachází
33,5 metrù nad zemí. Celková výka stavby èiní 55 metrù.
Po zdolání 177 schodù se mùete kochat výhledem na èást
Vizovických a Hostýnských vrchù, Velkou Javoøinu, Svatý Hostýn
a Radho. Dále od rozhledny Doubrava nauèná stezka
Vizovické prameny pokraèuje na západ po modré znaèce na
Spletený vrch (565 m n. m.), kde se stáèí k severu a pøechází po
èervené turistické znaèce pøes Janovu horu (496 m n. m.)
k zámku ve Vizovicích a konèí u Distillery Landu v areálu likérky
R.Jelínka.
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Køtiny, ukryté na horním okraji Josefovského údolí, asi 15 km
severovýchodnì od Brna, pøedstavují ideální turistický i poutní cíl
a zároveò východitì k poznání Moravského krasu. Milovníkùm
turistiky, hub a sportu nabízí køtinské okolí mnoství regionálních
i národních cyklostezek a hustou sí turistických znaèených cest,
smìøujících do Moravského krasu, k Rudickému propadání, kde
se voda ztrácí v podzemí nebo do tajuplného Josefovského
údolí, kde tá voda zase vyvìrá u Býèí skály. Dalí cesty vedou
k romantické zøíceninì Nového Hradu, k Radoveckému údolí, do
údolí Øíèek èi k Jedovnickým rybníkùm nebo ke Køtinskému
arboretu, kde je na ploe 23 ha pìstováno na 1.000 druhù
domácích i exotických døevin. Po nároèné túøe lze v létì vyuít
pøíjemné prostøedí koupalitì s letním bufetem, fotbalové høitì
nebo lesní tenisové kurty. Mùete navtívit celoroènì pøístupný
chrám jména Panny Marie, který byl vystavìn na pùdorysu øeckého køíe podle návrhu nejvýznamnìjího èeského barokního
architekta Jana Blaeje Santiniho-Aichla a je oznaèovaný jako
Perla Moravy. Ambity chrámu v sobì ukrývají i jednu z nejvìtích funkèních zvonoher ve Støední Evropì o 33 zvonech.
Zvonohra hraje pravidelnì dvakrát týdnì.
A u vás vae kroky zavedou kamkoliv, pøeji vám krásné proslunìné léto, pøíjemnì strávenou dovolenou a vem kolákùm
pohodové prázdniny.
Silvie Dolanská
èlen Rady mìsta Vizovice
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 12. 5. 2014 následující usnesení:

IV/84/14 - schvaluje poskytnutí døevní hmoty obèanskému sdruení Janùv hrad v potøebném objemu, na vybudování pøístøeku v
objektu Janova hradu.
IV/85/14 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání
Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne 23.
4. 2014, který tvoøí pøílohu è. 1 k zápisu.
IV/86/14 - schvaluje nové úplné znìní zøizovací listiny Technických
slueb mìsta Vizovice, pøíspìvkové organizace dle pøílohy è. 2 k
zápisu.
IV/87/14 - schvaluje nové úplné znìní zøizovací listiny Základní
koly Vizovice, pøíspìvkové organizace dle pøílohy è. 3 k zápisu.
IV/88/14 - schvaluje nové úplné znìní zøizovací listiny pøíspìvkové
organizace Mateøská kola Vizovice, okres Zlín dle pøílohy è. 4 k
zápisu.
IV/89/14 - schvaluje nové úplné znìní zøizovací listiny Domu dìtí a
mládee Zvonek Vizovice, pøíspìvkové organizace dle pøílohy è. 5 k
zápisu.
IV/90/14 - schvaluje pøedloený závìreèný úèet mìsta Vizovice za
rok 2013 vèetnì vech jeho pøíloh (závìreèný úèet a jeho pøílohy
tvoøí pøílohu è. 6 k zápisu) a souhlasí s celoroèním hospodaøením
roku 2013, a to bez výhrad.
IV/91/14 - projednalo vekeré doklady pøedloené v rámci procesu
schvalování úèetní závìrky mìsta Vizovice sestavené k 31. 12.
2013, které tvoøí pøílohu è. 7 k zápisu, a na základì tìchto podkladù
rozhodlo o tom, e schvalovaná úèetní závìrka poskytuje vìrný a
poctivý obraz pøedmìtu úèetnictví a finanèní situace mìsta Vizovice
a úèetní závìrku sestavenou k 31. 12. 2013 schvaluje.
IV/92/14 - schvaluje pøevedení kladného výsledku hospodaøení za
rok 2013 na úèet nerozdìleného zisku minulých let.
IV/93/14 - bere na vìdomí informaci o rozpoètovém opatøení è.
1R/2014, které bylo schváleno Radou mìsta Vizovice na svém
zasedání dne 7. 4. 2014.
IV/94/14 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 2Z/2014 - zmìna
schváleného rozpoètu roku 2014 dle pøílohy è. 8 k zápisu.
IV/95/14 - bere na vìdomí rozbor èerpání pøíjmù a výdajù rozpoètu,
stavu úvìrù a dalích závazkù a podklady k mezitímní úèetní závìrce Mìsta Vizovice sestavené k 31. 3. 2014.
IV/96/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy o prodeji pozemku
p. è. 4063/50, jeho je mìsto Vizovice podílovým spoluvlastníkem s
podílem id. 1/6, manelùm XXX a panu XXX za celkovou cenu
250 Kè/m?.
IV/97/14 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p. è.
st. 1478 o výmìøe 40 m2 vèetnì stavby garáe bez è. p./è. e. na
pozemku p. è. st. 1478 v k. ú. Vizovice.

IV/98/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem
Vizovice a manely XXX o prodeji èásti pozemku p. è. 4048/1 k. ú.
Vizovice o výmìøe cca 350 m2 za cenu 240 Kè/m2.
IV/99/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem
Vizovice a spoleèností E.ON Èeská republika, s. r. o. o prodeji èástí
pozemkù p. è. 560/1 o výmìøe cca 35 m2 a p. è. 1089/8 o výmìøe
cca 35 m2, ve v k. ú. Vizovice za cenu 600 Kè/m2.
IV/100/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem
Vizovice a spoleèností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., o prodeji
pozemkù p. è. st. 2092, st. 2093, st. 2094, st. 2095, st. 2096 a
662/20 k. ú. Vizovice o celkové výmìøe 4 548 m2 za cenu 400 Kè/m2.
IV/101/14 - bere na vìdomí pøedloený návrh Smlouvy o zøízení
sluebnosti inenýrské sítì è. UZSVM/BZL/48/2014-BZLM za jednorázovou úplatu ve výi 510.246 Kè a doporuèuje Radì mìsta
Vizovice schválení této smlouvy.
IV/102/14 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu
nemovitosti è. UZSVM/BZL/2053/2014-BZLM, která se týká pøevodu
èástí pozemku p. è. 3408/2 k. ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice a
Èeskou republikou - Úøadem pro zastupování státu ve vìcech
majetkových a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
IV/103/14 - schvaluje povìøení paní XXX ve vìci naøízeného soudního jednání vedeného pod spisovou znaèkou 10 C 239/2008.
IV/104/14 - schvaluje v souladu s ustanovením § 8 odst. 11 zákona
è. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou
potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znìní pozdìjích pøedpisù, plán financování obnovy
kanalizace a vodovodu Mìsta Vizovice na základì pøedloené
dokumentace a finanèní prostøedky na obnovu kanalizace dle pøílohy è. 9 k zápisu.
IV/105/14 - souhlasí s udìlením ocenìní Osobnost mìsta Vizovice
paní Miladì Hálové - in memoriam a panu Daliboru Bambuchovi za
mnohaletou propagaci a rozvoj valaského folklóru a udrování lidových tradic.
IV/106/14 - souhlasí s udìlením ocenìní Èestného obèanství - in
memoriam Janu Kleslovi za mnohaletou propagaci a rozvoj valaského folklóru, udrování lidových tradic, za obìtavou a záslunou
práci pro nae mìsto.
IV/107/14 - schvaluje nominaci pana XXX, jako èlena dozorèí rady
spoleènosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Jmenovaný s touto
nominací vyjadøuje svùj souhlas.
IV/108/14 - ukládá svému zástupci na nejblií valné hromadì spoleènosti VaK Zlín, a. s. prosazení návrhu nominace èlena dozorèí
rady spoleènosti VaK Zlín a. s.
Ing. Roman Persun
Mgr. Zuzana talmachová
starosta mìsta
místostarostka mìsta
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Stránka 5

Pardubská ulice v roce 1979

OHLASY ÈTENÁØÙ
Váený pane éfredaktore Jaroòku,
vèera jsem na internetu zjistil, e ji vylo 2. èíslo letoních Vizovských novin s mým èlánkem o prof. Javorkovi.
Velmi Vám dìkuji za jeho otitìní a doplnìní fotografiemi od kmocháèka Jurèáka. Velmi mne pøekvapilo a potìilo, e jste Javorkovi
vìnovali celou dvoustránku. Tento neobyèejnì moudrý a pøitom skromný Pan profesor si to zaslouil.
Jetì jednou Vám i Vaim spolupracovníkùm dìkuji za otitìní
mého èlánku, za jeho perfektní grafickou úpravu a doplnìní fotografiemi a dalími dokumenty.
Srdeènì zdraví
Jan Mikeska - Valach z Prahy,
...a to s valaským pozdravem: Valaská hlava néni enom na klobúk, èepicu èi baranicu - ale aj!
P.S.: Kmocháèkovi Jurèákovi jsem ji podìkoval telefonicky a poslal mi dokonce i tyto Vizovské noviny v originálu potou.
Bylo mi potìením a jsem rád za zapùjèení soukromých fotografií
ze ivota profesora Javorka ze sbírky Vladi Jurèáka, které tak mohli
zhlédnout i ètenáøi Vizovských novin.
Richard Jaronìk
Dobrý den.
Ve VN jsem se doèetl, e Zastupitelstvo mìsta Vizovice 31. 3.
2014 schválilo poskytnutí finanèního pøíspìvku 20 000 Kè poøadatelùm
motoristické akce Ve stopì Valaské zimy.
Akce, její úèastníci jsou v drtivé vìtinì pøespolní, zaèíná zpravidla nad ránem první únorovou sobotu... Je opravdu záitkem, kdy
vás jete za tmy vzbudí tùrující vytunìné stodvacítky. Ale vrcholem
veho je, e se pøímo pøes sídlitì prohánìjí tzv. závodníci s èíslem na
dveøích snad stovkou, èeho jsem byl osobnì nìkolikrát svìdkem.
Jen shodou astných náhod nela po ulici nìjaká maminka s koèárkem - opravdu úasný adrenalin...

Jen pro srovnání: v místním fotbalovém klubu aktivnì sportuje pøiblinì 70 dìtí ve vìku 6 - 18 let, na tuto mláde mìsto Vizovice poskytuje SK Vizovice roèní pøíspìvek 32 000 Kè, z toho SK Viz. platí daò z
nemovitostí 16 000 Kè.
Odeèteno: roèní pøíspìvek na mláde = 16 000 Kè. Jen náklady na
údrbu hracích ploch èiní cca.150 000 Kè roènì.
A tak se ptám: jaké jsou priority naeho mìsta?
Podporovat dìti v tom, aby trávily kadou volnou chvilku na høiti
a získaly tak vztah ke sportu a pohybu vùbec místo vysedávání u poèítaèe?
Nebo dotovat soukromé akce, které nejene místní obyvatele
obtìují, ale pøímo ohroují na ivotì?
J. Brhláè
A. Háby, Vizovice

3/2014
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V minulém èísle VN 2/2014 jsem poádal pamìtníky a spoluobèany a pomoc s rubrikou Historie Vizovic, kde jsem chtìl tentokráte
vzpomenout na ulice Pardubskou a Potovní. Není tomu tak dávno, co
zmizelo nìkolik domù a ustoupily tak moderní výstavbì. Jistì jetì
nìkteøí vzpomenou na domy, které zde stály, a dokonce poté na kolotoèe, které zde pøi Trnkobraní pravidelnì na prázdném plácku vysypaném makadamem a spíe rozjedìným blátem bavily hlavnì nás - tenkrát jetì kolou povinné.
Dalí fotografie naleznete na stranì 26.
Na spodním snímku je pohled od poty na Soldánùv, Procházkùv,
Rychlíkùv a Janèíkùv dùm.
Richard Jaronìk
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Stránka 6

ZVELEBOVÁNÍ MÌSTA VIZOVICE

NA PRVNÍM MÍSTÌ JE VDY ÈLOVÌK
Ráda bych se touto cestou podìlila se ètenáøi o své osobní a profesionální zkuenosti s Nemocnicí Milosrdných bratøí ve Vizovicích.
Troufám si tvrdit, e tato nemocnice se dlouhodobì vymyká z øady
jiných obdobných zaøízení, a to pøedevím tím, e její zamìstnanci, a
to od vedení, pøes zdravotnický personál, lidi odpovìdné za chod
nemocnice po ekonomické a technické stránce, a po personál v
kuchyni èi paní uklizeèky, svým svìøeným pacientùm poskytují nejen
kvalitní a profesionální péèi, co se týká jejich zdravotního stavu, ale
pøedevím èlovìèí èást sama sebe, úctu a náleitý zájem o osobu kadého jednotlivce.

Bez nadsázky mohu øíci, e kadý èlovìk má rád nové vìci, které
jsou jeho vlastní, anebo se nalézají v blízkosti jeho domova, kde bydlí.
Pøed námi je èas vytouených prázdnin, dovolených a odpoèinku s
cílem naèerpání nových sil pro dalí plodnou práci. Je øada moností
a pøíleitostí, jak dobít baterie naich osobností. Radostné chvíle s
dìtmi, vnouèaty, rodinou, pøáteli
Hezká dovolená plná krás naí
vlasti, ale i tøeba dobrá kniha nebo pìkné prostøedí v naem okolí.
Záleí na kadém z nás, jak jsme schopni vnímat a pøijímat dobré vìci,
ale hlavnì, co jsme schopni dát druhému, potìit jej tøeba dárkem,
úsmìvem, slovem
I v naem okolí, kde bydlíme, je øada vìcí, které je potøeba zmìnit, aby se nám zde lépe ilo. Nìkteré zmìny nelze uèinit ihned, protoe jsou závislé na mnoha okolnostech, spojených s mení nebo vìtí
hromádkou penìz pro jejich realizaci. Pøesto jsou zde vìci, které naopak mùeme zlepit. Veobecnì platí poøekadlo, e z malièkostí
mùeme mít velkou radost. Napøíklad nádhernì rozkvetlé tulipány,
nalézající se u pøechodu k Mateøské kole, kterými jsme se mohli
kochat v jarním èase. Nebo barevná zahrada maceek kolem
Morového sloupu na námìstí T. G. Masaryka, je byla nahrazena
aksamitníky a voskovkami, které nás svým kvìtenstvím budou tìit
právì v nadcházejícím prázdninovém èase. Touto cestou za mìsto
Vizovice vyjadøuji podìkování pracovníkùm technických slueb naeho mìsta, e se nám snaí tìmito drobnostmi zpøíjemnit nae okolí a
prostøedí, ve kterém ijeme.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Mohu øíci, e letitá výborná spolupráce a komunikace zdravotnického personálu a pracovníkù sociálního odboru naeho úøadu je na
mimoøádné úrovni, o èem svìdèí napø. i to, e já osobnì jsem byla jen
v r. 2013 pøizvána k øeení zapeklitých osudù pacientù a pacientek
nejménì ve 22 pøípadech, z toho 21 bylo z 1. patra (kde leí pacienti
ménì pohybliví nebo zcela imobilní), 1 paní byla ze 2. patra (kam pøicházejí pacienti chodící a v podstatì sobìstaèní).
Spoleènì se zdravotnì sociální pracovnicí, se sestøièkami i s panem primáøem jsme hledali, a ve vech uvedených pøípadech také
nali, øeení situace u pacientù po jejich proputìní z nemocnice, co,
jak pøiznávám, nebylo vdy právì snadné. Jeliko jsem s mnoha lidmi
ve spojení i po jejich proputìní z hospitalizace, mohu smìle øíci, e u
pøeváné vìtiny z nich mìla péèe, která jim byla poskytována v nemocnici, jednoznaènì pozitivní vliv na kvalitu jejich ivota i po proputìní, a to nejen po stránce fyzické, ale i psychické.
Za vechny mohu jmenovat aktuální pøíbìh mladé eny - matky,
která po náhlé a neèekané mozkové cévní pøíhodì, která ji velmi
zaskoèila a zcela ochromila, byla pøijata do vizovské nemocnice jako
v podstatì leící, na péèi jiných osob zcela závislá osoba, kdeto nyní,
po tøímìsíèní intenzivní rehabilitaci a celkové péèi ze strany zdravotníkù a dalích pracovníkù nemocnice, se mohla vrátit domù, mezi své
blízké, jako nìkdo úplnì jiný. Její zdravotní stav sice jetì není úplnì
ideální, stále musí rehabilitovat, ale je schopna chùze, i kdy s dopomocí a oporou a jen na krátkou vzdálenost, dorozumí se vak, sama
se nají a napije, zajímá se znovu o svou rodinu, o své okolí, ze smutné a nekomunikující bytosti je rázem pozitivnì naladìný èlovìk
plný nadìje a pøíslibù do budoucna.
Bìnou realitou je i to, e se na sociálním odboru setkáváme
nejen s pacienty vizovské nemocnice, ale i s jejich pøíbuznými a zná-
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mými, kteøí za námi pøicházejí (mnohdy na pøímé doporuèení ze strany zdravotníkù) se ádostí o konzultaci a pomoc, co a jak dál s jejich
blízkými - kam zavolat, jaké dávky vyøídit, do kterého domova pro
seniory podat ádost o umístìní apod.
Pøitom v pøípadì vìtiny pacientù, kteøí to potøebují, poskytuje velmi kvalifikované a odborné sociální poradenství pøímo sociálnì zdravotní pracovnice nemocnice bez naí pøímé úèasti èi pøítomnosti.

