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Z pøíleitostných debat s Vámi se dozvídám, e vìtina Vás, naich ètenáøù, ète Vizovské noviny ráda, prakticky od úvodníku a po
poslední stránku. Velmi nás to tìí a Redakèní radì dodává pozitivní
motivaci k pøípravì dalích vydání.
Z výtisku, který dríte právì v rukou, se dozvíte, e úspìnì probìhlo nìkolik významných investièních akcí. Rekonstrukce kuchynì
mateøské koly nahradila postupnì dosluhující vybavení a po loòské
rekonstrukci kotelny tak nae M disponuje velmi kvalitním technickým zázemím.
To, e se nae knihovna pøestìhovala do nových prostor v rámci
budovy kulturního domu, ví nejen vichni pravidelní ètenáøi, ale vìøím,
e i vichni spoluobèané. Celá investice nespoèívala pouze v rekonstrukci a úpravì stávajících prostor, ale pochopitelnì té v novém vybavení. I tato nae instituce se tak modernizovala a zahájila svoji novou etapu.
Základní kola se pøipravuje na vybudování výtahu, který zajistí
bezbariérový pøístup pro áky, kteøí to budou potøebovat a pøispìje tak
ke zvýení kvality jejich vzdìlávacího ivota. Paní øeditelka Z se
svým týmem zpracovává projekt uèeben v pøírodním stylu a prostor
pro pìstitelské a zahradnické práce.
Je patøièné té uvést výstavbu a opravy nových komunikací, které
jsou ji v realizaci. Díky aktivitì a spolupráci nìkolika útvarù Mìstského úøadu se nám podaøilo zahájit pøípravné práce na vybudování chodníku v místì, kde ulice Lázeòská ústí do ulice Øíèanské. Z tohoto místa bude dále navazovat chodník na ulici Partyzánská. Po dlouhých letech tak odstraníme nepøíjemnou a zejména nebezpeènou situaci pøi
pøecházení Øíèanské ulice do Lázeòské a Partyzánské a té zajistíme
vìtí bezpeènost chodcù v Partyzánské ulici, kde v uplynulých letech
nìkolikanásobnì vzrostl silnièní provoz.
Jednou z priorit Rady a Zastupitelstva mìsta je vylepování a roziøování sportovi a ploch pro pohybové aktivity. Nae iniciativa v této
oblasti, kterou vnímáme ve Vizovicích jako nedostaèující, naráí na
obtíné jednání se zástupci Sokola Vizovice. Sokol je majitelem zejména ploch za postupnì chátrající Sokolovnou a na fotbalovém høiti. Aby Mìsto mohlo investovat a získat dotace pro tyto plochy, je nezbytné, aby právì Mìsto bylo alespoò dlouhodobým nájemcem nìkterých ploch nebo høi. Toto je jednou z podmínek poskytování dotací.
Je pochopitelné, e se Sokol nechce zbavovat svého majetku, by na
nìm nehospodaøí dobøe. Co vak nepochopitelné je, e Sokol není ani
ochoten èást vhodných ploch Mìstu pùjèit a zprùchodnit tak monost
investic do tìchto majetkù. Investice by daný majetek zhodnotily a ve
by navíc nadále zùstalo majetkem Sokola.
Nebojím se napsat, e Sokol je v této oblasti brzdou obnovy a výstavby nových sportovi v uvedených lokalitách. Uvaování vedení
Sokola vùbec nerozumím a nechápu ho. Zapùjèit majetek Mìstu není
nic nebezpeèného. A získat zpìt po ukonèení nájmu opravené sportovitì, nová høitì a tøeba i halu, tedy více majetku, ne na poèátku pronájmu, povauji za výhodné pro Sokol. I pøes nìkolik jednání Rady,
radních a zastupitelù s vedením Sokola se nám tento princip Sokolùm
nepodaøilo vysvìtlit.
Zøejmì tedy budeme nadále sledovat, jak Sokolovna chátrá, stávající høitì zastarávají a pøestávají slouit svému pùvodnímu úèelu.
V takovém stavu Sokolové hrdì pøedají svùj majetek dalí generaci.
Mìstu nezbude jiná monost, ne vyèlenit jiné vhodné pozemky
pro nová sportovitì a sportovní halu. Nepøipadá nám to rozumné, nebo budeme mít sportovní plochy nové, vedle tìch pùvodních, chátrajících. Spotøebujeme dvojnásobné mnoství pozemkù, které bychom
mohli vyuít na investice jiné. Prakticky ve vech mìstech a obcích
jsou sportovní areály opravené, rozíøené a modernizované - staèí se
podívat do Zádveøic, které je navíc velmi ikovnì vyuívají také pro
kulturní úèely. Ale moná se nám tak podaøí pøilákat více turistù, kteøí
se k nám budou jezdit dívat (a kroutit hlavami), jak vedle zastaralého
høitì máme i høitì nové.
Pøeji Vám pøíjemné a inspirativní ètení, pøi kterém se, prosím, té
zamyslete nad tím, co a proè ten který autor píe, a co tím (asi) sleduje.
Martin Déva
èlen Rady mìsta Vizovice
martin.deva@mestovizovice.cz

OBNOVA PIETNÍCH MÍST VE VIZOVICÍCH

V srpnu a záøí letoního roku probìhla ve Vizovicích obnova pietních míst. Mìsto Vizovice bylo v èervnu písemnì osloveno Velvyslanectvím Ruské federace v Èeské republice ohlednì nabídky uhrazení
rekonstrukce váleèných hrobù padlých rudoarmìjcù na území mìsta z
rozpoètu Ruské federace. Tato rekonstrukce byla moná díky Dohodì
mezi vládou Ruské federace a vládou Èeské republiky o vzájemné
údrbì váleèných hrobù.

- oèitìní památníku se lvem a jeho impregnace proti mechùm
- oèitìní dvou hrobových kamenù s nápisy, jejich obnova a
impregnace
- výmìna 7 kusù hrobových kamenù se jmény za nové, ze stejného materiálu - pískovce
- doplnìní textù na jednotlivých hrobech v latince a azbuce
- oprava a srovnání obrub a jejich chemické oèitìní a pøespárování
- kompletní obloení schoditì novými deskami z tryskaného kamene

Po vydání nezbytného závazného stanoviska Památkového ústavu k rekonstrukci pomníku padlých rudoarmìjcù na místním høbitovì
tak mohla firma DRAGOSTAV servis s.r.o. zahájit jednotlivé práce:

Díky spolupráci Ruského velvyslanectví, které ovìøovalo údaje na
pomnících ve vojenských archivech s mìstským kronikáøem Bc. Jiøím
Madziou, DiS. se podaøilo z èásti doplnit chybìjící údaje o jednotlivých
padlých.
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Práce dále pokraèovaly na pískovcové mohyle k uctìní padlých
partyzánù na kopci Doubrava v zatáèce u Vasila.
Rekonstrukce zahrnovala následující práce:
- kompletní oèitìní, doplnìní chybìjících komponentù, pøespárování a konzervace
- dodání nové epitafní desky se jménem padlých z pískovce a její
umístìní pøed památníkem
- demontá starých stávajících obrub, montá nových ve stejné íøi
chodníku a srovnání a vysypání novým kaèírkem.
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Vzhledem k tomu, e pro letoní rok byla plánována èásteèná
oprava výe zmínìných pomníkù, bylo moné volné prostøedky pouít
na chemickou oèistu a konzervaci sousoí Osvobození sochaøe S. Mikulátíka z roku 1950, které se nachází pøed Sokolovnou. Nebylo zapomenuto takté na památník místního skladatele A. Háby. Tyto opravy doplnily i Technické sluby mìsta Vizovice, které zajistily chemickou
oèistu a údrbu zelenì na památníku obìtem 1. svìtové války na místním høbitovì a obnovu písma na hrobu neznámým nìmeckým vojákùm.
Dne 29. 9. 2016 byly opravy zavreny slavnostním pøedáním rekonstruovaných pomníkù za úèasti pøedstavitelù Ruského velvyslanectví, vedení mìsta, zástupcù zhotovitelské firmy a dalích hostù. K jednotlivým hrobùm byly poloeny vìnce jako projev vdìènosti a úcty
padlým vojákùm.
J. ùrek
MìÚ Vizovice

FOLKLORNÍ A DECHOVÝ FESTIVAL VE VIZOVICÍCH JI PO JEDENÁCTÉ
Ji tradièní 11. roèník Folklorního a dechového festivalu pøipadl letos na sobotu 20. srpna. Je poøádán mìstem Vizovice a Domem
kultury, jako doprovodný program Trnkobraní v areálu za Sokolovnou.
Celodenní program festivalu zahájil folklorní soubor valaských
písní a tancù Vizovjánek za doprovodu cimbálových muzik Ocún a
Fojt. Letoním hostem Vizovjánku byl folklorní soubor Vonica, který vystoupil za doprovodu cimbálové muziky Denica.

tìvníci si mohli nejen poslechnout známé písnì, ale mnozí neodolali
a s vystupujícími si zazpívali.
Mezi vystoupeními tìchto
kapel bylo mono shlédnout muzikál, který nacvièil hudební tábor Malá mùza.
Po dobu celého kulturního
programu probíhal øemeslný jarmark, kde si mohli návtìvníci
festivalu nejen prohlédnout, ale
hlavnì nakoupit ruènì vyrábìné
dekorativní i uitkové pøedmìty,
originální perky, palièkovanou
krajku, keramiku, kabelky a broe. Specialitou jarmarku byly vaøeèky udìlané speciálnì na tuto
akci z trnkového døeva. Návtìvníci se mohli také obèerstvit
u stánkù se zmrzlinou z kozího
mléka, koláèky, frgály, trdelníky,
ovèími sýry, medem a medovinou, vínem, pivem, domácími
klobáskami a steaky.

Po folklorní èásti dne vystoupila dechová hudba ze Slovácka
Vracovjáci v krásných pestrobarevných krojích.

Odpolední program zahájily
Jasmína - Jitka Svobodová a
Shanti - Marie Vaáková z taneèní skupiny Belly dance group
Aphrodite s tancem charleston,
za kterým v dalích vstupech následoval orientální tanec a karnevalová samba.
Pokraèoval Jaromír Adamec
& Cover band s poøadem Pocta
Waldemaru Matukovi, a na závìr vystoupila skupina Michal
Tuèný Revival Band.