za sebe chci vyslovit podìkování a víru v to, e pùjdeme spoleènou
cestou i nadále. Jde nám toti o toté - aby byl na prvním místì vdycky èlovìk, jeho zájem a blaho.
Marie lahaøová, DiS.
sociální pracovnice MìÚ Vizovice

Ráda bych zdùraznila, e si vzájemné spolupráce velmi váím,
protoe ze zkuenosti vím, e takový zájem o pacienta ze strany nemocnice, tedy o to, co bude pak, a pøestane být pacientem, není jev
zcela bìný a do jisté míry se vymyká ustáleným zvyklostem. Sama

PAN UÈITEL
Letos uplyne ètvrt století od úmrtí pana uèitele Gustava Imrýka.
Byl úspìným lidovým vypravìèem, sedávali jsme pøitisknuti k radiopøijímaèùm a poslouchali jeho ertovné pøíbìhy. Psala se léta padesátá. Uèitel, národopisný pracovník, spoluzakladatel zámeckého
muzea a muzejního spolku ve Vizovicích, kronikáø, spisovatel.
Narodil se 5. øíjna 1908 v Bratøejovì a zemøel 30. srpna 1989 ve
Zlínì. U jeho rakve v obøadní síni zlínského krematoria stáli èestnou
strá Valai v kroji.
Dráhu venkovského kantora zapoèal v rázovitých valaských
dìdinách, v Pozdìchovì a Uble, odkud vedla jeho uèitelská cesta v
roce 1933 do Vizovic. Pøedváleèná a váleèná doba jej spojila s peèlivou prací ve vizovickém muzejním spolku, po druhé svìtové válce
se zaslouil o rekonstrukci vizovického kroje.
Mìl jsem to tìstí s panem uèitelem v prùbìhu 70. a 80. let spolupracovat a s respektem jsem obdivoval jeho obrovské znalosti
národopisce, pedagoga, umìlce. Absolvoval uèitelský ústav v
Pøíboru a doplòující studium v Praze. Vìjíø jeho znalostí byl iroce
rozevøený, protkaný drobnými odstíny vzájemnì do sebe zapadajícími. Pamatujeme si ho jako vynikajícího dìjepisáøe, vyuèoval rovnì matematiku, kreslení, rýsování a deskriptivní geometrii na
základní i støední kole.
Více se o panu uèiteli mùete doèíst v knize autorù Zahoøáka a
Zeka Vizovice v písni, tanci, muzice a vyprávìní.
Jan Zetìk
Z písemné pozùstalosti Gustava Imrýka je následující ukázka.
První auto (vzpomínka z dìtství)
Je po bouøce a pøestalo pret.
Pojïme se radìji podívat dolù k hospodì, tam bude velká
voda!
Pìt chlapcù se naráz zvedlo a jako chrti se hnali dolù dìdinou.
Ètyøi vpøedu, pohromadì, pátý v marném úsilí jim staèit se viditelnì
stále více opoïoval. Ten pátý vzadu jsem byl já, nejmladí èlen
skupiny
Kdy jsem koneènì dobìhl, stáli ostatní chlapci u na bøehu a
pøihlíeli spoustám kalné vody enoucí se korytem potoka.
Nepøibliujte se k okraji, napomínal vechny mùj starí bratr
Slávek, kdybyste sklouzli dolù, nebylo by vám pomoci!
Vichni jsme ucouvli zpìt. Pohled na prudce se enoucí, huèící
spousty vody byl dìsivý.
Pojednou se ale do hukotu vody vmísil nový zvuk, jiný hukot,
jaký jsme dosud neslyeli, a pøimìl nás, abychom vichni obrátili
hlavy smìrem dolù podle potoka, odkud ten zvlátní hukot pøicházel.
A vzápìtí jsme uvidìli i jeho zdroj. Ze záhybu silnice se vynoøil
podivný povoz, podobný koèáru, a na nìm, pod støíkou upevnìnou
na ètyøech sloupcích, sedìli dva páni. Nad nimi na èerveném pásu
bylo bílým písmem cosi napsáno. Jura, Tome, Tonek a Slávek chodili do koly, ti u to písmo umìli pøeèíst. Od Slávka jsem se dozvìdìl, e je tam napsáno Bratøi Paøíkové Napajedla.
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Stáli jme s vykulenýma oèima a otevøenými ústy a snad jsme ani
nedýchali. Vdy nìco podobného jsme jakiv nevidìli! Co to jenom
je? Jede to a ani krávy, ani konì v tom zapøaeni nejsou! Jak je toto
moné? Páni z toho divného koèáru se na nás smáli a mávali nám.
Byli jsme jako pøimrazení a jenom nae hlavy se otáèely za koèárem, který jel zvolna k Pozdìchovu.
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VOLBY
Váení ètenáøi,
mnozí z vás jste se v mìsíci kvìtnu zúèastnili voleb do
Evropského parlamentu, pøípadnì jste zaznamenali v médiích volební kampaò a výsledky voleb. Volební agenda, která souvisí s pøípravou a organizací voleb jetì není zcela
zpracována a ji se pozvolna
blíí pøíprava voleb podzimních - komunálních, které budou s nejvìtí pravdìpodobností provázet v soubìhu i volby do 1/3 Senátu Parlamentu
ÈR. Komunální volby se
pravdìpodobnì uskuteèní v
termínu: 10. - 11. øíjna 2014.
Pøesný termín voleb vyhlásil
prezident republiky a od toho
se pak bude odvíjet harmonogram úkolù a lhùt pro jejich
zabezpeèení.
Z uvedeného termínu je ji
nyní patrné, e registrace kandidátních listin bude probíhat v
mìsících èervenec - srpen,
nebo kandidátní listiny pøedávají politická uskupení nejpozdìji 66 dnù pøede dnem
voleb do zastupitelstva obce
registraènímu úøadu. Vzhledem k tomu, e Mìstský úøad
Vizovice je registraèním úøadem a dalí vydání novin je
plánováno na mìsíc srpen,
uvádíme ji v tomto vydání pár
základních informací ve vìci
podávání kandidátních listin.
Volební stranou mohou být
pouze registrované politické
strany a politická hnutí, jejich
èinnost nebyla pozastavena, a
jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdruení nezávislých kandidátù nebo sdruení politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátù.
Kandidátní listiny mohou podat následující uskupení:
- politická strana
- politické hnutí
- koalice politických stran
- koalice politických hnutí
- koalice politické strany a politického hnutí
- nezávislý kandidát
- sdruení nezávislých kandidátù
- sdruení politických stran a
nezávislých kandidátù

- sdruení politických hnutí a
nezávislých kandidátù
- sdruení politické strany, politického hnutí a nezávislých
kandidátù

Politická strana a politické
hnutí mùe být souèástí pouze
jedné volební strany pro volby
do tého zastupitelstva obce.
Podává-li politická strana a
politické hnutí kandidátní listinu samostatnì, nemùe ji být
pro volby do tého zastupitelstva obce souèástí jiné volební
strany.
Koalice politických stran a
politických hnutí, sdruení politických stran nebo hnutí a
nezávislých kandidátù je uskupení vzniklé dohodou zúèastnìných subjektù pro dané
volby.
Sdruení nezávislých kandidátù je neformálním uskupením, utvoøeným jen pro
volby, ve kterých kandiduje,
kdy na podporu kandidatury
zákon vyaduje pøedloení
petice volièù stejnì jako u nezávislých kandidátù. Kandidátem mùe být obèan, který nejpozdìji druhý den voleb dosáhne vìku 18 let, nejpozdìji v
den voleb získá trvalý pobyt ve
Vizovicích. Musí se jednat o
obèana ÈR, pøípadnì o státního obèana jiného èlenského

státu, jemu právo volit tedy i
právo být volen pøiznává pøísluná mezinárodní úmluva.
Souèasnì u kandidáta nesmí
být pøekáka volebního práva.

Kandidátní listiny budou
podávat v termínu, který bude
zveøejnìn s ohledem na datum
vyhláených voleb na úøední
desce a webových stránkách
mìsta, zmocnìnci politických
stran, hnutí, koalic a jejich uskupení u Mìstského úøadu Vizovice, odboru pøestupkovému
a správnímu. Vzory jednotlivých
typù kandidátních listin vèetnì

petièních archù a prohláení
kandidátù naleznete na webových stránkách mìsta Vizovice
(www.vizovice.eu) v sekci
mìstský úøad - volby - zastupitelstvo obce, kde budou postupnì vkládány vekeré dùleité informace. Jednotlivé vzory
si mùete rovnì vyzvednout
na odboru pøestupkovém a
správním MìÚ Vizovice, který
bude k problematice voleb
poskytovat potøebné údaje.
Zastupitelstvo obce je sloeno z èlenù zastupitelstva obce, jejich poèet na kadé volební období stanoví v souladu
s tímto zákonem o obcích zastupitelstvo obce nejpozdìji do
85 dnù pøede dnem voleb do
zastupitelstev v obcích. Neurèí-li zastupitelstvo jinak, volí se
poèet èlenù zastupitelstva podle poètu èlenù zastupitelstva
obce v konèícím volebním období.
Poèet je stanoven:
- do 500 obyvatel 5 a 15 èlenù
- nad 500 do 3 000 obyvatel 7
a 15 èlenù
- nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 a 25 èlenù
- nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 a 35 èlenù
- nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 a 45 èlenù
- nad 150 000 obyvatel 35 a
55 èlenù.

Poèty podpisù na peticích
poèet obyvatel v obci

potøebné poèty podpisù volièù
pro nezávislé
pro sdruení
kandidáty
nezávislých kandidátù
do 500 obyvatel
5%
7%
nad 500 do 3000 obyvatel
4%, nejménì 25
7%
nad 3000 do 10 000 obyvatel 3%, nejménì 120
7%
Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní
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NOVÁ KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
Mìsto Vizovice se dlouhá
léta potýká s nevyhovujícím stavem pìích komunikací. V rámci
dotaèních titulù byly v roce 2011
a 2013 rekonstruovány nìkteré
pìí komunikace na bezbariérové úpravy s novým povrchem
zámkové dlaby. Vìtina starých
chodníkù, ale i tìch nových, vak
trpí jedním velkým nevarem, a
to rùstem plevelù, které pùsobí
nevzhlednì a kazí prvotní dojem
nás, místních obèanù, ale i
návtìvníkù naeho mìsta.
Existuje øada zpùsobù, jak se
neádoucí zelenì na chodnících
zbavit. Je dobré vzpomenout
mechanickou likvidaci, kdy buï
zamìstnanci technických slueb
anebo studenti v rámci prázdninové brigády pracnì vytrhávali
nebo motyèkou èistili zaplevelené chodníky. Tento zpùsob je
èasovì nároèný a neefektivní,
protoe pokud zùstanou koøeny v
zemi, co se ve vìtinì pøípadù

tento zpùsob likvidace zajiuje,
e v øádech nìkolika mìsícù
budeme mít nae chodníky relativnì èisté.

stává, tak za pár týdnù je plevel
na chodníku opìt. Nemluvì o
malém
výkonu
oetøených
ploch
Dalím zpùsobem je
chemická likvidace selektivním
herbicidem s následným mechanickým odstranìním, kdy nám

Abychom zaèali tento letitý
problém øeit, tak jsme ve spolupráci s naimi technickými slubami po diskuzi dospìli k závìru,
e je ádoucí investovat do profesionálního zametacího stroje,
který zefektivní tuto slubu, aby
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se tato èinnost rozíøila i do okrajových èástí naeho mìsta, kde
se nalézají pìí komunikace.
Technické sluby mìsta
Vizovice si do letoního rozpoètu
zaplánovaly nákup stroje, aby
splòoval poadovaná kritéria. V
soutìi na dodavatele techniky
zvítìzil nìmecký výrobce AS
Motor, pod oznaèením WeedHex: AS 50 B1/4 T na odstraòování plevelù z veøejných prostor.
V krátkosti pøedstavím technické
parametry: patentovaná technologie výkyvného kartáèe dìlá z
èitìní dlaby a kamenných stezek jednoduchý úkol. Kameny a
dlaba zùstávají nedotèené a v
pùvodním tvaru. Rovnì èitìní
podél zdí a obrubníkù je velice
efektivní. Díky pøídavnému sbìrnému koi není potøeba za strojem uklízet.
Jsem pøesvìdèen, e správným pouíváním tohoto stroje
zefektivníme jednu z dalích èinností slueb pro obèany naeho
mìsta.

Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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O NOVÉ STRATEGII MÍSTNÍ AKÈNÍ SKUPINY VIZOVICKO A SLUOVICKO
Po ukonèení programovacího období EU 2007 - 2013 se
MAS Vizovicko a Sluovicko,
stejnì jako ostatní MAS v ÈR,
pøipravuje na nové programovací
období 2014 - 2020. Plány jsou
velké, avak bez potøebné pøípravy nebudou moci být realizovány. Jednou z hlavních podmínek pro èerpání finanèních prostøedkù z Evropské unie je zpracování nové Integrované strategie rozvoje naeho území
(ISRÚ/SCLLD). Tento dokument
obsahuje konkrétní kroky k rozvoji regionu ve vech smìrech a
oblastech. Avak stejnì jako v
minulém programovacím období,
tento dokument nevytváøíme sa-

mi. Podílíte se na nìm vy, obèané venkova, a spoleènì s námi
zkoumáme místní potøeby, monosti a dalí specifické potøeby
naeho regionu.
Proto pøijmìte nae srdeèné
pozvání na tøetí veøejné projednávání Integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a
Sluovicka dne 24. 6. od 16:00
hodin v Orlovnì, a pøispìjte i vy
svými podnìty, co by se mìlo
zmìnit, vybudovat, èi opravit ve
vaí obci a vaem okolí.
Strategie bude zpracována
komunitním zpùsobem, se spoleèným projednáváním s obèany.
Budeme vycházet z potøeb obcí,
jejich obyvatel, místních spolkù,

podnikatelù i zemìdìlcù. Aby byla nae strategie kvalitní, musíme se na ní podílet vichni.
Vdy podle ní se budeme øídit
a do roku 2020. Co nebude do
této strategie zahrnuto, na to
nebudeme moné v celém pøítím programovacím období EU
získat prostøednictvím MAS finanèní prostøedky, ale zùstane
monost èerpání dotací pøes tzv.
individuální projekty.
Chcete-li se podílet na rozvoji území, ve kterém ijete èi podnikáte, a úèastnit se rozhodování

o vyuívání dotaèních prostøedkù
v regionu, zapojte se do pøípravy
strategie pro období 2014 - 2020.
Zúèastnìte se veøejného projednávání k pøípravì strategií, staòte se èleny pracovních skupin.
Pøispìjte svými konkrétními námìty a projektovými zámìry.
V pøípadì dotazù èi zájmu o
podrobnìjí informace se obrate
na kanceláø MAS VaS:
www.masvas.cz
Mgr. Petr ùrek
S.T.D.

S V O Z O V Ý K A L E N D Á Ø 2014
SVOZ ODPADU VIZOVICE - PRO RODINNÉ DOMY
Svoz bude probíhat v následujících kalendáøních dnech :
Plastový obal (lutá)
nádoby 1100 l

Papír (modrá)
nádoby 1100 l

Sklo (zelená)
nádoby 1100 l

Komunální odpad

mìsíc
Èerven

9.6.

9.6.

11.6., 25.6.

3.6., 4.6., 10.6., 11.6., 17.6., 18.6., 24.6., 25.6.

Èervenec

21.7.

7.7.

9.7., 23.7.

1.7., 2.7., 8.7., 9.7., 15.7., 16.7., 22.7., 23.7., 29.7., 30.7.

Srpen

18.8.

4.8.

6.8., 20.8.

5.8., 6.8., 12.8., 13.8., 19.8., 20.8., 26.8., 27.8.

Záøí

15.9.

1.9., 29.9.

3.9., 17.9.

2.9., 3.9., 9.9., 10.9., 16.9., 17.9., 23.9., 24.9., 30.9.

Øíjen

13.10.

27.10.

1.10., 15.10., 29.10.

1.10., 14.10., 15.10., 28.10., 29.10.

Listopad

10.11.

24.11.

12.11., 26.11.

11.11., 12.11., 25.11., 26.11.

Prosinec

8.12.

22.12.

10.12., 23.12. úterý

9.12., 10.12., 23.12., 25.12.

pondìlí - ( sudý týden )
svoz nádob + pytlù

pondìlí ( sudý týden )
svoz nádob + pytlù

støeda - ( sudý týden )
svoz nádob

úterý , støeda
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DOTEK O.P.S.
Dotek o.p.s. - odlehèovací a peèovatelská sluba
pro seniory trpící demencí a jejich rodiny
Postarat se o blízkou osobu, zejména pokud trpí demencí, je velmi
nároèné a kadý peèující jistì potøebuje a uvítá, kdy se na urèitý èas
této péèe ujmou zkuení peèovatelé. Záleí nám na tom, aby tomu,
kdo péèi potøebuje, bylo dobøe - nejenom po stránce tìlesné. Nechceme se starat pouze o tìlo, ale i o dui èlovìka, nám svìøeného do
péèe. Abychom dokázali uspokojit vechny jeho potøeby, musíme jej
znát, znát jeho ivot, jeho historii a jeho vazby na lidi, jeho dìtství a
mládí. Také je dùleité mu pøiblíit okolní svìt, podnìty zvenèí, kdy on
sám si u tyto podnìty obstarat nedokáe. Snaíme se pracovat se
základními smysly èlovìka, které jsou klíèem k jeho schopnostem a
zdrojùm. Jsou to napø. známé vìci, zvuky, chu èi vùnì bylinek, nebo
tøeba známá písnièka. Tímto vyvoláme jeho vzpomínky, probudíme pamì a umoníme komunikaci. K tomuto umìní péèe nás vedou koncepty, se kterými v naem zaøízení pracujeme. Jedná se o Koncept
bazální stimulace, Böhmùv biografický koncep, èi Smyslovou aktivizaci. Tyto koncepty se vzájemnì ovlivòují, ale pøitom velmi dobøe do sebe
zapadají.
Proto vechny nae prostory pro klienty jsou vybaveny dobovým
nábytkem èi jinými artefakty z mládí a aktivního ivota naich seniorù. Také prosíme rodiny naich klientù, o spolupráci a pomoc s vytvoøením biografie - ivotopisu. Snaíme se klienty zapojovat do bìných
denních èinností (pøíprava jídla, péèe o svou osobu, práce s hlínou a
rostlinkami .), èím aktivizujeme jejich smysly a dáváme jim pocit
potøebnosti a sobìstaènosti. Vdy je pro nás ale nejdùleitìjí èlovìk respekt k jeho osobnosti a individuálním potøebám.
Naí dalí snahou je pomáhat i rodinám, které o své
blízké peèují doma, v domácím prostøedí. Jsme schopní
a ochotní odbornì poradit a pomoci, pøíp. zapùjèit kompenzaèní pomùcky, které èlovìku uleví a rodinì mohou
usnadnit oetøování.
Více informací o spoleènosti Dotek o.p.s. najdete
www.pecovatelstvi-dotek.cz
Pokud máte zájem o podporu spoleènosti Dotek, je jednou z mnoha moností napø. darování èi nákup v Dobroèinném obchùdku
Dotek na Trnici ve Vizovicích. Vìci, které se Vám ji nehodí, ale
jsou èisté, funkèní moderní a zachovalé nám mùete darovat pøímo do
obchùdku od pondìlí do pátku od 9 - 16 hod., novì také v sobotu od
8:30 do 11 hod.. My tyto vìci prodáme a výtìek pouijeme na nákup
kompenzaèních pomùcek pro seniory nejenom v naí péèi.
Chtìla bych touto cestou podìkovat vem, kteøí nám v naí èinnosti jakýmkoliv zpùsobem pomáháte, podporujete nás a fandíte nám.
Jarmila Zatloukalová
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HASIÈSKÉ MUZEUM BYLO OTEVØENO
Dne 30.dubna 2014 bylo
slavnostnì otevøeno nové Hasièské muzeum v Areálu Technických slueb ve Vizovicích.
Otevøení
se zúèastnila
øada hostù v
èele s první
místopøedsedkyní senátu
PÈR
PaedDr. Alenou Gajdùkovou, starostou mìsta
Ing. Romanem Persunem, námìstkem starosty
Krajského sdruení hasièù
ÈMS Ing. Josefem Bernátíkem, velitelem stanice Zlín
Hasièského záchraného sboru
ZK mjr. Ing. Jiøím Moskvou a
mnoho dalích hostù, sponzorù, hasièù z okolních sborù a
obèanù a dìtí z Vizovic i okolí.
Historii hasièského sboru
pøednesl kronikáø mìsta br. Jiøí
Madzia. S prùbìhem oprav a
rekonstrukcí muzea nás seznámil starosta SDH Vizovice br.
Jan talmach, který podìkoval
vem sponzorùm, kteøí se podíleli na budování tohoto Hasièského muzea. Jsou to Mìsto
Vizovice, senátorka Alena Gaj-

dùková, firmy Koma, Sykora,
H.P. servis, sklárny Vizovice,
PKN nábytek, Likérka Bajgar,
Vinotéka Poláek, OSH
Zlín, man.
Pechalovi
atd. Samozøejmì podìkování patøí
také èlenùm
SDH Vizovice a mnoha
dalím brigádníkùm,
kteøí odpracovali na tomto muzeu více jak 1500
hod. bez nároku na mzdu. Dále bychom chtìli podìkovat vem
obèanùm, kteøí nám zapùjèili
fotografie a dalí pøemìty a
prosíme, kdo má doma jakýkoliv hasièský inventáø èi dobové
fotografie, zda by je vìnoval do
muzea, aby i dalí zájemci
mohli toto zhlédnout.
Rezervace a objednávky prohlídky si mùete objednat na
tel.: 732 887 887. V sobotu
28. èervna bude Hasièské
muzeum otevøeno pro veøejnost v dobì od 8.00 do 12.00
hod.
Jan talmach
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OSOBNOSTI MÌSTA VIZOVICE
Váení spoluobèané, Zastupitelstvo mìsta Vizovice na svém
zasedání 12. kvìtna schválilo
udìlení ocenìní Osobnost
mìsta Vizovice pro paní Miladu Hálovou a pana magistra Dalibora Bambucha. Dovolte mi pár
vìt k naim ocenìným osobnostem.
Paní Milada Hálová se nesmazatelnì zapsala do kulturního ivota u nás ve Vizovicích. Po
svém pøíchodu do Vizovic v roce
1933 se ihned aktivnì zapojila
do kulturního dìní ve Vizovicích,
a to jako hereèka v mnoha ochotnických divadlech. Na váleèná
léta vzpomínala paní Hálová jak
s tìkostí, tak i s pìknou vzpomínkou na svou hereckou èinnost v rùzných divadelních spolcích ve Vizovicích.

Tehdejí moc zakázala taneèní zábavy, co ale nebylo zakázané, bylo divadlo, a tak vzpomínala paní Hálová jako hereèka, e bylo bìnì u nás ve Vizovicích uvádìno i pìt divadelních
premiér v jednom roce, v nich v
mnohých úèinkovala.
Dalí celoivotní láskou se jí
stala èinnost na poli folklórním.
Krátce po osvobození republiky
byl zaloen ve Vizovicích Valaský krúek, jeho se stala pøední
taneènicí a zpìvaèkou. Ve spo-

leènosti takových osob, jakými
byli paní Zdena Hálová, pánové
Klesla, Jordán, tefl, Dostál,
Mikeska èi Miroslav Záhoøák a
Gustav Imrýek, získala bohaté
zkuenosti s lidovým tancem a
muzikou, které potom pøedávala
dál po celý její ivot. K tìmto aktivitám jetì pøidává pozdìji reprezentaci Vizovic v mnoha celostátních spojaøských soutìích v
recitaci a zpìvu, kde pravidelnì
získávala pøední umístìní v kategoriích próza, poezie, umìlá i lidová píseò.
Od roku 1967 se paní Hálová ujímá i reie vizovských
ochotnických divadel a z její reisérské dílny nakonec vzelo nastudování 13 úspìných divadelních her a nemohu zde nevzpomenout hry jako Dalskabáty høíná ves, Jak rozesmát princeznu
èi O bojácném Floriánkovi a její
milovanou Princeznu Pampeliku. Její kulturní zábìr byl opravdu iroký a rád bych zde vzpomnìl i její èinnost jako kurátorky ve
vizovském Farním sboru Èeskobratrské církve evangelické a
èinnost v pìveckém sboru této
církve, ale i pùsobení v katolickém chrámovém sboru.
V devadesátých letech se
s velkým nadením zapojila do
èinnosti novì vzniklého valaského krouku Vizovjan, kde se
stala jeho choreografkou a pomáhala znovu obnovit tradici
valaských bálù ve Vizovicích a
stála i u zrodu tradice Folklórních
odpolední na nádvoøí vizovského
zámku.
Myslím si, e v srdcích a
mysli nás vech, kteøí jsme se
mohli setkat a spolupracovat s
paní Hálovou, se zapsala nesmazatelnì svou vlídností, upøímností a laskavým pøístupem, který z ní vyzaøoval. Spolu se svým
manelem panem Ladislavem
Hálou byli pøíkladem neúnavné,
obìtavé a nezitné práce na poli
kulturním a spoleèenském. Pod
vedením paní Hálové vyrostlo u
nás ve Vizovicích nìkolik generací ochotníkù, zpìvákù a taneèníkù.
Váení obèané, myslím si,
e paní Milada Hálová se stala
opravdu velkou osobností Vizo-

vic a svou pøíkladnou a obìtavou
prací pro kulturní ivot v naem
mìstì se stala pøíkladem a vzorem pro nás vechny, kteøí jsme
se s ní mohli potkat a navdy
bude ít v naich vzpomínkách.

Pan Mgr. Dalibor Bambuch
se zaslouil o velký rozvoj folklórního hnutí ve Vizovicích. Tento
vizovský rodák, který se v roce
1988 vrátil do Vizovic jako uèitel
na zdejí základní kole, pøinesl
s sebou bohaté muzikantské
zkuenosti, které ihned zaèal
zuitkovávat.
Ji v roce 1989 zaloil novou
cimbálovou muziku s názvem Jalovìnka a od této doby se zaèal
systematicky vìnovat výchovì
nových mladých muzikantù. Vlivem jeho nadení a nesporných
hudebních i pedagogických kvalit
se v následujících letech zaèala
jeho cimbálová muzika rozrùstat,
a postupnì vznikly tøi cimbálové
muziky, takzvaní malí, støední
Vizovský Juráek a velcí Vizovský Jurá. Pan Bambuch se stal
vedoucím vech tìchto muzik,
pro které upravoval lidové písnì,
hlavnì z Valaska, potamo z
Vizovska, ale repertoár muzik
vdy dokázal obohatit vánou,

ale i souèasnou moderní hudbou.
Vznik takto kvalitních cimbálových muzik a jejich ochoty spolupracovat s místními valaskými
soubory Vizovjánek a Portá z
Jasenné vedl k velkému rozvoji
folklórních akcí ve Vizovicích.
Staèí zde jmenovat pravidelné
akce Valaský bál, Trnkobraní,
Folklórní odpoledne, vánoèní besedy a jistì bych mohl pokraèovat dál. Bez cimbálových muzik
pana Bambucha bychom si jen
tìko pøedstavili i dalí akce ve
mìstì, zde bych vzpomenul napøíklad Noc kostelù, oslavy 750.
výroèí mìsta a pøedevím ji tradièní a hojnì navtìvovaný vánoèní koncert Vizovského Juráe
ve zdejím kostele a jistì bych
mohl jmenovat dalí akce. V
neposlední øadì bych zde zmínil
úspìnou reprezentaci Vizovic
muzikami pana Bambucha jak na
mnoha folklórních slavnostech
po celé naí vlasti, tak i v zahranièí, napøíklad v Itálii, Francii,
Belgii, Slovensku, Maïarsku èi
Chorvatsku.
Díky obìtavé práci pana
Bambucha vyrostlo ve Vizovicích
a okolí mnoho mladých muzikantù, mùeme si poslechnout nìkolik CD nahrávek Vizovského Juráe s písnìmi z naeho regionu,
èi se mùeme zaèíst do sborníku, lidových písní z Vizovic a
okolí Na Janovéj hoøe.
V souèasné dobì vede pan
Bambuch nejstarí muziku Vizovský Jurá, se kterou neustále
koncertuje a pøipravuje pro ni nové a nové úpravy hudebních dìl.
Rád bych mu na tomto místì jetì jednou srdeènì podìkoval za
vechnu obìtavou práci a popøál
mnoho sil a radosti z dalí práce
v následujících letech.
V závìru bych vechny ètenáøe rád pozval na letoní Folklórní odpoledne, kde bude
zmiòovaným laureátùm nebo
jejich rodinám slavnostnì pøedáno udìlené ocenìní. Pozvánku
na Folklórní odpoledne naleznete na jiném místì novin.
za kulturní komisi
Mgr. Hynek Tichý

Manelský pár s dítìtem ze zdravotních dùvodu shání ubytování (volný pokoj) v privátu nebo
penzionu pøímo ve Vizovicích na termínu Masters of Rock - 10. - 13. 7. 2014.
Telefon: 608 212 215
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE
V prostorách knihovny se stále nìco dìje. V kvìtnu jsme úspìnì
zakonèili spoleèný projekt Mateøské koly Vizovice a knihovny Celé
Èesko ète dìtem a to maòáskovým divadlem pana Taraby.
Dìkujeme tímto firmì Lékárny Hanák za finanèní podporu tohoto
pøedstavení. Pøichystali jsme ji 12. roèník výlapu na Janovu horu Za
povìstmi Vizovic spojenou s opékáním pekáèkù, ètením povìstí i
hledáním pokladu. V dobì, kdy ètete tento èlánek, ji víme, jaké nám
pøálo poèasí a zda jsme nali i poklad.
Èerven je pravidelnì vìnován pasování prvòáèkù na ètenáøe.
Knihovna se úspìnì zapojila do celostátního projektu U jsem ètenáø - kníka pro prvòáèka. Ti, kteøí se do projektu zapojí, musí s
prvòáèky pracovat nad rámec obvyklých knihovnických èinností. Jsme
rádi, e i v letoním roce jsme v projektu obstáli a získali grant na knihy
pro dìti 1. tøíd, které pøi pasování dostaly. Také konèíme dalí, ji. 4.
roèník úspìné spolupráce mezi Støední kolou odìvní a slueb, obor
fotograf a knihovnou. Nejlepí fotografie na téma Místo, které mám
rád/a byly ocenìny v knihovnì vìcnými cenami. Hlasovali ètenáøi i
odborná porota a nejlepí fotografie nafotily studentky Soòa Mattová a
Natálie Struová.

NAROZENÍ:
tìpán Danìk, Jakub Jan Grombíø, Tobiá Rára, Beáta
Töröková
ÚMRTÍ:
Leopold Gajzur, Ludmila Ondruková, Marie Svárovská,
Vladimír Tlaskal, Ludmila almánková, Richard Tureèek
SÒATEK
Pavel Kopeèný - Lenka Kopeèná roz. Nekvapilová
Luká Hrùzek - Denisa Hrùzková roz. Zavièáková
Pavel Kamenèák - Vendula Kamenèáková roz. Kneslová
Vanja Miliè - Martina Miliè roz. Jureèková
Vladimír Outrata roz. Ronza - Hana Outratová
Radim Pechal - Zuzana Pechalová roz. Kubíèková
Pavel ilák - Lucia iláková roz. Máchalová

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. Samozøejmì zdarma.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

V èervnu uplynulo ji 10 let, kdy navdy dotlouklo srdce
mého otce pana Frantika Schreibera. Zároveò v èervenci
vzpomeneme jeho nedoitých 88 let.
Vzpomíná syn Milan s manelkou a vnuk David.
Se kolou se v knihovnì louèí také 2. a 3. tøídy besedou na téma
Kníky na prázdniny s vyhodnocením nejlepích ètenáøù a ákù,
kteøí udìlali nejvìtí pokrok ve ètení.
A co pøipravujeme? Rádi Vás pozveme na divadelní pøedstavení
do prostor knihovny. Divadelní skupina Aspik sloená z knihovníkù a IT
pracovníkù Krajské knihovny Frantika Bartoe ve Zlínì nastudovala
hru Antonína Procházky S tvojí dcerou ne. Smíchejte dva obyèejné
páry, pøimíchejte pubertální dceru a okoøeòte manelskou krizí, románkem a chudákem bytaøem, který se do toho veho nechtìnì pøiplete.
A máte recept na øadu krkolomných situací a trapasù, které vás zaruèenì pobaví. Pøedstavení se uskuteèní 26. 6. v 17.00 hodin v knihovnì. Upozoròujeme, e pøedstavení není vhodné pro dìti do 15 let.

Více informací o dìní v knihovnì i kniních novinkách na
www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková
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VÝZNAMNÁ VÝROÈÍ JANA KLESLY V ROCE 2014
V letoním roce si pøipomínáme dvì významná výroèí
spojená se jménem uèitele, øeditele, muzikanta, vèelaøe i fotografa, skromného, obìtavého a
dobrého èlovìka, pana Jana
Klesly.
A právì letos v listopadu
uplyne 100 let od jeho narození
a v øíjnu pak 30 let od jeho
úmrtí.
Jan Werich jednou napsal:
Nìkteøí lidé mají tu nádhernou schopnost rychle ovlivòovat svým já celé okolí. Ale
jen výjimeèní jedinci ovlivòují
dui. A to tak, e nejen upoutají a nadchnou, ale jste s nimi spokojeni, astni a rádi. Proíváte s nimi a vedle nich chvilky, které se ve vzpomínkách vracejí celý ivot 
A právì k takovým lidem pan uèitel Klesla patøil.
Na základì usnesení IV/106/14 Zastupitelstva mìsta Vizovice ze
dne 12. 5. 2014 mu bylo za jeho dlouholetou propagaci a rozvoj
folklóru, udrování lidových tradic, za obìtavou a záslunou
práci pro nae mìsto udìleno èestné obèanství mìsta Vizovice
- in memoriam.
Zavzpomínejme na nìj pøi této pøíleitosti a pøipomeòme si alespoò v krátkosti jeho ivot.
Jan Klesla se narodil 22. 11. 1914 ve Støítei nad Ludinou a zemøel 25. 10. 1984 ve Vizovicích.
Do Obecné koly chodil ve Støítei, a to v letech 1920 - 1925.
Mìanskou kolu navtìvoval v Hranicích na Moravì (1926 1929).
Roku 1933 ukonèil Masarykùv státní koedukaèní ústav uèitelský
ve Valaském Meziøíèí Odtud jeho kroky smìøovaly do prvního uèitelského místa, kterým byla kola v Ronovì pod Radhotìm.
Po získání definitivy pak uèil na Obecné kole na Bystøièce.
Vojenskou základní slubu, jako aspirant, absolvoval v Krnovì,
kde zpracovával výkresovou dokumentaci na výstavbu opevnìní
státní hranice.
Od r. 1940 do r. 1945 uèil na Mìanské kole v Hodslavicích.
Odtud pak od 1. 9. 1945 pøeel na Mìanskou kolu ve Vizovicích,
kde pùsobil a do svého odchodu do dùchodu v roce 1975.
Vyuèoval pøedevím chemii, ale také fyziku, matematiku a
hudební výchovu. Byl Okresním metodikem pro chemii a poøadatelem okresních kol Chemické olympiády.
V prvních letech dùchodu jetì uèil na èásteèný úvazek v
Gottwaldovì (Zlínì).
Jeho pedagogická èinnost byla ohodnocena udìlením titulu
Vzorný uèitel.

Pøi výstavbì nové koly pùsobil jako tajemník ve výboru pro
výstavbu, který vedl Antonín Matyá.
V roce 1958 byl jmenován zástupcem øeditele a od r. 1966 a do
dùchodu vykonával funkci øeditele koly.
Pøestoe jeho práce byla velmi nároèná, vdy si nael èas i pro
své koníèky, kde nabíral nové síly, odreagovával se a relaxoval.
Ve volném èase se vìnoval fotografování. Na nové kole vybudoval fotokomoru a vedl zde fotokrouek. V r. 1960 jako jeden z prvních amatérských fotografù zaèal zpracovávat barevné fotografie
subtraktivní metodou s pouitím vlastních chemikálií. Díky této zálibì mìla zdejí kola velmi rozsáhlý fotoarchiv, který dokumentoval
nejen výstavbu koly, ale vekeré dìní ve kole, jako byly maturity na
naí jedenáctileté støední kole, návtìvy významných osobností i
kulturní akce.
V roce 1948 byl zakládajícím èlenem Valaského krúku Vizovice, kde jako primá vedl cimbálovou muziku a do r. 1984.
Valaský krúek mìl to tìstí, e od poèátku stál v jeho èele právì on, výborný muzikant, vánivý obdivovatel valaské písnièky,
skromný a taktní ke kadému èlenu souboru, nároèný k sobì, lidsky
ohleduplný k slabostem druhých.
K jeho dalím zálibám patøila pøíroda, pøedevím chov vèel. Byl
mnohaletým èlenem Èeského svazu vèelaøù a díky nìmu se v roce
1984 podaøilo na kolní zahradì za novou kolou vybudovat kolní
vèelín, o který se starali áci, je navtìvovali vèelaøský krouek.
Jan Klesla mìl rád i vánou hudbu, a proto v roce 1959 zaloil
se svými pøáteli Kvartet váné hudby.
Mnozí z nás si jej také pamatujeme jako prùvodce ve Státním
zámku Vizovice, kde pùsobil nìkolik let.
Hodnoty bytí spoèívají z velké èásti v tom, jak vroucnì jsme
schopni je proívat. Hodnota naeho lidského ivota je závislá na
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hodnotách, které jsou v nás. Lidé si vytváøí svùj lidský svìt, je v nìm
to, co do nìho vkládáme a jen ivot, kterým ijeme pro ostatní, stojí
za to.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka
Na Jana Kleslu vzpomínají:
Mgr. Jitka Svìtlíková...
...Mé první setkání s panem øeditelem Kleslou je z doby, kdy
jsem studovala na jedenáctileté støední kole a tehdy jetì pan uèitel Klesla nás vyuèoval chemii. Byl pøísný, spravedlivý, uèivo nám
perfektnì vysvìtlil, doplòoval ho pokusy, a tím pro nás byla chemie
zajímavá. Dokázal nás i rozesmát. Napøíklad tím, kdy vysvìtloval
psaní vzorcù kyselin, kde se na prvním místì ve vzorci píe vodík,
který má znaèku H. Øíkal: Pamatujte si, e kadá kyselina je nahá.
To si opravdu zapamatoval kadý ák.
Nejvíce vzpomínek mám ale z doby, kdy jsem nastoupila jako
uèitelka chemie do Vizovic a pan uèitel u byl ve funkci øeditele.
Pøivítal mì tìmito slovy: Ty sis umìla vybrat dobrou kombinaci pøedmìtù. Chemie smrdí za kadého reimu stejnì. Mnohokrát jsem si
na jeho slova vzpomnìla.
Pan øeditel byl pro mne velkou autoritou. Chemii miloval. Byl
okresním metodikem a pøedával zkuenosti a vìdomosti, které nabyl
svou dlouholetou praxí, i ostatním uèitelùm v okrese. Vichni si ho
váili.
Já jsem mìla to tìstí, e jsem s ním uèila na jedné kole. Na
poèátku své praxe jsem mohla navtìvovat jeho vyuèovací hodiny a
on zase navtìvoval hodiny mé. Získala jsem od nìho øadu cenných
zkueností, byl vdy ochoten poradit, pomoci. Mìla jsem také tu
monost spolupracovat s panem øeditelem pøi budování chemické
pracovny, která byla v té dobì nejmodernìjí v naem okrese. Ke
kadému stolu byl zaveden plyn, elektøina a voda. Kadý stùl mìl i
skøíòku se vemi potøebnými pomùckami a asi edesáti chemikáliemi pro frontální a laboratorní práce.
Celou øadu metod práce pana øeditele jsem pøevzala i já. Jeho
ètyøi øádky po ètyøech teèkách jsem pouívala po celou svou praxi.
Byla to výborná metoda, jak procvièovat se áky chemické vzorce.
Na to si jistì vzpomene øada ákù vizovické koly. Na pana øeditele
Kleslu mi zùstaly jen hezké vzpomínky.
S trokou nostalgie a velkou dávkou potøeby zveøejnit zásluhy
pana Jana Klesly následující slova sepsal Josef Penèík...
...Øeklo by se, e trocha nostalgie nikoho nezabije, ale co pro nìkoho znamená vzpomínka na osobu blízkou, i kdy bez pøíbuzenských vazeb, jiný bude chápat stejného èlovìka jako souèást jeho
vlastní osoby, která mìla tu sílu svého velikáského ega ovlivnit nejenom jiné do konce ivota, ale troufám si øíct celou generaci.
V dohledné dobì budeme vzpomínat sté výroèí narození bývalé-
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ho pana øeditele základní koly,
uèitele, dlouholetého vedoucího
krouku mladých vèelaøù a primáe kapely lidových písní ve
Vizovicích pana Jana Klesly. U
tento výèet zájmù nám charakterizuje èlovìka nanejvý obìtavého, schopného udìlat pro
blaho svých milovaných ákù
cokoliv, jen aby je posunul o
krùèek vpøed. My, kteøí jsme ho
ale znali mimo vyuèovací hodiny i ze zájmového krouku vèelaøù a trávili jsme s ním prakticky dennì nìkolik chvil, mùeme
s odstupem èasu jeho obrovské
úsilí ocenit v jeho dobráckém a
shovívavém témìø kamarádství poutajícího kantora prakticky k cizím dìtem.
Bezesporu se jednalo o èlovìka s otevøeným srdcem pro spravedlnost a lásku k budoucím generacím, kterému jeho vnitøní pøesvìdèení nedalo mít takzvanì ruce v klínì a celou svou osobností se
zasazoval nejenom o vìdomostní, ale i citové vzdìlání dalích generací k umìní v lidových písních i
k lásce a porozumìní pøírody ve
vèelaøském krouku.
Domnívám se, e mohu tyto
vzpomínky jako bývalý houslista
i èlen vèelaøského krouku íøit
dále, a to za vechny své tehdejí kamarády, se kterými pan
Klesla pøiel do kontaktu. Nikdy
jsem se ani v dìtském vìku toti nesetkal s nikým, kdo by
zlehèoval a nebo napadal ve
zlém jeho poèínání. Tìil se toti velké vánosti a úctì nejen u
kantorù, ale stejnì tak i u svých
ákù.
Proto mne napadá jediná
vìta k oslavì stého výroèí tak
velkého uèitele - pana Jana
Klesly...
DÌKUJEME ZA VE, CO
JSTE NÁS NAUÈIL A BUDEME NA VÁS VZPOMÍNAT VDYCKY S
ÚCTOU.
Vladislav Jurèák...
...Hned po válce se objevil nový uèitel chemie Jan Klesla a jako
dnes si vzpomínám, e hned zabodoval. Dobøe zapadl mezi moje
oblíbence Gustava Imrýka (kreslení) a Vojtìcha Bradu (dìjepis).
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Vichni se toèili kolem právì se tvoøícího Valaského krúku.
Sledoval jsem to dìní, ale zvlá mne zajímala cimbálovka, nebo
jsem byl èerstvým absolventem nìkolika pøehrátých seitù hry na
housle Jana Maláta. Primáoval jim Jan Klesla. Kapela nabrala na
kvalitì zejména potom, co se ve kole objevil Vladimír Javorek. U
tenkrát mi bylo jasné, v jaké muzice budu hrávat a hlavnì na co budu
hrát.
Bylo dávno po vizovické mìance a já musel do svìta. Ale celou
tu dobu jsme s mým panen uèitelem neztratili kontakt. Já vìdìl o
jejich hraní, kole a pozdìji øeditelování, o jeho vèelièkách. A on zase
se zajímal, s kým hrávám já a co momentálnì hráváme. Mìl mùj
telefon, nebo se nejednou objevil u naí branky na svém péráku
JAWA a odvezl mne na místo èinu. Bylo tøeba záskoku za Vladimíra,
byl jsem pøipraven.
Byl jsem také u toho, kdy po delí odmlce znovu vzkøísil muziku. Vrátili se i nai zpìváci. Hrávali jsme ale hlavnì souboru Vizovjánek. Byl to muzikant tìlem i duí a vdy pøipraven pomoci, tøeba i
Vartovòáèku z Jasenné. Byli jsme jednu dobu i muzikou zaèínajícího souboru Kaava, vèetnì jejich prvního zájezdu do Nìmecka.
Tìch krásných vzpomínek je opravdu mnoho. Jsem rád, e jsem s
ním mohl léta hrávat.
Rozesmutnil mne vlastnì jenom jednou - kdy nás v roce 1984
neèekanì opustil. Na nádvoøí vizovického zámku jsme mu naposledy zahráli jeho oblíbené Hodslavské.
Byl to vzácný èlovìk.
Ing. Jiøí Kalenda, pøedseda ZO ÈSV ve Zlínì...
...Vzpomínám na pana Jana Kleslu, uèitele a takté i øeditele
ZD ve Vizovicích velmi rád. Byl to právì on, který mi pøedával teoretické znalosti po dobu ètyøech kolních let v rámci vèelaøského
krouku pøi ZD ve Vizovicích i mimo nìj.
Po dlouhá léta vedl vèelaøský krouek, jen se stal souèástí jeho
ivota a øídil èinnost kolního vèelína, který byl umístìn ve kolní
zahradì. Pøivedl mne i mnoho ostatních, co jsme navtìvovali vèelaøský krouek, k základùm a takté i vyím odborným a praktickým
znalostem ve vèelaøení. Tady jsme pravidelnì dvakrát týdnì s ním
proívali radostné chvíle a pan uèitel Klesla nás vtahoval do tajù ivota vèely a vèelaøení. Probírali jsme s ním morfologii a anatomii vèely medonosné, ivot vèely v úle a jednotlivé období prùbìhu ivotního cyklu vèelího ivota a spoleèenstva.
Pan øeditel Klesla se zapsal nesmazatelnì do historie vèelaøení
Vizovic a jeho okolí, nebo to byl on, který dal odborný základ pro vèelaøení mnohým souèasným vèelaøùm a takté i pøedával velmi kladný vztah k naí pøírodì. Pro mne to je jedna z nejvìtích nedocenìných postav vèelaøení v naem regionu, která pùsobila v odborném i
praktickém ivotì vèelaøù ve Vizovicích a takté i celého okresu Zlín.