Pro milovníky motorek byl pøíjemným pøekvapením pøíjezd Motoveterán klubu Zlín
Pro dìti byl pøipraven skákací hrad, který byl hojnì vyuíván, stejnì jako monost nechat si svùj oblièejík pomalovat a zmìnit se v motýlka nebo tygra.
Po celou dobu nás provázelo hezké poèasí a program pøilákal øadu
návtìvníkù, a to nejen místních obèanù, ale také cizích návtìvníkù,
kteøí pøili z areálu firmy R. Jelínek.
Jiøina Trlicová

Obì vystoupení navodila velmi pøíjemnou atmosféru a náv-
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O TRNKOBRANÍ, O VIZOVICÍCH
I O NÁS SAMÝCH

6. ROÈNÍK SVATOMARTINSKÉHO TRHU
VE VIZOVICÍCH

Skonèil 49. roèník Vizovického Trnkobraní. Spolu s ním pravdìpodobnì skonèila i celá jedna éra.

S blíícím se svátkem Svatého Martina nastává také èas Svatomartinského trhu ve Vizovicích. Jedná se ji o 6. roèník, který se uskuteèní v sobotu 12. listopadu od 8:30 do 13:00 v prostorách vizovického námìstí. Pøi této pøíleitosti, která je poøádána pod zátitou ministra zemìdìlství Mariana Jureèky, se mimo ji tradièní produkty, jako
jsou vína, frgály, trdelníky, uzeniny, a mnoho dalího, budou moci návtìvníci tìit také na novinky od regionálních výrobcù.

Tento rok se organizaèní táb poprvé obeel bez èlenù Kulturnì
spoleèenského sdruení Vizovické Trnkobraní. Spolupráce byla ukonèena poté, co byly èlenùm sdruení ze strany spoleènosti Rudolf Jelínek nabídnuty nepøijatelné podmínky. Ti, kteøí se podíleli na tom, aby
se Trnkobraní zrodilo, povstalo z místních podmínek a promìnilo se v
oblíbenou a hojnì navtìvovanou národní pøehlídku, neobdreli pro
letoní roèník ani vstupenky.
Mìsto Vizovice, které bylo v minulosti klíèovou organizaèní slokou a jeho role v èase upadla, rezignovalo i na to málo, èeho mohlo
vyuít. Folklorní a dechový program za Sokolovnou je pøitom jen okrajovou alternativou. Kdyby zastupitelka Zuzana talmachová den pøed
zahájením festivalu osobnì neintervenovala na mìstském úøadì, pak
by se centrum Vizovic bìhem letoního Trnkobraní zcela obelo i bez
té minimální výzdoby. Nutno podotknout, e centru mìsta chybìla výzdoba touto dobou u v loòském roce.
Tyto dvì zdánlivì nevýznamné události by pro nás mìly být dùleitým varovným signálem.
Vizovické Trnkobraní ve své pùvodní podobì zaniklo. Nechali jsme
si jej dobrovolnì vzít. Promìnilo se v obyèejný komerèní podnik, hudební festival, jakých jsou po republice desítky. Dìní omezené na páteèní odpoledne a sobotu se pøesunulo do z vìtí èásti uzavøené plochy mimo centrum mìsta. Vytratil se slavnostní duch, radostné oèekávání, poitky z výsledkù spoleèného úsilí v uplynulé sezonì. Prohospodaøili jsme dìdictví mimoøádného rozsahu i obsahu.
Vrame se ke koøenùm, máme se èím inspirovat, máme co dále
nabízet. Vizovice a jejich obèané potøebují svùj svátek, oslavu valaské sounáleitosti a patøiènosti, originality a jedineènosti. Hrdì si pøipomínejme, z èeho jsme vyli, co máme, kým jsme, diskutujme, kam
smìøujeme. Je to souèástí naí identity a integrity. Znovu se spojme a
uívejme plodù zemì, práce a ivota.
Ve Vizovicích nám chybí vùdci s jasnou vizí, pevným vedením a
ryzím charakterem. Postrádáme lídry, kteøí se nebojí velkých cílù, vynaloené námahy, obtíného rozhodování. Potøebujeme ochotu, obìtavost, pokoru, odhodlání, rozhodnost a odpovìdnost. Sluba obèanùm je poslání, nikoliv zamìstnání. Samospráva má poskytovat pøíleitosti a pomáhat pøekonávat pøekáky. Seberealizace obèanù a jejich
prezentace má být umìní, nikoliv byznys. Nemáme a neèiníme ani
jedno. Hledejme zpùsoby, jak uspìt, nikoliv dùvody, proè to nelze. Pro
to ve Vizovice ztrácí iniciativu, zaostávají a chøadnou.
Pokud bych si osobnì mohl vybrat, vyuil bych dosud nabytých
znalostí a zkueností a zapoèal s budováním nových obyèejù a tradic
v návaznosti na práci naich otcù a dìdù. Upadne-li jejich úsilí v zapomnìní, pak vdy postrádalo smysl. Koho je minulost uèitelkou, toho je
budoucnost nejlepí pøítelkyní. Co zbudujeme nyní, bude dìdictvím
pro nae potomky. Máme jim co pøedat?
Skonèil 49. roèník Vizovického Trnkobraní. Spolu s ním skonèila i
jedna éra. Nìco konèí a nìco nového zaèíná. Je vdy jen na nás, co
to bude. Máme monost volby. Teï a tady.
Vizovjané, pro co se rozhodneme? A co konkrétního pro to sami
udìláme?
Jiøí Madzia,
èlen Zastupitelstva mìsta Vizovice
Èlánek (pøíspìvek) pana zastupitele Jiøího Madzii vyjadøuje jeho názor.
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Za hudebního doprovodu se o pùl 11 objeví na vizovickém námìstí Svatý Martin na bílém koni, který pøiveze Svatomartinské víno. To
bude poté poehnáno od knìze, pøièem nebude chybìt následná
ochutnávka. Pøedevím pro dìti je pak pøipraveno malování na oblièej
a fotografování se svatým Martinem a jeho konìm. Souèástí trhu jsou
i husí hody, které si pøi pøíleitosti oslav svatého Martina pøipravila restaurace Café Retro Vizovice.
Ing. Pavel Elík MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

VITEK VIZOVICE SLAVÍ 10 LET S NADÌJÍ
Letos ubìhlo ji 10 let od doby, kdy se nízkoprahové zaøízení pro
dìti a mláde stalo souèástí NADÌJE. Tomu ovem pøedcházely tøi roky obìtavé práce s dìtmi, kterou zaèali èlenové Farního sboru Èeskobratrské církve evangelické s panem faráøem Miloem Vavreèkou. S
pochopením pro dìti, které byly víc na ulici ne doma èi v kroucích,
otevøeli prostory své fary pro tuto nelehkou práci.
Prvním dobrovolníkem ve VITKU byla paní Jarmila Surá, pozdìji
Kamila Poláchová. Dìti, které neumìly trávit volný èas rozumným zpùsobem, nebo pocházely ze sociálnì slabých rodin, tu naly pøijetí, podporu a otevøenou komunikaci.
Od roku 2006, s novým Zákonem o sociálních slubách, bylo potøeba VITEK profesionalizovat a zajistit mu kontinuální financování.
Sociální sluba se stala souèástí obèanského sdruení NADÌJE a pøipojila se k jeho zlínské poboèce.

K ROZLOUÈENÍ
S PhMr. MILOEM ABKOU
Ve ètvrtek 15. 9. 2016 jsme
v kostele svatého Vavøince ve
Vizovicích doprovodili na poslední cestì PhMr. Miloe abku.
Odela osobnost vpravdì
mimoøádného významu. Nebyla
to jen jeho pracovitost a vytrvalost, zápal pro sport a kulturu,
ale pøedevím vztah k mìstu,
domovu a ke èlovìku, co mu
umonilo vybudovat dílo znaèného rozsahu. Rovnì pro svou
laskavost se stal váeným obèanem mìsta, kolegou a uèitelem.
Vizovice, to není pouze
mìsto samé. Jsou to v prvé øadì lidé, kteøí zde ili a ijí, velikost
jejich ducha a umu. Bez nich by nebylo naí historie, kultury a tradic. Jsou solí Vizovic i této zemì. Vypráví nám dlouhé a bohaté pøíbìhy, ze kterých pramení nae vìdìní a inspirace. Neseme jejich
hnoucí pochodeò napøíè èasem a navzdory okolnostem. Sami se
tím podílíme na podobì a na povaze místa, ve kterém ijeme.
Kultura kadé zemì se pomìøuje podle tìch nejmeních, kteøí ji
tvoøí. Z nich povstává nae identita a o ty nejvìtí se pak opírá.
ivot a dílo magistra abky a je nám dobrým pøíkladem, jak vidìt pøíleitosti, uchopit je a pozvednout jimi ivot nejen svùj, ale vìtího celku, nejen teï, ale i pro budoucnost. V tom tkví skuteèné poznání, poslání a potìení.
Jiøí Madzia
èlen Zastupitelstva mìsta Vizovice

Za tuto dobu proly VITKEM moná stovky dìtí. Dá se to spoèítat,
ale èísla nejsou to hlavní. Dùleité je, e ve Vizovicích je chránìné,
dostupné a pøitom profesionální místo i pro dìti ménì úspìné, pro dìti se sociálními nebo komunikaèními problémy. Místo, kde jim mùeme
pomoci lépe zapadnout mezi vrstevníky, zorientovat se v nároèném
období dospívání, moná pøedejít velkým prùvihùm, èi trávit smysluplnì svùj volný èas. Sociální pracovníci Renata a Martin jsou k dispozici, dìti a mláde k nim mají dùvìru.
VITEK funguje jako standardní sociální sluba, financován je ze
státního rozpoètu prostøednictvím dotací ze Zlínského kraje a také s
kadoroèní finanèní podporou mìsta Vizovice, které si velmi váíme.
Jsme vdìèní vem, kteøí pro VITEK pracovali, vdìèní za stálou pøízeò
pøedstavitelù mìsta, dobrou spolupráci s pracovníky sociálního odboru i za pìkné sousedské vztahy.
Mgr. Kateøina Pivoòková
oblastní øeditelka
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DEN ZDRAVÍ 2016

DRAHÉ KAMENY A PERKY

Dne 23. 5. 2016 uspoøádala Laboratoø IFCOR 99 pracovitì Vizovice ve spolupráci s NMB Vizovice dalí roèník Dne zdraví. V rámci této akce mìli nai spoluobèané monost zjistit svoji hladinu krevního
cukru a cholesterolu. Oba parametry patøí mezi ty, které mùeme ovlivnit svým ivotním stylem. Akce se zúèastnilo 40 zájemcù, výsledky - vidìno statisticky - jsou zajimavé. Asi 35% mìlo hodnoty v obou parametrech normální, asi u 50% byly namìøeny patologické, mírnì zvýené hodnoty. Nenamìøili jsme hodnoty glykemie nad 9 mmol/l, ale asi
15% úèastníkù mìlo hodnoty cholesterolu nad 7 mmol/l.