Zájmový krouek
mladých vèelaøù.

REVITALIZACE PROKOPOVSKÉHO DVORA...
Ve VN 1/2014 jsme vás informovali o tom, co se do konce roku
2013 v rámci projektu revitalizace areálu Janova hradu jeho pøíznivcùm ji podaøilo.

Vyklízení suti z objektu.

V dnením èísle VN vás chceme informovat o prùbìhu prací od
zaèátku roku 2014.
Brigády na Janovì hradu byly naplánovány a od bøezna 2014, ale
díky tomu, e byla teplá zima, bylo mono provádìt práce, které byly
naplánovány na bøezen, ji v lednu a únoru.
Od ledna 2014 do konce kvìtna 2014 byly provedeny následující
práce:
- Odstranìní náletových keøù a døevin na jiním a severním nádvoøí a v tìsné blízkosti Janova hradu.
- Provedena probírka smrkové houtiny v jiní èásti zahrady.
- Likvidace vyøezaných keøù a vìtví. (Provedl pan Josef Janeèka.)
- Úklid zahrady - shrabání listí, úlomkù vìtví a vysbírání odpadkù.
(Z velké èásti provedli skauti z Vizovic.)
- Výroba 3 ks lavic k ohniti z pokácených náletových døevin. (viz
foto)
- Výsadba 5 ks dubù a 10 ks habrù.
- Pokraèování ve vyklízení suti z objektu zøíceniny. (viz foto)
- Dozdìní soklu pro rumpál nad studnou.
- Zahájení odklízení suti od vnìjí jiní zdi objektu.
- Pøíprava prostoru pro vybudování døevìného pøístøeku
- Stavebnì-konzervaèní práce na objektu zøíceniny. (viz foto)
- Odøezání paøezù na zahradì.
Pøi uvedených pracích odpracovali èlenové Obèanského sdruení
Janùv hrad Vizovice, skauti z Vizovic, zamìstnanci spoleènosti Rudolf
Jelínek a.s. Vizovice, èlenové OSJHV a obèané Vizovic a dalích obcí
celkem 465 brigádnických hodin:
Josef Husek 135,5 hod, Antonín Tlusák 56 hod, Richard Kuèera
37,5 hod, Jiøí Gerych 33 hod, Josef Køí 22 hod, Pavel Kadlèek 21
hod, Miroslav Hála 11,5 hod, Jiøí Stojan 11,5 hod, Pøemysl Kopeèný
10,5 hod, Roman Persun 8,5 hod, Radim Novotný 6 hod, Martin Déva
5 hod, Petra Juráòová 5 hod, Petra Jureèková 5 hod, Irena Koneèná
5 hod, Martina iková 5 hod, Jan Dozbaba 5 hod, Pavel Korec 5 hod,
Jarmila Korèáková 4,5 hod, Petr Divílek 4 hod, Eduard Navrátil 4 hod,
Magda Hálová 3 hod a 18 mladých skautù celkem 79 hod.
Vem za jejich dobrovolnou a nezitnou práci moc dìkujeme.
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...JANOVA HRADU STÁLE POKRAÈUJE
Do konce roku 2014 jsou naplánovány následující práce:
- Vybudování pøístøeku pro návtìvníky areálu. (viz nákres)
- Zatravnìní zahrady.
- Dokonèení renovace studny. (viz nákres)
- Pokraèování ve vyklizení suti ze zøícených klenutých stropù z
objektu zøíceniny.
- Zahájení stavebnì-konzervaèních prací na objektu zøíceniny.
Proto, aby bylo mono uvedené práce provést, je potøeba jetì
více ochotných lidí, kteøí by pomohli pøedevím pøi vyklízení suti z
objektu zøíceniny.
Váení obèané mìsta Vizovice a okolních obcí, pøijïte, prosím,
také pomoci.
Na 2. ètvrtletí 2014 jsou naplánovány brigády na 21. 6., 12. 7., 2.
8., 23. 8., 13. 9., 4. 10., 25. 10., 15. 11., 6. 12.
Pokud se rozhodnete pomoci i mimo plánované termíny, je to
moné. Zavolejte na 777 272 600 nebo napite na info@januvhradvizovice.cz, abychom se dohodli na termínu.
Jak jsme ji uvedli ve VN 1/2014, jsou pro materiální a technické
zajitìní realizace projektu potøeba také finanèní prostøedky.
Od zaèátku roku 2014 na realizaci projektu statického zajitìní,
konzervace a revitalizace zøíceniny Janova hradu pøispìli:
Mìsto Vizovice èástkou 30 000 Kè, Nadace mìsta Vizovice èástkou 10 000 Kè, RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice èástkou 10 000 Kè,
KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice èástkou 3 000 Kè, Miroslav Hála
Vizovice èástkou 2 000 Kè, Jaroslava Dopitová Zlín èástkou 2 000 Kè,
Jaroslava Divílková Vizovice èástkou 500 Kè, Petr Divílek Vizovice
èástkou 500 Kè, Mgr. Jana Klaèánková Vizovice èástkou 500 Kè,
Aneka Èíová èástkou 100 Kè.
Darované finanèní prostøedky budou pouity v roce 2014 na:
- Dokonèení renovace studny.
- Vybudování pøístøeku v jiní èásti nádvoøí.
- Nákup náøadí a materiálu pro stavebnì-konzervaèní práce a statické zajitìní objektu zøíceniny.
Od ledna 2014 realizaci projetu materiálnì nebo poskytnutím sluby zdarma podpoøili:

5 litry oleje do motorové pily v hodnotì 1300 Kè, REVIKA Vizovice
darováním stavebního materiálu v hodnotì 600 Kè.
Darovaný materiál byl a bude pouit na kultivaci pøilehlých pozemkù (zahrady a nádvoøí), dozdìní soklu studny, vyklízení suti z objektu
zøíceniny, stavebnì-konzervaèní práce a vybudování pøístøeku pro
návtìvníky areálu Janova hradu.
Vem dárcùm za jejich tìdrost moc dìkujeme.
Váení obèané, pokud se rozhodnete na realizaci projektu pøispìt
finanèním darem, je mono Vámi zvolený obnos poslat na úèet u Fio
banky è. 2700489045/2010. Po pøipsání poukázané èástky na úèet s
Vámi bude uzavøena darovací smlouva.
Materiální dary mùete pøedat po pøedchozí telefonické domluvì
A. Tlusákovi nebo J. Huskovi.
Informace o dìní na Janovì hradu a plán brigád naleznete také na
www.januvhradvizovice.cz a na facebooku Janùv hrad Vizovice.
Díky práci dobrovolníkù a penìzùm dárcù se stává Janùv hrad dalím turistickým cílem v okolí Vizovic. Ji nyní je na jiním nádvoøí
Janova hradu mono v ohniti rozdìlat oheò, opéct si pekáèky, ugrilovat maso, anebo jen tak posedìt u ohnì. Jakmile bude zatravnìna
zahrada, budou ji moci dìti vyuívat k hrám a po vybudování pøístøeku bude mono strávit v areálu Janova hradu i celé odpoledne bez
strachu, e se nebudete mít v pøípadì detì kde schovat.
Josef Husek
Obèanské sdruení Janùv hrad Vizovice

Ohnitì s lavicemi.

Mìsto Vizovice darováním smrkové kulatiny v hodnotì 10 400 Kè,
K.P.R. ENGINEERING, s.r.o. Otrokovice vypracováním statického
výpoètu v hodnotì 8000 Kè, Milan Køupala døevosklad Vizovice naøezáním trámkù a foen v hodnotì 5 890 Kè, Anna Outratová Vizovice
darováním selektivního herbicidu a 25 kg travního semene v hodnotì
4 980 Kè, Michal Slovák Vizovice darováním 2 stavebních koleèek a
náøadí v hodnotì 2 000 Kè, Jiøí Gerych darováním náøadí a materiálu
v hodnotì 1500 Kè, AGRO Smetana Vizovice darováním 3ks øetìzù a
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OBÈANSKÉ SDRUENÍ JANOVA HORA VIZOVICE INFORMUJE
Rádi bychom Vás opìt po roce informovali o aktivitách Obèanského sdruení Janova hora Vizovice. Máme za sebou 4 roky aktivní èinnosti. V souèasné dobì máme 118 èlenù, z nich je 52 dìtí.
Podporujeme zejména volnoèasové aktivity pro dìti pøedkolního a
kolního vìku. K dalím naim cílùm patøí péèe o území obce, budování høi pro dìti pøedkolního a kolního vìku, vysazování a ochrana zelenì, tvorba bezpeèného prostøedí z hlediska dopravy, lepí
podmínky pro pìí i cyklisty, ochrana památek kulturních hodnot a
krajinného rázu.

V roce 2013 dolo díky souèinnosti mìsta Vizovice, firmy H+M,
a.s. a výboru OSJHV k pøevodu komunikací na sídliti - silnice, parkovi, chodníkù i zelenì z firmy H+M, a.s. na mìsto Vizovice. Na
údrbì tìchto ploch se v souèasné dobì významnì podílejí kromì
mìsta Vizovice i obyvatelé sídlitì.
V loòském roce výbor OSJHV zaèal podnikat první kroky k záchranì Janova hradu. 1. 5. 2013 se uskuteènilo veøejné setkání na
téma Zachraòme Janùv hrad, kde jsme veøejnosti, zastupitelùm
mìsta Vizovice, nadencùm a pøíznivcùm historických památek
pøedstavili ná zámìr. Tím je zachování, revitalizace a oivení lokality, kde døíve stál Prokopovský dvùr. Dnes je tato památka známá více pod názvem Janùv hrad. Po mnoha jednáních nakonec vzniklo
nové Obèanské sdruení Janùv hrad, které se v souèasné dobì výhradnì stará o jeho obnovu.
V roce 2013 OSJHV uspoøádalo 10 akcí urèených nejen dìtem.
Fotografie ze vech akcí mùete zhlédnout na www.janovahoravizovice.cz, byly to...
17. 2. Zimní radovánky - zimní procházka spojená s bobováním
a sáòkováním, která se uskuteènila po nedìlním obìdì. Na kopec
Janové hory se vydalo asi 20 rodièù a dìtí. I pøes to, e zrovna teplé
poèasí zimním radovánkám pøíli nepøálo, dìti si alespoò chvíli uily
bobování a dalích zimních hrátek.
27. 4. Slet èarodìjnic - v sobotu se na louku nad sídlitìm slétly malé i velké èarodìjnice a èarodìjové exotických jmen, aby si vyzkoueli nìkteré èarodìjnické dovednosti - let na kotìti, hod kotìtem, navlékání èarodìjných korálù, výrobu temných kytek a zlých hadù, míchání kouzelných lektvarù, skládání èarodìjnického puzzle, lovení nebezpeèných pavoukù, èarodìjnické obvazování. Po absolvování 9 stanovi je èekala závìreèná odmìna - èarodìjnický náramek a barevné pitíèko s pøíerkami. Poté následovalo upálení nejstranìjí èarodìjnice, které se vichni báli. Pak jsme si nìco dobrého opekli na ohýnku a postupnì se rozeli domù.
5. 5. Stavìní máje - jak u se stalo u nás na janovce zvykem,
i letos se stavila májka. Dìti se bavily zdobením májky rùznými barevnými stuhami, dospìlí chystali táborák. Krásné kvìtnové odpoledne jsme si vichni uili a tìili se výhledem na barevnou májku.

2. 6. Dìtský den - dìti proly 9 stanovi, na kterých si zahrály
hry (shazování plechovek, házení kroukù, pøenáení balonkù na
lièkách, házení míèkù), sportovaly (závodivé hry, skákání pøes vihadla, skákání v pytli) a vyrábìly vlastní výrobek (lepení obrázkù z
tìstovin na papír). Malovalo se také na oblièej, a bylo se opravdu na
co dívat.
28. 6. Noc odvahy vydaøená akce probìhla na
oslavu závìru konce kolního roku. Postavili jsme mení stanové mìsteèko, dìti si
namalovaly vlastní obrázek
na totem, který celé léto hlídal Janovu horu. Udìlali
jsme táborák, opekli pekáèky a u se vichni - dìti i
dospìlí tìili na stezku odvahy. Pøipravili jsme dvì trasy, na kratí trasu osvìtlenou svíèkami se vydaly dìti
pøedkolního vìku. Nìkteøí li odvánì sami, nìkteøí ve dvojicích. Za
úkol mìli pøinést pøírodní klobouk. Za absolvování dostali diplom za
odvahu. Po 10. hodinì veèerní se starí dìti vydaly na stezku odvahy, kterou jim pøipravili organizátoøi a jejich rodièe. Nechybìlo pøekvapení na cestì. Kdo se bál víc, dìti èi rodièe, bylo zábavným tématem po stezce odvahy. Pro hrdiny byla pøipravena odmìna - pøespání ve stanu s rodièi. Nìkteré dìti stanování tak bavilo, e pod irým
nebem pøespaly i více dní. Akce byla úspìná a vìøíme, e pøítí rok
se sejdeme jetì v hojnìjím poètu ne letos.