Dne 22. 9. 2016 se v kavárnì Domu kultury Vizovice uskuteènila
pøednáka Jiøího Novotného na téma drahé kameny a perky a jak
nám pomáhají v bìném ivotì.

Na úèastníky akce je moné se dívat jako na ty, kteøí se o své
zdraví starají, o svých problémech ví a akci vyuili ke kontrole svého
stavu. Na druhé stranì mùe jít i o ty, kteøí akci vyuili náhodnì a pokud jejich hodnoty pøesahují normu, doufáme, e informace pozitivnì
jejich ivot ovlivní.
Tìmito akcemi chceme ukázat na význam existence laboratorního
pracovitì v malém mìstì, kde je centralizovaná zdravotní péèe i pro
okolní obce. Umoòuje místním lékaøùm udìlat okamité rozhodnutí
pøi nìkterých patologických stavech, usnadòuje ivot maminkám malých nemocných dìtí i naich starích spoluobèanù. Laboratoø slouí
jako místo, kde okamitì zpracují a pøipraví k transportu odbìry pro
stanovení specializovaných metod a metod v jiných odbornostech.
Okamité posouzení kvality odbìru a taky zpracování a uskladnìní
vzorkù zásadnì ovlivòuje výsledek stanovení. Zdá se, e taková sí
malých laboratoøí s centrálním zpracováním specializovaných metod
na pracoviti s vysokým odborným kreditem (imunologie, mikrobiologie) je modelem pro udrení kvality laboratorních vyetøení a také jejich dobrou dostupnost i mimo velká mìsta. Pøispívá k tomu i novì instalovaný informaèní program, propojující jednotlivé laboratoøe i ordinující lékaøe. Program má i centrální úloitì laboratorních výsledkù a
jejich pøípadné dohledání je tak jednoduché.

Nejene jsou krásné, úchvatnì barevné, rùznorodì a neuvìøitelnì
dekorativní, navíc jetì mají i magické a léèivé úèinky.
Souèástí fundované pøednáky, na které jsme se dozvìdìli, který
kámen má jaké léèivé úèinky, byla i monost si pro nás vhodný kámen
èi perk koupit.

Akce se jako odbìrová sestra jetì úèastnila paní Hana Lednická,
která zmìnila pracovitì a pracovníci laboratoøe jí za její dlouhodobou
spolupráci dìkují. Novou ambulantní a odbìrovou sestrou se stala paní Blanka Novotná, které pøejeme hodnì sil a pracovní pohodu.
Mgr. Oldøich ipka, RNDr. Milada pendlíková
Laboratoø IFCOR 99 pracovitì Vizovice
Ing. Zdeòka Vlèková
øeditelka NMB Vizovice

ZPRÁVA MYSLIVECKÉHO HOSPODÁØE
MYSLIVECKÉHO SPOLKU VIZOVICE
Váení spoluobèané,
v druhé polovinì mìsíce srpna a poèátkem mìsíce záøí znepokojil vizovickou veøejnost zejména na ulicích Sluovská, Nádraní, Tyrova a Pøíkrá pohyb liky, která evidentnì ztratila plachost a vyvolávala
tak oprávnìný pocit ohroení obèanù a ti, se obraceli s tímto problémem na obec i policii.
Mysliveckému spolku se podaøilo zmínìnou liku odchytit a dne
8. 9. 2016 doruèit na Státní veterinární ústav ve Zlínì s ádostí o úplné
vyetøení.
Dne 27. 9. 2016 nám byl doruèen protokol o zkouce è. R 863/2016
z veterinárního ústavu, kde se konstatuje negativní nález jak vztekliny
tak trichinelly. Pozitivní byl nález pouze pøi výskytu tasemnice, co je u
divoké zvìøe povaováno jako bìný jev.
Chceme tímto vizovickou veøejnost informovat, e u tohoto jedince
se nejednalo o ádné závané onemocnìní.
Za MS Vizovice Bronislav Kalenda
Myslivecký hospodáø MS Vizovice

5/2016
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V nabídce pana Novotného jsme nalezli nepøeberné mnoství drahých kamenù z celého svìta, jak ve své surové podobì, tak ve formì
perkù.
Jiøina Trlicová

HLEDÁME

Pomozte zmapovat historii místa!!
V souvislosti s rekonstrukcí cihlové budovy i areálu fabriky na
Razovì (bývalá Døeváèka) bychom rádi dokumentovali i historii
vývoje místa. V bývalé Døeváèce v prùbìhu let pracovalo
mnoho Vizovjanù i lidí z okolí.
NEMÁTE DOMA FOTOGRAFIE DØEVÁÈKY Z JAKÉKOLIV
DOBY? POKUD ANO, MÙETE NÁM JE ZAPÙJÈIT?
ZKOPÍRUJEME SI JE A VRÁTÍME VÁM JE ZPÌT.
Informace prosím na telefon 577452532,
na mail kubicek@global-vizovice.cz,
pøípadnì na zubní oddìlení Zdravotního støediska Vizovice.
Kdo nám pøinese fotografie, toho èeká malá odmìna.
Za ochotu dìkují Stanislav a MUDr. Vladimíra Kubíèkovi.

130. VÝROÈÍ ZALOENÍ SDH VIZOVICE
Sbor dobrovolných hasièù ve Vizovicích, jako nejstarí spolek na území mìsta, oslavil v sobotu 10. 9. 2016 v areálu Technických slueb ve Vizovicích 130. výroèí zaloení SDH Vizovice
za úèasti iroké veøejnosti, hostù, dìtí a mládee.
V dopoledních hodinách probìhla slavnostní valná hromada,
které se zúèastnila øada hostù z ústøedí, kraje a okresu. Za Mìsto Vizovice se schùze zúèastnila starostka paní Bc. Dolanská Silvie. Za
Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska námìstek starosty br. Dudek Richard, za Krajské sdruení hasièù Zlínského kraje starosta br.
Ing. Bernátík Josef, za Okresní sdruení hasièù br. Jurèa Vladimír a
za Hasièský záchranný sbor Zlínského kraje velitel stanice Zlín mjr.
Ing. Klepáè Jan.
Øada èlenù pøevzala hasièská vyznamenání a organizace obdrela Stuhu III. stupnì k Èestnému praporu hasièù Èech, Moravy a
Slezska. Dále následovaly ukázky z èinnosti hasièù jak mladých, tak
i dospìlých.
Oslav se zúèastnila i poèetná delegace druební organizace z
Gajar, Slovenská republika a kamarádi hasièi ze Slezských Rudoltic.
Po celou dobu bylo otevøeno Hasièské muzeum.
Hasièi z Vizovic dìkují pøedevím Mìstu Vizovice, Technickým
slubám a vem sponzorùm, hlavnì Lékárnám Hanák, kuchynì Sykora a senátoru Ivo Valentovi, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu
oslav. Jetì jednou dìkujeme.

roku 1982 a souèasnì je nejdéle slouícím starostou v historii sboru.
Je dritelem nejvyího hasièského vyznamenání, titulu Zaslouilý
hasiè.
Závìrem vzpomeòme na ty, kteøí ji nejsou mezi námi, na ty, kteøí nebyli èi nejsou èleny sboru, a pøesto houevnatì a vytrvale pomáhali anebo pomáhají, vzpomeòme naich známých, i tìch bezejmenných, jejich obìtavosti a stateènosti, protoe bez nich by nebylo moné navazovat na mylenky naich zakladatelù a pøekonávat vechny
dosavadní nesnáze. Jim patøí nae úcta a dík.
Jan talmach
starosta SDH

STRUÈNÁ HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
VE VIZOVICÍCH
17. èervence 1886 vydal Zaøizující výbor, jeho pøedsedou byl
Rudolf, svobodný pán, baron Stillfried Stanovy dobrovolného hasièského spolku ve Vizovicích. Prvním starostou byl zvolen Josef Pfeffer c.k. notáø a velitelem Maxmilián Knapp, mìan. Celkem bylo ve
spolku 69 èlenù výkonných a 34 èlenù pøispívajících. V roce 1886
mìl spolek jednu dvoukolovou støíkaèku jednoproudní s dvojhákem
(byla taena hasièi) a dvì støíkaèky berlovky.
Hned v poèátku své existence èelili hasièi nìkolika mimoøádným
pohromám. První z nich byl vùbec nejvìtí poár v dìjinách mìsta,
a to 28. srpna 1887. Shoøelo 129 domù, 84 stodol naplnìných obilím
a pící, 204 chlévù. Shoøela té starobylá radnice a v ní uloený obecní archiv. Pøes tisíc lidí zùstalo bez pøístøeí.
Po povodni 7. èervna 1891 hasièi úèinnì pomáhali pøi zachraòovacích pracích. Není bez zajímavosti, e se povodnì ve Vizovicích
opakují vdy po 48 letech a vdy v mìsíci èervnu, kdy se støídavì
rozvodní buï øíèka Bratøejovka nebo Lutoninka. Ve zmínìném roce
1891 se vylila Bratøejovka, 21. èervna 1939 zase Lutoninka a 27. èervna 1987, opìt po 48 letech, Bratøejovka. Take v èervnu r. 2035 bychom se mìli mít obzvlá na pozoru.
Do výzbroje poárního sboru je v roce 1931 zakoupena pøívìsná støíkaèka zn. Vikov a v roce 1941 pøívìsná støíkaèka od firmy Stratílek. V roce 1955 bylo zakoupeno vozidlo Krupp, pak koda 256, v
roce 1958 RN PRAGA autocisterna.
V roce 1968 byla navázána druba s poárním sborem Gajary v
okrese Malacky na Slovensku, která trvá dodnes.
V roce 1982 je dokonèena stavba nového Hasièského domu na
ulici Nábøení a sbor je vybaven novou poární technikou, vozem
AVIA 30, v roce 1985 vozem CAS 25.
14. prosince 1984 vznikl poár velkého rozsahu v závodì SLOKO Vizovice - Razov.
V roce 2006 byla zakoupena automobilová støíkaèka CAS 16
IVECO v hodnotì 6,9 mil. Kè a v roce 2014 technický automobil TA
FORD RANGER XL L-2-R.
30. dubna 2014 probìhlo slavnostní otevøení nového Hasièského muzea. Kadoroènì probíhá v Hasièském domì tzv. Den otevøených dveøí za úèasti a 250 dìtí a mládee z vizovických kol.
Velitelù hasièského sboru ve Vizovicích bylo od roku 1886 celkem 14, posledním je Vladimír Holý. Starostù hasièského sboru bylo
za celou dobu osm. Poslední z nich, Jan talmach, je starostou od
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Sponzoøi oslav 130. výroèí zaloení SDH Vizovice
Mìsto Vizovice, Sykora - kuchynì, Ivo Valenta - senátor, Lékárny Hanák, Sima - øeznictví Singer, R. Jelínek Vizovice, Paøez - deratizace,
Fleret - p. Hrachový, HP Servis - Èimáø, Mitas - Zlín, Nerez - Polèák
Ludìk, Masný prùmysl Krásno, Restaurace U slunce, Rostra s.r.o.
Vizovice, Greiner s.r.o., Glass atelier Morava, Øepa Alois, Agropodnik
- Vizovice, KOMA Vizovice, Mline - ùrek, Botaservis s.r.o - p. Hába,
VDZ - p. Kutìj, HZS Zlínského kraje, Agropodnik Vizovice, PKN nábytek s.r.o., Vinotéka Poláek, Tajmac - ZPS Zlín, OSH Zlín, Sdruení
hasièù ÈMS, Centrum hasièského hnutí Pøibyslav.
Dìkujeme.

Hasièi Vizovice

HØITÌ TÌPSKÁ
Technické sluby mìsta Vizovice, pøíspìvková organizace, zabezpeèila v mìsíci záøí dodavatelským zpùsobem prostøednictvím firmy
GELPO s.r.o. rekonstrukci høitì na sídliti tìpská ve Vizovicích.
Pùvodní povrch høitì byl asfaltový a postupnì vykazoval zvìtený poèet bublin, které znemoòovaly pohyb. Po odstranìní pùvodního
povrchu a zhutnìní podkladových vrstev byla na plochu umístìna
pruná stabilizaèní podloka GELPO NOVOFLOOR ST, na ní byla
poloena svrchní vrstva EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem.
Na høitì byly dále umístìny mení branky.
Høitì je urèeno zejména pro nejmení dìti a pevnì doufáme, e
s ním budou spokojeny.
Ing. Ivan Strakraba
Technické sluby mìsta Vizovice, pøíspìvková organizace

5/2016
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VIZOVSKÉ BABÍ LÉTO
V sobotu 3. 9. 2016 mìly Vizovice tu èest pøivítat na hudebním
festivale VIZOVSKÉ BABÍ LÉTO zahranièní soubory, které pøijely do
Èeské republiky reprezentovat hudbu a folklor své zemì na Dechový
a folklorní festival FEDO Zlín.

S poøadateli této ètyødenní akce spolupracuje Dùm kultury Vizovice u øadu let, proto na parkoviti za Domem kultury si mohli obyvatelé Vizovic v hojném poètu uít hudbu Hasièské dechové hudby
Lobor z Chorvatska a Mládenický dechový orchestr z Rostarzewa v Polsku za doprovodu svých maoretkových skupin. Dále neuvìøitelné taneèní vystoupení Folklorního souboru Skulte z
mìsta Limbai z Lotyska.

Jako pomyslná teèka za pøíjemným odpolednem, se promítal
nový èeský film TEORIE TYGRA.
Jiøina TRLICOVÁ

Hudební odpoledne uzavøela kapela Dareband ze Vsetína se
svými písnièkami inspirovanými tradicí valaských hudcù a ivota
Valachù.
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NOVINKY Z TURISTICKÉHO INFORMAÈNÍHO CENTRA
Vizovické TIC v souèasné dobì nabízí zbrusu nové trhací mapy Vizovic. Na pøední stranì jsou dvì mapy v rùzném mìøítku, jedna
je podrobná mapa centra mìsta s vyznaèením památek, atraktivních
cílù a navtìvovaných lokalit a druhá naopak zobrazuje hlavnì okolí
Vizovic s turistickým znaèením, nauènými stezkami a vyznaèená jsou
turisticky lákavá a významná místa.
Z druhé strany mapy jsou fotky vech hlavních památkových objektù mìsta i okolí.

Dalí naí novinkou je turisty vyhledávaný suvenýr v podobì kovového títku na hùl s motivem mariánského sloupu, který
se nachází na Masarykovì námìstí v centru mìsta.
A jako poslední novinkou je u nás v prodeji med, medovina a
dalí vèelí produkty od místního vèelaøe. S nadcházejícím podzimem a sychravým poèasím urèitì pøijde vhod álek horkého èaje s
medem nebo kapka medoviny na zahøátí.
Pracovnice TIC

POLICIE ÈR
OBVODNÍ ODDDÌLENÍ VIZOVICE
Váení obèané mìsta Vizovic, dovolte mi, abych vás informovala o dìní ve Vizovicích z pohledu policistù Obvodního oddìlení Vizovice. V letních mìsících probìhlo na naem území nìkolik akcí vìtího rozsahu, a to v mìsíci èervenci rockový festival Masters Of
Rock a následnì v mìsíci srpnu festival Vizovické Trnkobraní. V rámci tìchto akcí bylo na území mìsta Vizovic nasazeno více ne 500
policistù Krajského øeditelství policie Zlínského kraje.
V rámci tìchto bezpeènostních opatøení se nasazeným policistùm podaøilo eliminovat majetkovou trestnou èinnost na minimum,
kdy v rámci rockového festivalu Masters Of Rock bylo øeeno pouze
est majetkových trestných èinù a v rámci festivalu Vizovické Trnkobraní pouze jeden majetkový trestný èin.
Hlídky dopravní a poøádkové policie provádìly bìhem výe uvedených akcí dopravnì bezpeènostní akce, kdy pøi tìchto bylo zkontrolováno bezmála 2 000 vozidel. V rámci tìchto dopravních akcí
bylo zjitìno celkem 44 podnapilých øidièù s hladinou do 1 promile alkoholu v krvi a 7 podnapilých øidièù s hladinou více ne 1 promile alkoholu v krvi.
Policisté obvodního oddìlení policie Vizovice se po prázdninách
budou opìt vìnovat dohledu na bezpeènost silnièního provozu pøedevím u základních kol a dohlíet na dodrování veøejného poøádku v naem mìstì a pøedcházet protiprávnímu jednání.
Závìrem bych chtìla podìkovat vem policistùm Krajského øeditelství Zlínského kraje za nasazení a aktivitu pøi dohledu nad veøejným poøádkem v rámci letních festivalù konaných na území mìsta
Vizovic.
pprap. Ing. Barbora Dudová
vrchní asistent OOP Vizovice

VIZOVSKÁ TRNKA MEZINÁRODNÍM POCHODEM
14. roèník turistického pochodu ZA VIZOVSKÚ TRNKÚ
se uskuteènil v sobotu 13. srpna 2016 tradiènì v krásném okolí Vizovic. Za dobu své existence si získal mezi turisty
znaènou oblibu.
Svìdèí o tom pestrá úèast
z 35 míst Èeské republiky,
napøíklad Prahy, Chomutova,
Kolína a z celé Moravy - Ostravy, Bruntálu, ternberka, Havíøova, Pøerova, Blanska, Prostìjova, Valaského Meziøíèí,
Uherského Hraditì a okolí a
samozøejmì Zlína a Vizovic.
Ze Slovenska pøijelo est
turistù ze tøí míst, mezi kterými
byla Bratislava a tradiènì Trenèín, odkud nai pøátelé mají
stoprocentní úèast na vech
dosavadních roènících.
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Poprvé se akce zúèastnili i
dva turisté z Maïarska, jeden
byl z Budapeti.
Poøadatelé nabídli celkem devìt rùzných tras v délce od 3,5 km a po maratónskou 42 km. Na tìch delích
byla monost navtívit rozhledny Vartovnu a Doubravu, nebo
zdolat nejvyí vrchol Vizovických vrchù - magický Kláov.
Nejvìtí zájem byl o trasy
10 a 20 km, na trasu 42 km se
vydalo est pochodníkù.
Deset úèastníkù získalo
razítka do prùkazù IVV (Mezinárodní organizace pro lidový
sport), a to po linii zdolaných kilometrù nebo poètu navtívených akcí. Velkou popularitu
má i suvenýr - sklenìná trnka,
vyrábìná autorkou z Jablonec-
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ka, která byla opìt v novém barevném provedení.
Turisté z Trenèína si ze své
trasy donesli plnou taku høíbkù. Radost udìlala turistùm i
místní likérka R. Jelínek, která
umonila zájemcùm exkurzi ve
své firmì.
Stalo se ji tradicí vyhlásit
nejstarího, nejmladího a nejvzdálenìjího úèastníka. Nejstarím byl pan Otto Maleèek
(83 let) z Prostìjova, nejmladí byla Jana Gazdoová (7
let) z Pøerova a nejvìtí vzdálenost do Vizovic musel pøekonat Jaromír Raisr z Jirkova
u Chomutova.
Dùleitou podmínkou pro
úspìch akce bylo ideální pochodové poèasí a náladu nepokazila ani krátká pøeháòka.