1. 9. Vizovická rallye - soutìního klání se zúèastnilo 29 závodníkù ve vìku 2 - 13 let. Dìti spolu soutìily v nìkolika kategoriích
podle vìku, jezdilo se na motorkách, odráedlech, na kolech, závodilo se v bìhu. Vechny dìti byly za úèast a vytrvalost odmìnìny, ti
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nejlepí v kategoriích dostali hodnotnìjí odmìny. Po celé odpoledne
byl pro dìti pøipraven skákací hrad.
13. 10. Drakiáda - den jako stvoøený pro poutìní drakù. Bylo nádherné podzimní odpoledne a na louce pod Janovou horou se selo na
tøicet drakù. Jeden byl hezèí ne druhý a vybírat draky a jejich majitele do soutìe bylo velmi tìké. Vem se podaøilo dostat draka nahoru
a vem krásnì lítal. Nakonec jsme ocenili nejvìtího a nejmeního
draka, draka, který vyletìl úplnì nejvý a draka, který vydrel nejdéle
na obloze. Jejich majitelé dostali drobnou odmìnu a spoleènì jsme
zakonèili hezký den u táboráku.
10. 11. Lampionový prùvod - lampionový prùvod vyrazil do
zámecké zahrady. Trasa vedla ze sídlitì Janova hora, po cestì se k
nám pøidávaly ostatní dìti s rodièi. Zámecký park byl v tuto roèní dobu
velmi tichý a klidný, ticho a tmu ruily pouze svìtýlka lampionù naich
dìtí, kterých se selo více ne ètyøicet. Dìti doly postupnì k hodné
lesní víle, která pro nì mìla pøipravený vìdomostní kvíz a odmìnu.
Poèasí nám pøálo a dìti si procházku velmi uily.
22. 12. Sousedské Vánoce - v nedìli po obìdì se nás selo asi
12 rodin s dìtmi, abychom pøivítali Vánoce a ozdobili spoleènì vánoèní stromeèek. Dali jsme si k tomu teplý punè a èaj. Zazpívali jsme si
koledy a po setmìní dìti dostaly vánoèní dárek, na který se velmi tìily.

NADÌJE VIZOVICE
Nízkoprahovému klubu pomáhá Nadaèní fond Albert
i Zlínský kraj.
Vizovické dìti a mláde nacházejí ve VITKU pøívìtivý a vstøícný
prostor, ve kterém se bezpeènì mohou setkat se svými vrstevníky a
promluvit si o vìcech, které je zajímají nebo
trápí. Dozví se tu dùleité informace v rámci
preventivních programù. Díky podpoøe mìsta
Vizovice pùsobí zaøízení pod poboèkou
Nadìje u od roku 2006.
Finanèní prostøedky z Nadaèního fondu
Albert pomùou letos ve VITKU právì s preventivními programy pro dìti a mláde. U probìhla beseda s gynekolokou jen pro dìvèata, chystáme dalí na témata finanèní gramotnosti a bezpeèného vyuívání internetu. Díky podpoøe z
Nadaèního fondu Albert také zaplatíme pronájem høitì na pravidelné hraní míèových her a nákup odborné literatury a uèebnic.
I v roce 2014 podpoøil nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde
Zlínský kraj v rámci Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typù chování.
Projekt je zamìøen na dìti
a mláde ve vìku 6 - 18 let z
Vizovic a okolních obcí. Nabízí
jim smysluplné a uiteèné volnoèasové aktivity - sportovní
hry v klubu i v terénu, keramickou dílnu, dílnu onglování a vaøení.
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde VITEK se vìnuje neorganizovaným dìtem a mládei ve Vizovicích. Naím posláním je
vytváøet bezpeèné a hodnotné prostøedí pro jejich volný èas, pro
zdravý rozvoj osobnosti a vrstevnických vztahù.
Kateøina Pivoòková

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
31. 12. Silvestrovský ohòostroj - ohòostroj nad sídlitìm se rozzáøil v 18 hodin. Jeho nákup se mohl uskuteènit díky finanènímu pøispìní 19 rodin, selo se nás hodnì a vem se ohòostroj velmi líbil.
Na tento rok máme naplánováno 12 akcí pro dìti i dospìlé. Novì
budeme také poøádat turistické výlety za poznáním Vizovic a okolí,
cyklovýlety, fotbalové turnaje a míèové hry.
Podrobnosti a termíny mùete sledovat na naich internetových
stránkách.
Nadále se snaíme roziøovat monosti herního vyití dìtí okolo
sídlitì. V roce 2013 jsme díky finanèní podpoøe mìsta Vizovic a pøíspìvkù obyvatel sídlitì zakoupili novou trampolínu a materiál na vybudování døevìných hracích prvkù.
V letoním roce jsme vybudovali lanovou dráhu - slackline, houpaèku, koupili fotbalové branky a udìlali posezení k táborovému ohni.
Budeme pokraèovat v budování døevìných hracích prvkù.
Dovolte nám touto cestou podìkovat Mìstu Vizovice za finanèní
podporu a vstøícné jednání, èlenùm výboru za aktivní práci pøi organizaci akcí a obyvatelùm sídlitì za finanèní pøíspìvky na vybavení høitì.
Pokud Vás nae èinnost zaujala, rádi Vás mezi sebou pøivítáme.
Poøádané akce nejsou jen pro obyvatele sídlitì Janova Hora, èlenem
Obèanského sdruení se mùe stát kadý.
Za výbor obèanského sdruení Dagmar Bambuchová a
Veronika Horáková. Pøejeme vem krásné léto.

3/2014

19

Mìsto Vizovice v souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích
zveøejòuje svùj zámìr pronájmu nebytových prostor a oznamuje
konání výbìrového øízení è. ZSV/R/III. na zjitìní zájemce o pronájem nebytových prostor v budovì Zdravotního støediska Vizovice
(ordinace, laboratoø, rehabilitace apod.).
Pøedpokládaný zaèátek doby nájmu je od 1. 10. 2014. Jedná se
o dvì vyetøovny o celkové výmìøe 35,74 m2. Pøípadní zájemci mohou ve lhùtì do 1. 8. 2014 podávat nabídky. Nabídka musí obsahovat jméno, pøíjmení, pøísluné osvìdèení k výkonu praxe v oblasti
zdravotnictví, adresu trvalého pobytu, telefon, pøípadnì e-mail a
nabízenou cenu za pronájem v Kè/m2/rok.
Zámìr je ji zveøejnìn na úøední desce mìsta Vizovice a na
stránkách www.vizovice.eu. V zámìru jsou vekeré dalí informace o výbìrovém øízení, podrobnìjí popis nebytových prostor a
informace o zpùsobu podání nabídky.
Mìsto Vizovice

Vizovske noviny_3_14 (6).qxd

13.6.2014

15:03

Stránka 20

VÝLET ÁKÙ 8. A 9. ROÈNÍKU DO ANGLIE
V termínu 1. 5. - 7. 5. 2014 se 23 zájemcù z osmých a devátých
roèníkù Z Vizovice zúèastnilo studijnì - poznávacího zájezdu do
Anglie.
Ubytováni jsme byli v rodinách v Oxfordu. I pøes znaènou poèáteèní nervozitu a otázky typu: Co to bude za lidi? Domluvím se
vùbec?, to vichni zvládli výbornì a mìli monost nahlédnout zblízka na styl ivota bydlení místních obyvatel - nejen rodilých Britù, ale

panem Richardem Jaroòkem o pøírodních krásách Afriky. Spolu se
spoluáky celého prvního stupnì suili a sbírali pomeranèovou kùru
a výtìek z této akce vìnovali zvíøátku, které si sami odhlasovali.
Výbìr nebyl vùbec jednoduchý. Nejprve probìhla kola tøídní, z
nich vzelo 8 návrhù zvíøat, a teprve potom hlasování o jedno konkrétní zvíøátko. Velmi blízko k výhøe mìl napøíklad lev i panda èervená, ale nakonec sponzorský pøíspìvek od dìtí 1. stupnì z Vizovic
dostal tapír èabrakový. A co na to øíkal on sám? Mírným pokýváním
hlavy chtìl moná vyjádøit podìkování, ale nakonec ho pøi naí návtìvì zmohla únava a radìji si trochu zdøíml. Takovou slávu musel
pøece poøádnì zaít.
Mgr. Jitka Macková

i pøísluníkù jiných národností. Nae aludky zvyklé na velký obìd
sice obèas trpìly, ale obìdový balíèek obsahující dva sendvièe,
malou sladkost, malý balíèek chipsù a popøípadì ovoce je kadodenní realita vìtiny místních kolákù. Veèeøe byly ale velké, take
nám hlady nikdo neumøel.
Kromì devíti vyuèovacích hodin vedených britskými lektory jsme
navtívili mnoství (více i ménì) známých míst a památek. První den
byl vìnován Londýnu - procházce kolem Westminsteru,
Buckinghamského paláce, Parlamentu a pøes Trafalgarské námìstí
a Soho, projíïce na obøím kole London Eye, plavbì lodí po Temi k
mostu Tower Bridge a návtìvì hradu Tower. Ve zbývajících dnech
jsme navtívili Cotswolds - venkovskou krajinu s vesnièkami a mìsteèky postavenými z typického místního vápence, Oxfordskou univerzitu, kde nejvìtím lákadlem byla jídelna - jedno z míst filmování
Harryho Pottera, katedrálu v Salisbury, Stonehenge a lázeòské
mìsto Bath se zachovalými pozùstatky témìø 2000 let starých øímských lázní. Velký ohlas sklidila návtìva støedovìkého hradu
Warwick, kde návtìvníci mohou sami a bez omezení procházet
vechny expozice zpestøené umístìním voskových figurín, ale i zvukovými a èichovými efekty. Na takové prohlídky nejsme z naich
hradù a zámkù zvyklí. Pøi návtìvì Stratfordu, roditì Shakespeara,
jsme obdreli bonus - pøehlídku veteránù i moderních supervozù,
nebo se zde konal motoristický festival, take nejen pøítomní chlapci si uívali.
Nakonec nechybìl ani nezbytný shopping, museli jsme pøece
pøivést nìjaké vítané, a mnozí obohatili i svùj atník novými kousky.
Jitka imková a Helena Návratová

MÁME RÁDI ZVÍØATA
Èáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky,
pøidrte si èepice, hop a u jsme v Africe.
Nejen do Afriky, ale i do dalích èástí svìta v ZOO Lená se v
pátek 2. kvìtna v rámci projektu Máme rádi zvíøata vydaly ètyømi
autobusy dìtí z 1.- 3. tøíd. Jistì je namotivovala i úasná beseda s
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DOBRÝ ZAÈÁTEK SEZÓNY PRO BIKERY
TJ SOKOL VIZOVICE
O víkendu 3. - 4. 5. 2014 poøádal oddíl KOB Dìèín v Bynovci 1.
a 2. závod Èeského poháru MTBO 2014. V sobotu se jel long, v
nedìli middle. Centrum závodù bylo na fotbalovém høiti v Bynovci.
Závody provázelo stabilní chladné poèasí beze sráek. V takové
zimì jako v sobotu se snad Èeský pohár jetì nejel, kadý asi cestou na start zmrznul. V lese bylo ale docela sucho, detì se Bynovci
pøed závody skoro vyhnuly.
V sobotu v kategorii M14 - Krytof Kroc 5. místo, v M40 - Dalibor
Kroc 7. místo, v nedìli Krytof 5. místo, Dalibor 10. místo.
O víkendu 10. - 11. 5. 2014 se konal pod taktovkou oddílu TJ
Slovan Karlovy Vary v Bøezové (kousek od Karlových Varù) 3. a 4.
závod Èeského poháru MTBO 2014. V sobotu se jel ultralong, v
nedìli pak middle. Centrum závodù bylo v hezkém autocampu Bøezový háj. Poèasí bylo docela hezké, ani dé sjízdnost cest výraznì
nezhoril.
Závody se celkovì vyznaèovaly terénem s velmi kvalitní sjízdností cest. Prostì byli jsme u lázeòského centra, take to tam musí
být hezky udrováno. Jen poøadatelé trochu neodhadli smìrné èasy,
v sobotu jen pro nìkteré kategorie, v nedìli skoro pro vechny (byl
to takový ultramiddle).
V sobotu Krytof 2. místo, Dalibor 6. místo, v nedìli Krytof 1.
místo, Dalibor 6. místo.
Závodníci MTBO mají nyní 3-týdenní pauzu. V Èímìøi u Jindøichova Hradce poøádá ÈZU PRAHA 31. 5. - 1. 6. 2014 sobotní middle a nedìlní long.
J. K.

FLORBAL V JEDNOTÌ OREL VIZOVICE
Florbal se v jednotì Orel
Vizovice hraje asi od roku
2000. Za tu dobu se vystøídalo
nejen mnoho hráèù, ale také
úspìchy a neúspìchy.
V poèátcích florbalu u nás
byly monosti vìnovat se tréninku a rozvoji florbalu omezené. V období 2000 - 2006 jsme
se pravidelnì zúèastòovali turnajù v rámci naí Velehradské
upy. Hráli jsme s týmy Uherské Hraditì, Uherský Brod,
Kunovice, Domanín, Nivnice,
Staré Mìsto a jiné.
V té dobì jsme mìli dvì
anebo tøi kategorie - mladí áci, starí áci, junioøi. Naím
nejlepím úspìchem byl tehdy
v roce 2003 postup do finálového turnaje v Knìicích u Brna,
do kterého postupovaly týmy z
rùzných orelských up. Byla to
pro nás obrovská pøíleitost zahrát si s jinými týmy ne doposud, ovìøit si nai pøipravenost
a nasbírat cenné zkuenosti.
Sice jsme nepostoupili ze skupiny, ale byli jsme rádi, e jsme
se mohli zúèastnit a zahrát si
florbal.
V roce 2006 se povedlo
naim starím ákùm vyhrát
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celorepublikový finálový turnaj
o mistra Orla ve florbalu.
Roku 2007 byla zaloena v
Orlu Orelská florbalová liga za
úèelem více rozvíjet toto sportovní odvìtví. Liga funguje u
sedmým rokem a my se mùeme pochlubit tím, e kadý rok
máme v lize zastoupení. A u
to je tým elevù, mladích nebo
starích ákù, juniorù èi muù.
V sezonì 2012/2013 se
naim juniorùm povedlo postoupit ze skupiny a do finálových bojù, ve kterých obsadili
krásné 3. místo.
V sezonì 2013/2014 se
juniorùm opìt podaøilo probojovat a do finálového turnaje,
kde tentokrát obsadili 4. místo.
Svými úspìchy reprezentujeme nejen Orel Vizovice, ale i
mìsto Vizovice.
V dalí sezonì rádi pøivítáme nové hráèe, kteøí by mìli
chu hrát florbal a dosáhnout
nìjakých úspìchù.

Jiøí Burget
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.Mùj dìda Jan Luká, který pocházel z Jasenné, byl známý fotograf.
Fotografie se v dnení dobì stala neodmyslitelným a
pùsobivým sdìlovacím prostøedkem, její øeèi rozumìjí
nejirí vrstvy obyvatelstva.
Díky fotografiím se dovídáme
o naí historii, o tom, jak vypadala architektura, krajina, do
èeho se lidé oblékali, jak sportovali, kam chodili za kulturou
O historii naeho mìsta se
dovídáme nejen z kronik a
knih, ale také díky starým dobovým fotografiím, které mají
svùj jedineèný a nièím nenahraditelný pùvab. Pokud to bylo kdy moné, byl to právì fotograf, který dìní mìsta zachycoval stisknutím spoutì fotoaparátu na fotografii.