Turisté té obdivovali pokraèující obnovu hradu na Janové
hoøe.
Poøadatelé z KÈT Zlín dìkují za spolupráci Mìstskému
úøadu Vizovice a firmì R. Jelínek za poskytnuté ceny a èlenkám KÈT Vizovice za pomoc
na startu pochodu.
Vichni se ji tìí na 15.
roèník v roce 2017.
Jiøí Tomá,
KÈT Zlín

OSOBNOST MÌSTA VIZOVICE
Potkáváme je èasto. Nìkdy dennì. Míjíme se, zdravíme, prohodíme pár slov doplnìných úsmìvem. Známe se a pøesto neznáme...
V bøeznu a kvìtnu roku 2016 schválilo Zastupitelstvo mìsta Vizovice na svých zasedáních udìlení ocenìní Osobnost mìsta Vizovice panu Ing. Miloslavu Vítkovi a Mgr. Jaroslavu Banému. V prùbìhu osmi let, kdy Mìsto Vizovice ocenìní udìluje, se tak zaøadili
mezi nevelkou skupinu ji ocenìných, která v této chvíli dovrila poètu
astné sedmièky.
Slavnost udìlení ocenìní v prostorách obøadní sínì probìhla 23.
èervna 2016 za pøítomnosti rodiny, pøátel i spolupracovníkù obou ocenìných a dalích hostù. Pamìtní list s vìcným darem a nezbytnou
kyticí pøevzali ocenìní z rukou starostky Silvie Dolanské a místostarostky mìsta Aleny Hanákové. Slavnostní chvíle umocnily vere pøednesené Zuzanou talmachovou a hudební vstupy dívèího kvarteta
pod vedením Terezy Hromádkové.
Vìøím, e odpovìdi na sedm + jednu otázku oba ocenìné jetì více pøiblíí.
Mgr. Jaroslav Baný

Rodák z Bystøice pod Lopeníkem. Stál u zrodu Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby, kde pomáhal také s ekonomikou. Jako èlen Kruhu pøátel hudby mìl a má na starosti pokladnu stejnì jako pøi vìtinì akcí v kulturním
domì. Jistì nikoho nepøekvapí, e tak èinorodého èlovìka nemohlo obejít ani Vizovické Trnkobraní. Stal se dlouholetým øeditelem Kulturnì spoleèenského sdruení Vizovické trnkobraní, které kadoroènì poøádalo stejnì populární Velkou
cenu v pojídání vestkových knedlíkù. Díky èastým rozhovorùm znají pana Mgr.
Baného posluchaèi Èeského rozhlasu i diváci Èeské televize. Za svou práci byl
nìkolikrát nominován Mìstem Vizovice na Osobnost Zlínského kraje. V roce
2014 byl v Praze za dlouholetou dobrovolnou práci v meteorologii ocenìn titulem
Senior roku.

4.

Mùete vyjmenovat alespoò nìkteré z vaich mnoha
dalích zájmù?
V minulých letech jsem v naem katastru provádìl 2x týdnì fenologické a agrometeorologické pozorování. V letech 1970 - 2015 jsem
se podílel na organizaci Vizovického Trnkobraní a zároveò jsem pracoval v kulturním støedisku jako ekonom a pokladník. V souèasné dobì
provádím pokladní slubu pøi programech Domu kultury.
5.
Kde berete energii?
Aktivitu získávám pøi kadodenním pozorování poèasí. Letos je to
ji 55 let. Desítky let jsem jezdil ke stanici na kole. Po úrazu, který se
mi stal v zimním období u pozorovací stanice, provádím pozorování z
domu. Velké podìkování za pomoc pøi pozorování patøí rodinì. Manelce a dìtem, kteøí bìhem studia podle potøeby provádìli pozorování. Dík za toleranci pøi omezené dovolené.
Nyní je stanice v automatickém systému a údaje z databáze poèítaèe na stanici týkající se pøedevím srovnání prùmìrné mìsíèní teploty a úhrn sráek s 50ti letým prùmìrem vyuívám pøi pøípravì vstupu do zpravodajství o poèasí Èeského rozhlasu Brno. Zajímavá pro
posluchaèe je také bilance sráek a jejich deficit.
Energii si doplòuji také na chalupì, která byla mùj rodný dùm, v klínu Bílých Karpat. Tìím se nejen prací pøi drobných opravách, ale pøedevím krásným výhledem na Lopeník.
6.
Na kterou otázku byste rád odpovìdìl a proè?
Chtìl bych znát odpovìï na otázku budoucnosti dalího pozorování na stanici Vizovice. Pøestoe je stanice automatizovaná, pozorování poèasí v èasových termínech se musí provádìt vizuálnì v 7, 14 a
21 hodin SEÈ.
7.
Máte nìjaké ivotní motto, kterým se øídíte?
Kadý z nás by mìl pracovat poctivì a odpovìdnì s pocitem prospìchu pro sebe i spoleènost.

1.
Kudy vedla vae cesta do Vizovic?
Po skonèení vojenské základní sluby v roce 1959 jsem nastoupil
jako uèitel na zemìdìlskou kolu, která postupnì mìnila své zamìøení - mìnila obory výuky. V roce 1972 skonèila Zemìdìlská technická
kola s maturitou. Potom se do Vizovic z Lípy pøestìhovala Uèòovská
kola. Ta se postupnì zmìnila na Støední kolu odìvní a slueb, na
které jsem pùsobil do roku 2007.
2.
Kde se zrodil Vá zájem o poèasí?
V dobì vojenské základní sluby jsem absolvoval pøípravu pro letecké meteorology a po jejím absolvování jsem v této oblasti slouil na
letiti v Èáslavi.
3.
V èem byl tento vá velký zájem radostí a kdy spíe ne?
Pozorování poèasí mi pøineslo zajímavé informace, které jsem vyuil napøíklad pøi zpracování diplomové práce Vliv klimatických faktorù na prùbìh fenologických fází u rostlin.
V prùbìhu pozorování byl problém pøi zimním pozorování, pøi
náledí a vyí snìhové pokrývce.
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8.

Co by jste vzkázal nejenom mladým lidem, ale vem ètenáøùm?
Pøeji kadému z nás pøíjemné prostøedí, rodièùm radost z dìtí, ákùm a studentùm úspìné studium a správnou volbu budoucího povolání. Dobré mezilidské vztahy a toleranci vem.
Mìsto Vizovice udìlilo p. Mgr. Jaroslavu Banému cenu Osobnost mìsta Vizovice za dlouholetou práci v oblasti meteorologie,
Kulturnì spoleèenském sdruení Vizovické trnkobraní a v kruhu
pøátel hudby.
Ing. Miloslav Vítek

Rodák z praského ikova. V letech 2000 - 2015 pøedseda KÈT Vizovice
s nárustem èlenù z 15 na 250. Manaer slevového systému Eurobeds, kde pro
èleny KÈT v celé ÈR zabezpeèoval slevy napø. v oblasti ubytování nebo vstupného do historických objektù a.j.. Dlouholetý manaer Obrazového atlasu KÈT, za
jeho pùsobení se obrazový atlas rozrostl o velkou èást Moravy a Zlínska. Aktivnì pracuje v Oblastním výboru KÈT Valasko - Chøiby. Stál u zrodu a je otcem
mylenky mezinárodního Festivalu turistických amatérských filmù a fotografií, èi
celostátní akce Poslední puchýø. Stejnì tak organizoval se svými kolegy i ve spolupráci s mìstem finanèní zajitìní a realizaci nauèné stezky Vizovické prameny,
Turistické prameny, Stezku pro zdravotnì postiené èi Stezku Josefa Váni.

4.

Mùete vyjmenovat alespoò nìkteré z vaich mnoha
dalích zájmù?
Ptáte se, jaké mám jiné zájmy. Nyní v dùchodu se vìnuji také zahradì. Poøád mne baví geologie a historie hornictví a prùmyslu. Zúèastòuji se rùzných konferencí s tímto tématem, na které jsem zvaný
a rád bych si nael èas na to, abych o tomto úseku svého ivota nìco
napsal. Mnoho jsem nepsal, protoe jsem èekal, a budu na to zralý a
nyní mi ji mnoho èasu nezbývá.
5.
Kde berete energii?
Zdá se mi, e mi energie ubývá a vdy zaberu, kdy se mi nìco
povede, kdy dojde na to, e zdánlivì tìký problém pøekonám v mùj
i obecný prospìch. Tìí mne, kdy mohu udìlat nìco pro druhé.
6.
Na kterou otázku byste rád odpovìdìl a proè?
Na otázku spolupráce s mìstem, podpory státu a napøíklad na nìjakou negativní zkuenost. Pøedevím to, e se mìsto ptá obèana, je
dobrá zpráva, která chválí vedení mìsta. V dobì kdy jsem byl ve funkci pøedsedy KÈT Vizovice, Mìsto s Klubem vzornì spolupracovalo a
pøispívalo tak k èinnostem, které pomáhají íøit dobré jméno KÈT i
mìsta Vizovice. Stali jsme se také tím absolutnì i relativnì nejvìtím
odborem KÈT ve Zlínském kraji.
Také bych chtìl øíci, e stát finanènì podporuje neúmìrnì více
sportovní organizace a politické strany, které nemají ani tak velkou
èlenskou základnu jako Klub èeských turistù. Moná proto, e si neuvìdomuje jeho prospìnost pro spoleènost. Vìøím, e se to zmìní. Jako svoji negativní zkuenost mohu sdìlit, e OKD Ostrava, kterému
jsem vìnoval své nejlepí síly 34 rokù, se pøestalo ptát odborníkù a
vichni víme, jak dopadá.
7.
Máte nìjaké ivotní motto, kterým se øídíte?
Vdy se hlásím tam, kde cítím, e bych mohl být uiteèný a nebaví mne nasedat na osedlané konì.
8.
Co by jste vzkázal nejenom mladým lidem, ale vem ètenáøùm?
Nejsem ten, který by mohl dávat lidem neomylné rady, ani to nemám v povaze, ale je mi dobøe, kdy mám pocit èistého svìdomí a za
sebou dobøe vykonanou práci. Turistiku mám rád moná i proto, e turista je sportovec, který k vítìzství nepotøebuje poraené.
Mìsto Vizovice udìlilo cenu Osobnost mìsta Vizovice Ing.
Miloslavu Vítkovi za mimoøádnì úspìné vedení Klubu èeských
turistù ve Vizovicích, významný rozvoj regionální turistiky a propagaci mìsta Vizovice v ÈR i zahranièí.
Cesty k vzájemnému setkání jsou rùzné, stejnì jako cesty vedoucí k podìkování. Ocenìní Osobnost mìsta Vizovice je jedna z nich.

1.
Kudy vedla vae cesta do Vizovic?
Moje cesta do Vizovic vedla pøes manelství s Mireèkou Svobodovou. Ve Vizovicích pro moji profesi nebylo uplatnìní v r. 1963, a tak
jsem vymìnil trvalý pobyt v Praze za Ostravsko, kde jsem 34 rokù pracoval na øeditelství OKD jako hlavní dispeèer výroby, báòský inspektor
a nakonec vedoucí marketingu OKD. Z Ostravy to bylo do Vizovic blí
ne z Prahy nebo z Pøíbrami, kde jsem pøedtím pracoval na uranových
dolech. Do Vizovic jsme èasto jezdili k rodièùm manelky a nakonec
jsme si zde postavili dùm pøi odchodu do dùchodu.
2.
Kde se zrodil Vá zájem o turistiku?
Turistika mne zajímala od dìtství. Organizovanì jsem chodil s
turisty Baníku Ostrava a individuálnì jsme s pomocí Autoturistu jezdili do vzdálenìjích míst. Nejdále jsme se autem dostali na Kavkaz - Elbrus, vojenská gruzínská cesta Jerevan - Garni. Oblíbenou naí destinací byly rumunské a bulharské hory. Turistiku nemìøím na kilometry,
ale na gigabity záitkù a poznání.
3.
V èem byl tento vá velký zájem radostí a kdy spíe ne?
Turistika mi pøináela radost, a tak jsem se nechal pøemluvit a v
dùchodu jsem se turistice vìnoval i jako funkcionáø a manaer. Táete
se také, kdy mi turistika radost nepøináela? Tam, kde naráela na byrokracii, která mi brala èas a chu k tvoøivé práci. Vadilo mi, e mne
obírala o èas, který jsem mohl vìnovat smysluplné práci pro klub a
osobním turistickým poitkùm. Vím, e byrokracii vytváøí neschopní
lidé, a tak se jim pokud mono vyhýbám.
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S díky, vdìèností a úctou Alena Hanáková
místostarostka mìsta

20. VÝROÈÍ OCHOTNICKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU DNO
Jak vzniklo DNO?
Divadlo nahodilých ochotníkù vzniklo na podzim roku 1995, kdy
jsem jako jeho budoucí reisér oslovil nìkolik svých vizovických kamarádù a nadchl je pro mylenku zahrát pro místní publikum nìkterou z divadelních her geniálního èeského dramatika Járy Cimrmana.
V té dobì jetì nebyly hry Járy Cimrmana a ani jeho specifický humor tak veobecnì známé jako dnes. Zámìrem bylo tedy tak trochu
okovat vizovické publikum, odchované doposud klasickými divadelními hrami a pohádkami.

Kolik jste ji odehráli her?
Deset. V souèasné dobì hrajeme hru Lijavec, a to je ji desátá
hra, kterou jsme od autorské trojice Cimrman, Smoljak a Svìrák nacvièili.
ádáte autory o svolení, zda mùete jejich hry hrát?
Ano. Døíve ne jsme se pustili do nastudování dalí hry, tak prostøednictvím agentury AURA PONT ádáme autory o svolení. Nyní
ádáme o svolení ji pouze Zdeòka Svìráka. Jo, a Járu Cimrmana.
Toho ádáme o svolení spiritisticky prostøednictvím média.
Fakt?
Skuteènì. Jára dá svolení vdycky. Dokonce se vyjádøil v tom
smyslu, e je tomu rád, kdy jeho hry hrajeme a e je hrajeme dobøe.

VHS, tedy v nevalné kvalitì a já bych se divil tomu, kdyby se na to
nìkterý z nich, pøi jejich pracovním vytíení, podíval.

Kde se s nimi setkáváte?
Vdycky to bylo, kdy hráli nìjakou hru v Mìstském divadle ve
Zlínì. My jsme té pøíleitosti nìkolikrát vyuili a setkali se s nimi v
jejich atnì pøed pøedstavením. Prohodili jsme pár slov, okotovali
slivovici a frgále, co jsme jim pøinesli, a poøídili pár fotografií. Obávám
se vak, e na dalí setkání ji budeme muset za nimi do Prahy.
Vzhledem k jejich vysokému vìku ji pøevánì vystupují ve svém domovském divadle na ikovì.

Mùe vyjmenovat názvy vech deseti Cimrmanových her,
které jste ji nacvièili?
Tuto otázku jsem oèekával a napsal jsem si to. Zpamìti bych to
asi nedal. Tady to je i s daty premiér:

Vidìl nìkterý dalí z autorù vae pøedstavení?
Pøímo naivo ne. Se èleny Divadla Járy Cimrmana jsme v kontaktu a pøi jednom z naich vzájemných setkání jsme jim pøedali video záznamy ze dvou naich vystoupení. Bylo to jetì na kazetách

premiéra
název hry
1. Blaník.....................................................(11.5.1996, DK Vizovice)
2. Záskok...................................................(14.6.1997, DK Vizovice)
3. Dlouhý, iroký a Krátkozraký...................(4.4.1998, DK Vizovice)
4. Akt.........................................................(17.4.1999, DK Vizovice)
5. Dobytí severního pólu............................(7.10.2000, DK Vizovice)
6. Vrada v salonním coupé.........................(9.3.2002, DK Vizovice)
7. vestka................................................(11.10.2003, DK Vizovice)
8. Vyetøování ztráty tøídní knihy................(29.4.2011, DK Vizovice)
9. Posel z Liptákova........................(21.3.2013, Beseda Otrokovice)
10. Lijavec...........................................(19.3.2015, Maják Bojkovice)
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nahodilí ochotníci jsou Radim Zapletal, Petr Stloukal, Zdenìk Kundera, Magda Hálová a Markétka Hálová (nyní Chester). Moná bude namítat, e jsi ádnou enu na naem pøedstavení nevidìla. Je
to tím, e obì nahodilé ochotnice ztvárnily postavu Jeskyòky ve høe
Blaník a mìly nejen na sobì, ale i pøes hlavu nìjaké hadry, take nebylo vùbec poznat, kdo tu Jeskyòku hraje.

Vidím, e mezi lety 2003 a 2011 je mezera.
Tak to vysvìtlím. V období 2004-2010 se DNO rozhodlo, e nácvik nových her pozastaví a svou èinnost zamìøí na opráení starích her. Chtìli jsme zúroèit to, e jsme ty hry u jednou umìli, kulisy také byly a navíc jsme si mysleli, e si to budeme podruhé více
uívat a snad to zahrajeme i lépe. Co se, myslím, podaøilo.
A tak jsme v roce 2005 znovu nacvièili pohádku Dlouhý, iroký
a Krátkozraký, v roce 2006 hru Blaník, v roce 2008 hru Záskok a
v roce 2009 hru Dobytí severního pólu.
A co pøipravujete do budoucna?
Jetì zbývá pìt Cimrmanových her, které jsme nenastudovali.
Ale tuhle mne napadlo, e bychom na oslavu naeho dvacátého výroèí udìlali takové speciální pøedstavení, které by se jmenovalo tøeba The Best Of Jára Cimrman a bylo by sestavené z podaøených
scének, písnièek a úryvkù z her, které jsme ji odehráli. A moná doplnìných i o humorné pøíhody, které se nám bìhem naeho hraní pøihodily.

Dále nesmíme zapomenout na Olinku Dobiáovou, která nám
zpoèátku napovídala a Jiøího Findejse, který nám nasvìcuje nae vizovická vystoupení a v minulosti s námi jezdil i na tace.

To zní zajímavì. Tak sem s nìjakou tou pøíhodou.
To bych si právì rád ponechal a na to pøedstavení.

Poslední otázka. Baví vás to hraní i po tolika letech?
Urèitì ano. Èlenové souboru berou hraní divadla jako duevní
hygienu, kterou se oèiují od kadodenních starostí. Neklademe si
ádné vysoké cíle. Staèí nám, kdy pobavíme své publikum a sami
sebe. Co chtít víc?
otázky kladly pracovnice DK Vizovice
odpovídal Miroslav Hála (reisér)

Dobøe tedy. Tak dalí otázka. Kolik má nyní DNO èlenù a kolik se v nìm vystøídalo za dobu jeho existence nahodilých
ochotníkù?
V souèasnosti je nás pìt: Vladimír kabraha (poèítaèový expert),
Miroslav Hromádka (operní zpìvák), Vilém Kolaøík (zámecký zahradník), Miroslav Hála (zvukaø) a Miroslav Kohoutek (veumìl). Jmenoval bych i Luïka Kasalu (ekonoma), ale ten ji není mezi námi. To je
nám líto. Ludìk byl nejenom dobrý herec, ale byla s ním neskuteèná
legrace. Pokud má hra více osob, tak se obvykle obracíme na Zbyòka Pluhaøe ze zámku, který s námi úspìnì odehrál ètyøi hry. Dalí
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE MÁ NOVÉ SÍDLO
Slavnostním pøestøiením pásky byly dne 5. øíjna tohoto roku oficiálnì otevøeny nové prostory mìstské knihovny v rekonstruované èásti Kulturního domu ve Vizovicích. Po zhruba tøíleté
pøípravì tak byl pod dohledem architekta pana Petra Zámeèníka a

se svými subdodavateli. Stavební práce probìhly pod odpovìdným
a pøísným stavebním dozorem pana Jana Kùrky a investièního technika pana Jaromíra Slezáka.
projektanta pana Jindøicha Sporka realizován zámìr umístit mìstskou
knihovnu do kulturního domu na místa mimo jiné bývalých kanceláøí
a technických prostor se zastaralou a nefunkèní vìtrací technologií.

Následovaly nezbytné a s ohledem na termíny realizace mnohdy znaènì komplikované stavební úpravy. Rozsah prací zpùsobil souèasnì komplikace pøi provozu kulturního domu, ztíil pracovní prostøedí jeho zamìstnancùm a dìkujeme jim za trpìlivost po dobu rekonstrukce. Vekeré stavební úpravy provádìla firma TM Stav, spol. s r.o.