Mùj dìda Jan Luká, který
pocházel z Jasenné, byl známý
fotograf. Ráda jsem si prohlíela
jeho fotografie a zajímal mì pøíbìh, jak vznikaly. Bylo to kouzelné
No a kdy dolo k výbìru povolání, tak jsem se rozhodla, i díky nìmu, právì pro tento obor fotografa.
Fotku jsem studovala v Jihlavì a praxi jsem vykonávala ve Vizovicích právì u pana Cekoty, jeho ateliér na námìstí byl vyhláen iroko daleko.
Taky jsem chtìla mít svùj
ateliér, ale nejprve jsem musela
nasbírat zkuenosti. Mìla jsem
to tìstí, e hned v prvním svém
zamìstnání jsem pracovala ve
pièkovì vybaveném fotoatelié-

S nástupem nových technologií se jistì promìnil i zpùsob focení. Jak vnímáte tyto
zmìny z pohledu profesionální
fotografky?
Máte pravdu, s nástupem digitální techniky se mnohé zmìnilo. Byla to úplná revoluce ve foto
prùmyslu. Musela jsem se okamitì pøizpùsobit nové dobì.
Ty monosti, co digitalizace naskýtala, byly nepøedstavitelné.
Døív se vechno fotilo na film, ten
se musel vyvolat, pak se udìlaly
náhledové fotografie. Vechno
dlouho trvalo a i samotná výroba
fotografií byla pomìrnì sloitá.
Teï mùete prohlíet poøízený
zábìr ihned po naexponování
tøeba na 25 palcovém monitoru,
prohlídnout si kresbu, ostrost,
stíny a pokud nejste se snímkem spokojená, mùete jej hned
pøefotit. Vechno se neskuteènì
zrychlilo a zjednoduilo.
Co nejradìji fotíte a proè?

K rozhovoru jsem si tentokrát pozvala fotografku paní
Renatu Mládenkovou, mladou,
pùvabnou a kreativní podnikatelku z Vizovic.
K naemu mìstu odjakiva patøil fotoateliér. U za první
republiky tady mìl svùj ateliér
pan Evják. Po panu Cekotovi
jste pøevzala tafetu Vy. Jak
jste se vlastnì k fotografování
dostala?

ru. S technikou, o které jsem se
jen uèila, jsem teï pracovala. Bylo to neskuteèné. Ateliér byl tak
velký, e tam mohl vjet náklaïák,
fotografická svìtla byla na dálkové ovládání, foák s rychlostí snímání 16 snímkù za sekundu.
V dnení dobì nic mimoøádného,
ale v roce 1992 to byla naprostá
bomba. Vzpomínám na to dodnes. Byla to obrovská zkuenost a hodnì jsem se v té dobì
nauèila i od svých starích kolegù.

Vdycky mì bavila práce s
lidmi. Kdy jsem jetì nemìla
svùj fotoateliér, tak jsem nejèastìji fotila svatby. Mùj první ateliér
byl shodou okolností ten, kde
jsem pøed lety vykonávala kolní
praxi - provozovna bývalé Fotografie. I kdy mìl v tomto místì
fotoateliér svoji dlouholetou tradici, pro souèasné fotografické
trendy byly prostory nevhodné. A
tak jsme se pøestìhovali o pár
metrù dál, do budovy bývalé radnice. Tam jsme mìli sice víc místa, ale museli jsme si nìkolik let
poèkat na rekonstrukci celé budovy. Minulý rok jsme v novì zrekonstruovaných prostorech vybudovali krásný a modernì vybavený fotoateliér. Tam nejèastìji
fotím rodiny s dìtmi, nastávající
maminky, a zájem je i o styl glamour.
Co to je styl glamour?
Oznaèení tohoto stylu focení
pochází z anglického slova glamour, které v pøekladu znamená
pùvab.
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Je to fotografický ánr, který
se snaí zachytit krásu, pùvab a
pøitalivost enského tìla. Jedná
se o pomìrnì nároènou fotografickou techniku, která vyaduje
velké fotografické zkuenosti s
prací se svìtlem, s citem pro
kompozici a notnou dávku fantazie. Glamour fotografie se snaí
zobrazit enskou krásu (sexuální
pøitalivost eny). Fotografie jsou
sice svùdné a smyslné, ale zároveò nìné a decentní. Nejedná
se o zachycení enské nahoty.
Jak jste se k takovému
focení dostala?
Tento styl je ve svìtì velmi
oblíbený a ádaný, mnì je blízký,
mám ráda fotografie, kde ena
jakéhokoliv vìku a postavy vypadá na fotografiích opravdu
krásnì a sexy. Abych nasbírala
dostateèné zkuenosti, absolvovala jsem nìkolik workshopù se
pièkovými fotografy v tomto
oboru. Nevìøila byste, co s enou udìlá ikovný vizáista, kreativní fotograf a trocha retue.
Kromì focení dìtí, rodin, glamour - vyuíváme ateliér k technické a produktové fotografii. Fotografujeme rùzné výrobky a produkty pro internetové obchody,
taky do titìných katalogù anebo
pro rùzné reklamní kampanì.
Vae firma TRENDFOTO
má tedy iroké portfolio slueb.
Ano, to je pravda. Kromì fotoateliéru máme reklamní a tiskové studio. Dìláme grafické návrhy pozvánek, inzerátù, letákù,
plakátù, zhotovujeme sazbu
katalogù a obèasníkù, vè. skenování, retuí a po finální výstup
tiskových dat. Navrhujeme a vytváøíme firemní loga, tiskneme firemní tiskoviny jako vizitky, hlavièkové papíry, zhotovujeme razítka - ty dìláme na poèkání, vyrábíme a montujeme smìrové a
reklamní cedule, billboardy, zhotovujeme reklamní polepy prodejních výloh a firemních aut.
Nae sluby samozøejmì
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poskytujeme i pro lidi (jak se øíká)
z ulice. Kopírujeme, navrhujeme
a tiskneme pozvánky k rùzným
jubileím, laminujeme, zhotovujeme vazby.
Máme vlastní minilab, take
si fotografie vyrábíme sami. To je
velká výhoda pøedevím pro mé
fotografování, protoe si fotky
udìlám pøesnì podle svých
pøedstav.
Jetì nabízíme potisk trièek,
hrníèkù, poltáøkù a desítky dalích pøedmìtù a výrobu foto keramiky na hroby. No mohla bych
jetì pokraèovat, ale tolik èasu
asi nemáme.
Je toho opravdu hodnì, jak
to vechno stíháte?
Natìstí na to nejsem sama.
Spolu s manelem máme jetì
dva ikovné zamìstnance a pracují pro nás i externisté - hlavnì
kreativci. Ale máte pravdu, nìkdy
je toho opravdu hodnì, a tak práce o sobotách a nedìlích není
výjimkou. Dìláme vechno proto,
ru podívat? Setkala jste se
nìkdy s prací tìchto ákù?
O této kole samozøejmì
vím. Nìkteré studenty znám
osobnì. Obèas se s prací studentù setkávám v práci, kdy si
pøijdou zhotovit své fotografie,
ale kadoroènì se chodím dívat
do DK na absolventské fotografie, anebo kdy je nìjaká vernisá. Myslím si, e mezi absolventy bylo hodnì talentovaných
fotografù.
Co byste tìmto ákùm
vzkázala, pokud by se chtìli
stát dobrými fotografy a u toho, èím se vyuèí, zùstat?
Popøála bych jim, aby si kadý, kdo to s fotkou myslí vánì,
nael své uplatnìní na trhu. V
tomto oboru je velká konkurence
a ne kadý má to tìstí, e se
iví tím, co ho baví.

aby nai zákazníci byli s námi
spokojeni. Pokud byste se o nás
chtìli dozvìdìt jetì více, staèí
se podívat na nae webovky:
www.fotomladenkova.cz a
www.trendfoto.cz.
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Máte vùbec jetì èas na
své koníèky?

se s manelem vìnovat vekerý
volný èas hlavnì dìtem.

Volného èasu je èím dál míò.
Proto se snaím volný èas maximálnì vyuít. V zimì jezdíváme
na lye, v létì na kola. Snaíme

Na Støední kole odìvní a
slueb Vizovice se vyuèuje
uèební obor fotograf. Byla jste
se ji nìkdy ve kole a v atelié-
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Paní Mládenková, dìkuji
Vám za Vá èas i odpovìdi a
pøeji do dalí práce hodnì pohody a dobré svìtlo.

Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka
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NA POÈEST OTCI NECHALI REGISTROVAT NÁZEV ZIKMUNDA JELÍNKA SYNOVÉ
V dobì feudalismu mìla panská palírna ve Vizovicích monopolní postavení. K dùleité zmìnì
dolo v roce 1859, kdy palírnu ze
lechtických rukou vykoupil Aron
Eichen a nadále ji provozoval jako
soukromý podnik. Pøed rokem
1880 se v Eichenovì palírnì objevuje pøedek slavného rodu Jakub
Jelínek a nedlouho po nìm také
jeho syn Zikmund Jelínek, který
byl v letech 1882 - 1886 jako velmi
mladý (narodil se roku 1859 v
Luhaèovicích) øeditelem palírny.
Od roku 1895 byla palírna v majetku Karla Singra. Rodiny Singrù a
Jelínkù stály na poèátku budoucí
mezinárodní slávy .slivovice.
Zahájení podnikatelských aktivit Zikmunda Jelínka a Karla
Singra v 90. letech 19. století se
krylo s významným zlomem ve
zdejím ovocnáøství.

Zikmund Jelínek otevøel svou
palírnu v roce 1891, kdy na pronajatém pozemku nechal vystavìt
výrobnu lihových nápojù a skladitì. Brzy se jeho podnik ujal a v
roce 1897 se pøestìhoval do vlastních prostor ve Sluovské ulici. U
v roce 1893 získal Jelínkùv podnik
vyznamenání na národopisné a
prùmyslové výstavì v Holeovì a
nedlouho na to následovalo uznání zásluh o zemìdìlství udìlené
èeským odborem zemìdìlské
rady markrabství moravského.
Pøes vekeré úspìchy vak
Jelínkùv podnik nemohl zatím konkurovat palírnì Singrovì, palírnì
opírající se o staletou tradici. Karel
Singer úspìnì roziøoval výrobu
a jeho znaèka První vizovická
pálenice Karla Singra íøila
vìhlas valaské slivovice a boro-

vièky daleko za hranice Moravy.
V roce 1904 byla firma poctìna
státní cenou ministerstev obchodu
a zemìdìlství a v roce 1910 medailí na výstavì v Paøíi.
Dalí významnou firmou zaloenou v 90. letech 19. století byl
Rolnický akciový závod ovocnáøský Vizovice zaloený roku
1894. Jeho obchodní známka
RAZOV se stala velmi cenìnou.
Brzy po svém zaloení získal
RAZOV nìkolik prestiních ocenìní. U v roce 1895 byly jeho výrobky ocenìny diplomem na Národopisné Výstavì Èeskoslovanské v
Praze (s právem raení Zlaté medaile) a také na plodinové výstavì
v Brémách; v roce 1896 si odvezly
vyznamenání z výstavy v Berlínì.
Vidíme, e na pøelomu 19. a 20.
století sklízely vizovické palírny
úspìchy ve støední Evropì, odkud
je èekala cesta dál do svìta.

Po první svìtové válce procházela pomìrnì nejklidnìjím
vývojem První vizovická pálenice
Karla Singra. Svými výrobky, mezí
nimi dominovala vyhláená zlatá
slivovice, si získala oblibu po
celém Èeskoslovensku, od roku
1920 se ve výrobním sortimentu
objevily také likéry.
Zajímavým vývojem procházel ve 20. letech podnik Zikmunda
Jelínka. edesátiletý zakladatel
firmy odeel roku 1919 na odpoèinek a pøenechal øízení svým
synùm Rudolfovi a Vladimírovi. Ti
na poèest otci nechali registrovat
firemní název Zikmunda Jelínka
synové. Mladí bratøi koupili v
roce 1921 palírnu Razov a pøenesli tu èást výroby. Závod na Razovì
mìl ze vech vizovických palíren
nejlepí perspektivu díky své poloze za mìstem s moností rozíøení na okolní pozemky.

SIGMUND JELÍNEK A JEHO SYNOVÉ - II. èást

Korespondence v roku 1928.

ádost o vrácení sudù - prázdných.
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V dalích letech vyrostla na
Razovì nová palírna, destilatura,
kvasírna, ètyøi skladitì a ostatní
provozy. Firma své aktivity rozíøila do zahranièí, kdy r. 1923 uzavøela licenèní smlouvu s francouzskou firmou J. Denis, H. Mounié &
Co., která zajiovala exkluzivní
práva na výrobu vinného destilátu
a koòaku. Po rozchodu obou bratrù v roce 1926 si Rudolf Jelínek
ponechal závod na Razovì, zatím-
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co Vladimír Jelínek si ponechal
znaèku Zikmunda Jelínka synové a provozy ve Sluovské ulici.
Jejích kapacitní omezenost øeil
Vladimír Jelínek roku 1927 koupí
budovy Hospodáøského drustva
u nádraí, kde rychle buduje pálenici s destilaturou a kvasírnami.
O samotné výrobì slivovice
bychom mohli psát nìkolik stran,
ale urèitì je zajímavé vidìt dobové

ádost o nìkolik vagónù døeva.

3/2014
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korespondence, faktury èi dopisy.
V nìkterém dalím èísle pøineseme volné pokraèování této slavné
výroby ve Vizovicích a takté
chystáme ukázku místních, ale i
konkurenèních tiket lihovin, které
byly v naem regionu vyrábìny.
O slivovici a její dui a Pamìti
z Vizovska Josefa Èimáøe
pøipravil Richard Jaronìk
z archivu Libora Macka

Trochu nedorozumnìní a ádot o vratku.
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Pardubská a Potovní ulice v roce 1979

Lutonských, Mandincùv, Macalíkùv, ùrkùv (Køenových) a Slováèkùv dùm.

Soldánùv a Makytùv dùm.

Za zajitìní tìchto fotografií dìkuji panu Romanu Dolanskému
Richard Jaronìk

Procházkùv a Soldánùv dùm.

Cena musí být levnìjí!