Vlastní interiérové vybavení knihovny vyrobily firmy CHROMEK
INTERIÉRY, s.r.o., KDZ, spol. s.r.o. a FORM, spol. s r.o. Designérské návrhy byly vytvoøeny pod tvùrèím vedením paní Gabriely Goldové spolu s místostarostkou Alenou Hanákovou a realizovány firmami TRENDFOTO - Renata Mládenková, AMMBO, s.r.o. a panem
Jaroslavem Kirchnerem.
Výtvarná grafická díla vìnoval knihovnì jako dar keramik a výtvarník pan Duan Cendelín.
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S vlastním pøestìhováním knih a vekerého mobiliáøe z pùvodních prostor pøedzámèí Státního zámku ve Vizovicích pomohli v rozhodující míøe pracovníci Technických slueb mìsta Vizovice, áci 9.
tøíd místní základní koly a ochotní ètenáøi. Pro pøedstavu jen knihy

bylo tøeba uloit a pøemístit v cca 400 banánových krabicích. To byl
stìejní úkol pro knihovnice. Knihovna, která byla uzavøena z dùvodu stìhování dne 30. kvìtna 2016, byla novì otevøena pro veøejnost
dne 1. záøí 2016.
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Pøestìhováním do nových prostor knihovna získala nejen vìtí
zázemí pro knihy a èasopisy, ale i velmi cenìný prostor v podobì èítárny a místnosti pro poøádání besed, pøednáek, koncertù, divadelních pøedstavení a výtvarných dílnièek pro dìti. Tyto akce knihovna

poøádá tradiènì v prùbìhu celého roku. Premiérou zde bylo vystoupení hudební skupiny BPT, která slavnostní otevøení doprovázela.
To, e pøestìhování knihovny je pro ni samotnou, její uivatele i
mìsto mimoøádnou historickou událostí, bylo opakovanì zdùraznìno
i v úvodních projevech jak ze strany starostky mìsta Silvie Dolanské,
tak i øeditelky Krajské knihovny Frantika Bartoe ve Zlínì paní
Zdeòky Friedlové. Byl vyjádøen obdiv, uznání a hlavnì podìkování
vem, kteøí se na rekonstrukci a stìhování podíleli.
Zveme vechny k návtìvì nové knihovny s pøáním, aby zde
nali zábavu i pouèení.
Blanka Krejcárková

REKONSTRUKCE KOLKY
Vypuklo to v èervnu,
znièili nám varnu,
obkladaèky rozbili,
sporák, troubu odvezli.
O prázdninách - míchaèka,
cihly, su a bouraèka.
V srpnu se to pøelomilo
a stále se nevaøilo.
Teï u máme, co jsme chtìly,
vaøíme jak o nedìli.
Pánev vesele smaí,
i konvektomat se snaí.
A kuchaøky to blaí.
Jana Kovaøíková
vedoucí stravování M

Se zahájením nového kolního roku utichl hømot pracovních nástrojù a prostory mateøské koly se opìt vrátily do bìného ivota. e se ve kolce bìhem prázdnin nezahálelo, se
mohl pøesvìdèit kadý, kdo sem
v poslední srpnové úterý v rámci
dne otevøených dveøí pøiel na
návtìvu. Rodièe, dìti i vichni
pøíznivci mateøské koly mìli
monost prohlédnout si kolní
interiér i venkovní areál a zhodnotit, jak to v naem pøedkolním zaøízení v souèasné dobì
vypadá. Zatímco si dìti prohlí-

Nejvìtí akce, rekonstrukce
kuchynì, se uskuteènila díky vydatné podpoøe Mìsta Vizovice.
Dìkujeme zastupitelùm mìsta
za znaènou finanèní podporu a
za zájem, který vìnují potøebám
a záleitostem koly.
Velké podìkování patøí vedení mìsta, pøedevím paní starostce a paní místostarostce,
které prùbìh prací sledovaly a

ely pøedevím hraèky ve tøídách, dospìlí se zajímali hlavnì
o èerstvì provedené opravy a
rekonstrukce. Díky vynaloenému úsilí dìlníkù i zamìstnancù
koly se natìstí nenaplnily obèasné obavy z toho, e se ve
nepodaøí dokonèit vèas. Návtìvníci tak pøili do èistì uklizeného, klidného a pohodového prostøedí s novým hlavním vchodem, zrekonstruovanou kuchyní, místnostmi s opravenými podlahami i s mnohým obnoveným
zaøízením a vybavením.

pomáhaly pøi øeení problémù,
které se obèas objevily. Za odvedenou práci a podporu dìkujeme také investiènímu technikovi, panu Slezákovi, panu Ing.
tudentovi pak za odborný stavební dozor. Je tøeba vyslovit
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velký dík také obìtavým zamìstnancùm mateøské koly. V
dobì letních dovolených vdy
ochotnì pomáhali pøi realizaci
vech prací a pøedevím jejich
zásluhou jsme mohli 1. záøí pøivítat dìti v èisté a pøipravené
kolce.
Za mateøskou kolu
Mgr. Ivana Petrù
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PREZENTACE PRÁVÌ VYDANÉ KNIHY
JAROSLAVY GROBCOVÉ
Pod zátitou Milue Bajgerové, éfredaktorky èasopisu
Medium, vyla v létì 2016 kniha Probouzení Moravanù.
Moravská mytologie. Jaroslavy Grobcové.

Autorka pøibliuje historické
souvislosti naí moravské a
slovanské minulosti. Z evropské literatury pøináí málo známá a nám zamlèovaná a falovaná fakta o pùvodu Moravanù,
jejich vysoké kultuøe, slovanském písmu, svobodnì tvùrèím
ivotu lidu v bohatých rodových
sídlech a jejich souití v jednotì s pøírodou a vesmírem.
Pøedstavuje historické osobnosti jako kníete Sáma, tak i
kníete Svatopluka, který na
obranu slovanství proti zavleèení do feudálních a otrokáøských systémù sjednotil západní slovanské dravy a vytvoøil
VELKOU MORAVU, sahající
od Dunaje a po øeku Vislu.
Knihu lze objednat u
autorky na emailové adrese
jaru.grobcova@seznam.cz,
nebo telefonem na è. 739 063
174.
Spisovatelka
Jaroslava
Grobcová vydává ji estou
knihu, ve které pøibliuje moravskému lidu pravdivìjí ivota slavné Moravy a naich
pøedkù. Vrací se do dávné historie Moravy a Slovanù, zobrazuje ivot lidu ve svobodných,
bohatých rodových sídlech a
provází ètenáøe prostøednictvím studánek a pramenù k
posvátným horám a menhirùm.
Spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová (*1931) pochází
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z Hodslavic, své dìtství a mládí
proila ve vesnièce Palaèov u
Starého Jièína.
Vystudovala UK v Praze,
obory filosofie a psychologie.
Více jak 40 let ila a pracovala

v Ostravì. Vychovala tøi syny.
Dnes ije ve tramberku.

Píe knihy o Moravì a skládá texty písní. Stále i ve svých
letech objídí vìtinu míst, o
kterých píe. Byla iniciátorkou k
zaloení Kruhu Rodù Moravy a
Slezska, volného sdruení lidí
cítících a hlásících se k odkazu
naich pøedkù - Slovanù a touících po odkrytí skuteèné historie zemí Morava a Slezsko.
Mojmír Miun

ZÁJEZDY KLUBU
DÙCHODCÙ
18. dubna 2017
Muzeum kloboukù - Nový Jièín http://www.mestoklobouku.cz/cz/expozice-klobouku/
Nový Jièín - obìd.
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tramberk - Trúba + muzea na
námìstí.
Asi 130 km, odjezd busu v
7.30 hodin.
16. kvìtna 2017
Veterán Aréna - muzeum Olomouc, Sladovní 103/3, 779 00
Olomouc, Pavlovièky Olomoucký kraj.
http://www.veteranarena.cz/cs/
Restaurace Vìka ternberk
- obìd http://www.pensionvezka.com/pension/
Arboretum Paseka Makèu
Pikèu.
http://www.arboretumpaseka.cz/
Pradìdova galerie U Halouzkù - galerie
http://www.-pradedovagalerie.cz/
Asi 230 km, odjezd busu v
8.00 hodin.
20. èervna 2017
MODROTISK DANZINGER exkurze. Danzinger Jiøí, Køtìnovská 175, Olenice na Moravì, 679 74, http://www.modrot i s k - d a n z i n g e r. c z / 8 / p r o firmy.html
Hotel Závrí - obìd.
http://www.hotelzavrsi.cz/
Zámek Letovice Zámek, Zámek 1/4, Letovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský.
http://www.zamekletovice.cz/
Asi 340 km, odjezd busu v
7.00 hodin
12. záøí 2017
Návtìva betlému - Horní Lideè
http://www.betlemhornilidec.cz/
kontakt
Horský hotel Kohútka - obìd.
http://www.kohutka.cz/ubytovani-kohutka
prohlídka vrcholu Kohútka a
okolí
Památník Antonína Strnadla Nový Hrozenkov
http://www.novyhrozenkov.cz/cl
anek/?url=pamatnik
Zvonaøství Tkadlec - Halenkov
http://www.edb.cz/firma-89123josef-tkadlec-halenkov
Asi 120 km, odjezd busu v
8.00 hodin.
10. øíjna 2017
Muzeum Jana Amose Komenského, Pøemysla Otakara
II. 36 688 01 Uherský Brod
www.mjakub.cz
Vinný sklípek dle výbìru.

Stanislav Vajïák

PÁTÝ ROÈNÍK CHRASTÌOVSKÉHO FOTBALOVÉHO KLÁNÍ
KOLAUDACE OBECNÍHO DOMU NA CHRASTÌOVÌ

Letoní prázdniny se od tìch
z let minulých nijak neliily Chrasteovjané se rozprchli po
dovolených a zorganizovat tak
nìjakou spoleèensko-sportovní
akci s ucházející úèastí bylo

prakticky nemoné. Vichni nabírali síly na nadcházející kolní
rok, s kterým pøijdou nejen dalí
rutina a povinnosti, ale i mnoho
pøíjemných okamikù strávených
s bliími èi vzdálenými sousedy.