Stvrzenka na dlunou èástku 350 korun.
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POLICEJNÍ PES ODHALIL SKRÝ ZLODÌJÙ
Minulý týden vloupala se cikánská tlupa do obchodního domu firmy Baa v Mladcové u Zlína a odcizila støiné a krátké zboí v cenì
17.500 Kè. Pachatelé rozbili venkovní okenní tabuli a otevøeli tak okno.
Jeliko okno bylo kryto døevìnou okenicí, vypáèili pøedem eleznou závoru u dveøí a tou okenici rozbili a pak neruenì kradli. Tité
pachatelé pokusili se také vloupati do filiálky obchodního domu fy Baa
v Prtném u Zlína a skupina byla vidìna i na Vizovicku. Tam násilnì
vypáèili skládací møí ve dveøích ze závìsù. Pak rozbili ve dveøích
okno, chtíce zevnitø dveøe otevøíti, byli vak vyrueni prodavaèkou
Janálovou, take byli nuceni bez koøistí uprchnouti. Zlínské èetnictvo
zahájilo ihned pátrání po zlodìjích, které bylo velmi stíeno detìm,
který zahladil stopy, pøesto po celodenním pátrání nalo cikánský tábor
v 21 hodin u obce Zahnaovice, okres Holeov,
V táboøe byly vak jen eny cikánù. Proto èetnictvo vyèkalo návratu cikánù.
K ránu plíil se k táboru cikán Karel Daniel a byl ihned chycen.
Jeliko se pøedpokládalo, e byl vyslán jako hlídka, proto po jeho
stopì, odkud se pøiblíil, byl vyslán policejní pes, který zavedl èetnic-

Jedna z podob dopisnice z roku 1932.
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tvo k pískové skále, kde dleli ostatní pachatelé s lupem. Tito pøi
spatøení èetnictva se rozutekli a ve tmì nemohli býti dopadeni. Na
místì nalo èetnictvo celý lup,
který pozùstával ze 3 svázaných
nùí, plných krátkého a støiného
zboí v cenì 17,500 Kè.
Zboí zahrabali cikáni do
písku a druhou noc li teprve pro
nì, pøes obec Rackovou, kde
jetì ukradli 4 slepice, které byly
rovnì nalezeny. Zatèený cikán
Daniel byl dopraven do vazby
okresního soudu ve Zlínì a po
ostatních cikánech se dále pátrá.
Richard Jaronìk

Rozmach na francouzský trh.
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SCHRÁNKA PLNÁ REKLAMNÍCH LETÁKÙ JE JASNÝM SIGNÁLEM PRO PACHATELE
Váení ètenáøi,
V tìchto horkých dnech vás
vítám opìt u tradièní policejní
rubriky, ve které vás chceme
seznámit s tím, co se událo v
uplynulém období a pøipomenout
vám nìkolik rad pøi cestování na
dovolenou.
vají

pøijel na sluebnu tram-

Takového vysvìtlení se doèkali slubu konající policisté,
kdy dopoledne dne 7. 5. 2014
pøijel svým osobním motorovým
vozidlem na sluebnu opilý obèan ze Sluovic a domáhal se
podání trestního oznámení na
nemocnici v Kromìøíi. Vysvìtlení ke svému pøíjezdu nezmìnil
ani tehdy, co byl konfrontován se
svìdeckými výpovìïmi policistù
a záznamu z mìstského kamerového dohlíecího systému.
Dechovou zkoukou mu bylo
namìøeno 2,13 alkoholu v
dechu a z policejní sluebny byl
odvezen eskortou k vystøízlivìní
právì do nemocnice v Kromìøíi.
neznámý umìlec
Jen o den døív pøijali policisté
oznámení pracovníkù ÈD o tom,
e v prùbìhu noci neznámý
pachatel posprejoval soupravu
Regionova støíbrnou, èernou,
èervenou a svìtle modrou barvou, která byla pøes noc odstavena na nádraí ÈD ve Vizovicích.
Pachatel se pravdìpodobnì
nasprejováním takového výtvoru
musel cítit jako král, protoe
ornamenty doplnil èernými nápisy KING. Svým jednáním zpùsobil Èeským drahám kodu ve
výi pøesahující 35.000,- Kè. Prosíme laskavé ètenáøe o pomoc s
identifikací autora tìchto kreseb.
Pokud by vám bylo známo, kdo
mohl soupravu posprejovat,
zavolejte prosím na linku 974
666 741 na OOP Vizovice.
hol

kontrolován policejní hlídkou.
Dechovou zkoukou mu bylo
namìøeno 1,54 alkoholu v
dechu. Na místì mu byl zadren
øidièský prùkaz a jeho jednání
bylo kvalifikováno jako ohroení
pod vlivem návykové látky a o
trestu rozhodne Okresní soud ve
Zlínì.

jste skuteènì zastavili vodu a
podobnì. Dùm nebo byt dùkladnì zamknìte a zavøete a zajistìte okna, pokud nikdo z vaich
rodinných pøísluníkù doma
nezùstává. Radìji dvakrát vechno pøekontrolujte. Máte-li poblí

rodinná idylka
Dne 23. 5. 2014 v odpoledních hodinách ve Vizovicích na
Chrastìovských pasekách napadl obèan Vizovic svou bývalou
pøítelkyni, které dal facku na tváø
a uráel ji vulgarismy a vyhrooval jí, e ji z domu vyhodí oknem.
Nemìl vak tolik odvahy, aby
následkùm svého jednání èelil a
pøed pøivolanou policejní hlídkou
utekl.
pohøeovaná osoba
Od 28. 5. 2013 je pohøeován vizovický obèan Stanislav
Hrùzek, narozen roku 1959.
Jistì ho z vás mnozí znají, proto
si vás dovolujeme poádat o
pomoc pøi pátrání po nìm.
Nìkolikrát byl prý spatøen v
oblasti Zádveøic, Vizovic - Èamínek a prostoru mezi Vizovicemi a
Zádveøicemi. Bohuel ani pátrací
akce nepøinesla kýený výsledek. Pokud byste mìli ovìøené
zprávy o jeho pobytu, nebo jej
spatøili, informujte prosím Policii
na lince 158.

za volantem opìt alko-

Dne 20. 4. 2014 v brzkých
ranních hodinách na ul. Zahradní
po pøedchozím poití alkoholických nápojù øídil øidiè z Lutoniny
své osobní motorové vozidlo.
Svou chybu si zøejmì uvìdomil
a ve chvíli, kdy byl zastaven a

místo bydlitì a nìkteøí z vás
míøí i do zahranièí. Chtìli bychom se s vámi proto podìlit o
pár uiteèných rad na cesty a
týkající se zabezpeèení vaeho
obydlí pøed nezvanými návtìvníky.

Do ciziny
Pøed výjezdem doporuèujeme øidièùm seznámit se alespoò
zhruba s dopravními pøedpisy
té zemì, do které cestujete. Zejména s ohledem na rychlostní
limity a placené úseky dálnic a
autostrád. Dojem z dovolené
mùe velmi rychle pokazit pokuta
ve výi nìkolik set euro, která
udìlá díru do dovolenkového
rozpoètu. Doporuèujeme rovnì
zjistit kontakty na èeskou ambasádu nebo konzulát pro pøípady
potøeby. V Chorvatsku a Bulharsku v pøímoøských letoviscích
pracují smíené policejní hlídky
domorodých policistù a policistù
èeských, na které se mùete
obrátit v nouzi. Osvìdèuje se také poøídit si kopie osobních
dokladù a dokladù od vozidla,
kterým cestujete, to pro pøípad,
e by vám originály nìkdo odcizil.
Zabezpeèení domova

Hurá na dovolenou
V èase prázdnin a dovolených mnozí z vás odjídìjí mimo

Pøed odjezdem vypnìte
elektrické spotøebièe, které
vypnout lze (varné konvice, mikrovlnné trouby, set top boxy, televizory, PC), zkontrolujte, zdali
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pøíbuzné, poádejte je o obèasnou kontrolu bytu èi domu. S
dùvìryhodnými sousedy - zejména pøi delí dovolené - se
domluvte na pravidelném vybírání potovní schránky. Schránka
plná reklamních letákù a poty je
jasným signálem pro pachatele,
e majitelé nejsou doma. V dobì
sociálních sítí obèas máme chu
se pochlubit, e jsme vyrazili na
dovolenou na to èi ono exotické
místo a sdílet svou radost s pøáteli tøeba na sociální síti Facebook. Ovem i takové sdílení
nemusí uniknout pozornosti nenechavcù, zejména pokud vá
profil není viditelný jen skupinì
autorizovaných uivatelù. Pak i
takový status s usmívajícím se
smajlíkem cítí se bájeènì - odlétá na 14 dní do Keni mùe být
pozvánkou pro zlodìje a velmi
rychle se po návratu mùe zmìnit na status cítí se mizernì - byl
vykraden. Zkrátka obezøetnost
se vyplácí!
S pøáním proslunìného léta
a dovolených podle vaich pøedstav bez lapálií,
Bc. Eva Nováková
Policie ÈR, OOP Vizovice
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V ROCE 1935 ÈETNICKÉ STANICE V OKRESE ZÚØADOVALY 3 434 UDÁNÍ,
144 OSOB PØEDVEDLY, 260 OSOB BYLO ZATÈENO
Na úvod dneního dílu èetnické historie otiskujeme znak
èsl. èetnictva, který je støedním
znakem Republiky èeskoslovenské a je doplnìn o lipové listy a
podkladový tít. Státní znak je
tvoøen francouzským títem, který je ètvrcen a doplnìn o srdeèní
títek s vyobrazením èeského
lva. V prvním poli znaku je slovenský znak, ve druhém poli je
znak Podkarpatské Rusi, ve tøetím znak moravský a v poli ètvrtém znak Slezska.

Tento znak nosili vichni pøísluníci èetnictva na pøilbách
nebo èepicích se títkem. Atribut
èetnického znaku vyjadøoval svrchovanost èeskoslovenského
státu a doplòoval státní symboly
republiky. Navíc dokonce podléhal, dnes bychom øekli copyrightu a mìl svou ochrannou známku.
Doba, o ní nynìjí díly historie ÈS ve Vizovicích pojednávají, byla tìkou dobou pro mladou republiku. V roce 1933 se
dostal k moci, co by øíský kancléø, Adolf Hitler a vnitøní politický
vývoj Nìmecka, nyní Tøetí Øíe,
se zaèal ubírat jasným smìrem.
Byla to hrozba pro nai republiku, protoe zùstala jediným ostrovem demokracie ve støední
Evropì.
Na tento vývoj reagoval bezpeènostní aparát republiky tvorbou speciálních vojenských jednotek, zavádìním nových prvkù
výstroje a výzbroje. Èeské zbrojovky urychlily vývoj zbraní a zvýily svou produkci. Èetnictvo se
také reorganizovalo a pøizpùso-
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bovalo se novým podmínkám s
pruností, která je dnes vùbec
nemyslitelná. Byly dokonce zavedeny èetnické letecké hlídky,
které pomáhaly armádnímu letectvu støeit vnitøní vzduný prostor republiky.
Jako speciální jednotky byly
ustanoveny jednotky Stráe obrany státu, tzv. jednotky SOS,
které byly vytvoøeny z pøísluníkù
policie, èetnictva, armády a finanèní stráe a byly operativnì
nasazovány v místech, kde docházelo k naruování vnitøní bezpeènosti státu a poøádku (luknovský výbìek, okupaèní linie,
Podkarpatská Rus). O tìchto
jednotkách bude øeè jetì v nìkterém nastávajícím díle èetnické historie.
Významnou místní politickou
událostí bylo vytvoøení politického okresu Zlín v roce 1935. Co
znamenalo lepí dosaitelnost
úøadù pro obyvatelstvo - pøedtím
byly Vizovice souèástí politického okresu Holeov. To se promítlo také do zmìny v systematizaci
uvnitø èetnictva
7. 3. 1935 Oslava 85. výroèí
narozenin pana presidenta T.G.
Masaryka byla provedena dùstojným zpùsobem. V pøedveèer narozenin uspoøádalo obec. zastupitelstvo slavnostní schùzi obec.
zastupitelstva, z vìe zdejího
kostela byly zahrány fanfáry z
opery Libue a na námìstí byly
vypáleny tøi salvy z hmodíøù. V
den narozenin se nepracovalo,
byl to den sváteèní a vekeré budovy byly vyzdobeny prapory ve
státních barvách.
26. 5. 1935 Konaly se volby
do Národního shromádìní, jejich prùbìh byl úplnì klidný,
pøes vekerou agitaci politických
stran, je volbì pøedcházela.
Dne 1. 10. 1035 byl vládním
naøízením è. 104/1935 Sb. ze
dne 26. 4. 1935 ustanoven politický okres Zlín. Na to reagovalo
i generální velitelství èetnictva,
které tímto dnem ustanovilo ve
mìstì Zlínì Okresní èetnické
velitelství (OÈV) se sídlem na

29

tøídì Tomáe Bati. Jeho prvním
velitelem se stal por. výkonný
Antonín Slovák, druhým velitelem byl por. výkonný Bohumír
Gric, který byl pøevelen z místa
velitele ÈS z Vizovic. Tento setrval ve výkonu funkce do 15. 6.
1945.
Jejich nadøízenými byli velitelé èetnického oddìlení mjr. Antonín Limpr (1. 10. 1935 - 31. 5.
1937), mjr. Alois Polanský (31. 5.
1937 - 17. 9. 1939) a Josef Støíhavka (od 1. 10. 1939).
Pod OÈV Zlín spadaly èetnické stanice Zlín, Malenovice,
Otrokovice, elechovice, Vizovice, Horní Lhota a Sluovice,
kdy poslední tøi jmenované spadaly pod soudní okres Vizovice,
pøedchozí pod soudní okres Zlín.
V roce 1935 èetnické stanice
v okrese zúøadovaly 3 434 udání,
144 osob pøedvedly, 260 osob
bylo zatèeno. V roce 1936 bylo
3 007 osob udáno, 164 pøedvedeno a 325 zatèeno, v roce 1937
bylo 2 512 osob udáno, 135
pøedvedeno a 359 zatèeno.
(Zápis z pamìtní knihy OÈV Zlín
- pozn. autora)
1. 10. 1935 Byl zøízen ve
Zlínì samostatný okres, k nìmu
byly pøidìleny èetnické stanice
Zlín, Otrokovice, Malenovice,
elechovice, Sluovice, Vizovice
a Hor. Lhota. Zøízení nového
zlínského okresu bylo pøijato
obyvatelstvem s nadením, nebo to byla dávná touha celého
kraje.
28. 10. 1935 Oslava 28. øíjna
byla provedena velmi dùstojným
zpùsobem a zúèastnilo se jí vekeré obyvatelstvo bez rozdílu
politického pøesvìdèení. V pøedveèer 28. øíjna o 17. hodinì byla
uspoøádána slavnostní schùze
obecního zastupitelstva, na to
byla na Wilsonovì námìstí vztyèena státní vlajka za zvukù státní
hymny. Pìvecký sbor zapìl
píseò Hymna 28. øíjna, naèe
pak promluvil na shromádìní
øeditel Masarykových kol ve
Zlínì St. Vrána o významu 28.
øíjna pro èeský národ. Dne 28.

øíjna byly pak konány ve zdejím
kostele slavné bohosluby.
1. 12. 1935 Konaly se první
volby do novì zøízeného okresního zastupitelstva, jejich prùbìh
byl naprosto klidný.
14. 12. 1935 První president
republiky T. G. Masaryk vzdal se
pro pokroèilý vìk svého úøadu.

18. 12. 1935 Konala se volba
nového presidenta republiky.
Vekeré obyvatelstvo s napìtím
oèekávalo výsledek volby a
vichni souhlasnì byli pro volbu
Dr. Edvarda Benee. Jakmile byl
rozhlasem vyhláen výsledek
volby, bylo mezi obecenstvem
velké nadení, nebo tím byl splnìn odkaz odstoupivího pana
presidenta T. G. Masaryka Osvoboditele. Vekeré budovy, v
nich jsou ubytovány státní
úøady, jako i mnoho budov soukromých, byly vyzdobeny prapory ve státních barvách.
31. 12. 1935 Za rok docílila
stanice tìchto úspìchù: bylo
vykonáno 472 slueb, zatèeno
bylo 51 osob, oznámeno 345
osob, pøedvedeno 4 osoby, provedeno 26 eskort a poskytovalo
7 asistencí. Èís. jednacích bylo
dosaeno 4 414.
prap. Tomá Kubù
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IX. FOLKLORNÍ A DECHOVÝ FESTIVAL 24. SRPNA 2014

KONANÝ POD ZÁTITOU HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE MVDr. STANISLAVA MIÁKA

10:00  12:30 Folklorní soubor VIZOVJÁNEK, cimbálová muzika OCÚN a hosté

12:30  12:40 Vystoupí áci ZU Zlín
13:00  14:30 ABBA ROCK SHOW LIVE band - revival
13:30  14:00 DDM Zvonek Vizovice
muzikál KARKULKA
14:40  16:30
Raciborský dechový orchestr PLANIA Polsko
Folklorní soubor Lubovòan Slovensko
Dechový orchestr Loèe Slovinsko

12:30 pøíjezd MOTOVETERÁN KLUBU ZLÍN
SKÁKACÍ HRAD, MALOVÁNÍ NA OBLIÈEJ
OBÈERSTVENÍ, ØEMESLNÝ JARMARK

PÓDIUM ZA SOKOLOVNOU
VSTUP ZDARMA
30
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