A tak tomu bylo i první, stále
jetì pøíjemnì teplý, záøijový víkend, kdy se konal pátý roèník
chrastìovského fotbalového
klání o nejlepí fotbalové mustvo Chrastìova. O celou orga-
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nizaci se, jako kadý rok, zodpovìdnì postaral Vlasa Hlavenka.
Je tøeba podotknout, e bez dalích dobrovolníkù by se celá akce jen stìí mohla konat. Velký
dík patøí i Pepovi Zajoncovi, To-

Vizovské noviny

movi Hájkovi a Frantovi Èechákovi, kteøí se postarali o skvìlé
obèerstvení a obsluhu. Fotbal se
ji tradiènì konal na fotbalovém
høiti u Sláèíkù.

Klání zaèalo brzy po poledni
za pøíjemného sluneèného poèasí. Pánové se mezi sebou rozlo-

sovali do ètyø mustev. Letos bohuel nedolo na ádné vtipné
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Drustva se mezi sebou utkala navzájem, jeden zápas trval
vdy dvakrát patnáct minut. Po

telé Chrastìova tento prostor
vyuívat, a u k poøádání rùzných spoleèenských a kulturních

základní skupinì se spolu utkaly
týmy, které skonèily na prvním a
ètvrtém místì a drustva ze druhého a tøetího místa. A následné
finále mezi sebou odehráli modøí
a lutí, kdy tým modrých byl nakonec úspìnìjí a vyhrál celé

akcí, èi k provozování rùzných
zájmových aktivit. Ale asi nejdùleitìjí pro vechny obyvatele
je, e se zase po dlouhé dobì
budou moci spoleènì potkávat v
chrastìovském kulturáku, jak
tomu bývalo døíve

fotbalové klání. O tøetí místo se
utkali lutí a èervení, a tìmi úspìnìjími byli nakonec lutí.
Dìkujeme vem organizátorùm fotbalového maèe za bezchybnou pøípravu celého odpoledne. V neposlední øadì dìkujeme vem divákùm, e stateènì
vydreli fandit a obdivovat muná tìla naich fotbalistù a do
strhujícího finále.

V pøítím vydání se budeme
detailnìji vìnovat celému procesu výstavby a opravy obecního
domu. Ale urèitì je i tady na místì podìkovat vem, kdo se opravì vìnovali a také tìm, kteøí dopomohli ve oficiálnì dotáhnout
do konce a díky nim teï mùeme obecní dùm vyuívat.
Olga Kmínková

pojmenování drustev, jako tomu
bylo v loòských letech, a tak mezi
sebou soupeøili - lutí, modøí, zelení a èervení. Jednotlivé týmy si
za kapitány zvolily své brankáøe.

Èerveným hájil branku Libor Èíek, gólmanem lutých byl Radek Èervenka, modré vedl gól-

man Filip Hájek, brankáøem zelených byl Martin Lutonský.
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Jsem ráda, e vám mohu na
tomto místì oznámit, e koncem
prázdnin probìhla oficiální kolaudace obecního domu na Chrastìovì. Nyní budou moci obyva-

ZIMNÍ SEZÓNA RC AUT
Váení ètenáøi,
léto je ji za námi a pro RC auta Vizovice zaèíná zimní sezóna.
Závody pojedeme jako vloni na Sokolovnì, a to vdy v nedìli. V sobotu pøed závodem je od 18 hodin volný trénink. Mùete se pøijít
podívat jak na trénink, tak i na závod. Vstupné nevybíráme ádné.

Kadý úèastník obdrel Úèastnický list veèerního pøechodu Vizovických hor a oplatek. Protoe se u zaèalo stmívat, vydali jsme
se zpìt do Vizovic. Dìti nám svítily baterkami na cestu.
I kdy nás bylo málo, vem se to líbilo a øíkali, e pøítí rok se s
radostí zase zúèastní.

Tady jsou termíny závodù:
1. závod..............30. øíjna 2016
2. závod.....13. listopadu 2016
3. závod........4. prosince 2016
4. závod..............8. ledna 2017
5. závod...........19. února 2017
6. závod..........12. bøezna 2017
7. závod..........26. bøezna 2017
8. závod............9. dubna 2017
Prvních est závodù jedeme na pøekákách, zbývající dva pojedeme bez pøekáek.
Vy, kteøí uvaujete, e byste si poøídili nìjakou buggynu, máte
nejvyí èas. Kvalitní buggyna je za 5 500 Kè, já takovouto buggynu
pojedu ji tøetí sezónu, ani bych nìco repasoval èi dokupoval nìjaké náhradní díly.
Pokud se vám zdá málo závodù ve Vizovicích, tak se závodí i v
Olomouci a Rychvaldì, co je dalích 12 závodù. Take minimálnì
co 14 dní jste nìkde na závodech.
Jetì stále se rozhodujete? Nebudete první, kdo si ji poøídí. Pøímo ve Vizovicích je jich ji 11 kusù!
Na shledanou na závodech.
Fanán Stodola
Tel. 605482324

TJ SOKOL VIZOVICE INFORMUJE
V pátek 2. záøí 2016 uspoøádal TJ Sokol Vizovice tradièní Pøechod Vizovických hor. Tento pochod byl vìnován památce naí nejlepí olympionièce Vìøe Èáslavské, dritelce 7 zlatých a 4 bronzových medailí z letních olympiád. Pøedseda TJ Sokol Ing. Jiøí Kalenda
seznámil pøítomné s informacemi z jejího sportovního ivota. Její památku jsme uctili minutou ticha.

Pro letoní rok jetì plánujeme Lampiónový prùvod v pátek 28.
10. viz plakátek a na pátek 25. listopadu pøipravujeme Vánoèní klubový veèer. Budeme se tìit na hojnou úèast na obou akcích.
Za TJ Sokol Vizovice
Hana Stodolová

TJ SOKOL Vizovice
Vás zve na

LAMPIÓNOVÝ PRÙVOD
Pak následovala ukázka jízdy RC aut v mìøítku 1:14, kterou
pøedvedli èlenové klubu RC auta Vizovice.
Poté jsme se vydali na cestu. Bylo krásné, sluneèné poèasí, take bylo vidìt do dálky. Jiøí Kalenda nám ukazoval vzdálené kopce,
bylo vidìt i na Kohútku. První zastavení bylo u Janového hradu, kde
nás pøivítal pan hradní Husek s manelkou. Ukázal nám i opravenou studnu. Potom jsme pokraèovali k bývalé svedrupácké chatì.
Zde jsme si opékali pekáèky a udìlali pár fotek.

v pátek dne 28. øíjna 2016
Sraz u STARÉ KOLY v 17 hodin.

Po ukonèení prùvodu budou na Sokolovnì pøipraveny:
výroba papírových krytù (luceren) na svíèky,
puzzle a tanec.

24

Vizovské noviny

LÁZEÒSKÁ VERSUS ØÍÈANSKÁ MAÈ PO 30 LETECH
V únoru na Chrastìovském plese mi pøi jedné z mnoha jelínkovských hrutièek navrhl ji stálý barman tradièního bálu, Libor
Èíek: Nedáme zase fotbal? Stará garda? Tak jako døív?
První má reakce byla více
ne nad oèekávání: Co blbne? Ví, kolik nám je? a to
jsem si jen tak v duchu pøepoèítával, e jsem byl tenkrát ve fotbalových kláních témìø nejmladí. Vdy to u je snad pìtadvacet let, nahlas pøemýlím.
No..., u tøicet! jsem opraven.
Jen pro nezasvìcené. Nebyl víkend a po vzpomínkách
jsem zjistili, e jsme hrávali dvakrát týdnì, kdy se seli dva velcí
rivalové - ulice Lázeòská a Øíèanská a rozdali si to ve fotbalovém duelu. Kde jinde ne tenkrát na fotbalovém plácku, obèas bahniti, sem tam porostlém trávou v ulici Lázeòské...,
za potokem..., za zahradnictvím..., tam, kde dnes stojí
redakce Trnky-brnky.
Od planých barových øeèí
uplynul nìjaký mìsíc, kdy mi
pøila esemeska: Fotbálek po
30ti letech, Lázeòská vs. Øíèanská, v sobotu 20. srpna 2016 v 16.00 na Maracánì na Chrastìovì.
S dochvilností starých pánù jsme byli na høiti opravdu pøed
ètvrtou odpolední a poèet devìt fotbalistù byl dostateèný k malému
fotbálku. Tráva vzornì poseèena, dokonce bílé lajny z vápna, sítì
nataeny, lavice pøichystány,15litrový barel s bezovou ávou a
k tomu nezbytná slivovice.
Po uvítacím pøípitku organizátora Libora Èíka nìkdo pronesl vìtu: Kdo máte balón?
Následovalo rozpaèité pokrèení ramen a trapné pohledy
jednoho na druhého..., kdo mìl
na starosti tuto prkotinu... (ètenáø musí omluvit tuto drobnost,
protoe není v lidských silách
organizátora zajistit ve..., nato pak nìjaký ten kopaèák).
První výkop se zapùjèenou
mièudou skonèil hledáním balónu v místním potoku a po dalích obranných akcích míè konèil vdy mezi lopùchy a kopøivami. Ale bylo by nespravedlivé
neøíci, e jsme ten kulatý nesmysl
udreli na høiti po vìtinu èasu.
Ukázalo se jako velmi strategické rozloit fotbal na ètvrtiny
a pøestávky po patnácti minutách pøily jako jako na zavolání..., el
mezi nimi se kotovalo, kdo mìl letos lepí koøalku.
První ètvrtina byla v reii Lázeòanù, a ti v osazení Laïa Hubáèek, Laïa Glück, Jan Penèík a Richard Jaronìk rozbili pány z Øíèanské 4:1, a to jsme si ten jeden inkasovaný gól do brány støelili radìji sami (jen z morální podpory vùèi soupeøi, aby nám Øíèanská v
sestavì Libor Èíek, Jan Tomanec, Petr ùrek a tìpán ùrek, zdrcena debaklem, neutekla).
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V dalí ètvrtinì se lázeòskému týmu zranil prozatím nejúspìnìjí støelec Laïa Hubáèek a po sráce s bránícím èi útoèícím (zrovna v ten moment tento pohyb nebyl jasný) protivníkem, skonèil. Odborné rady co s nohou..., zda do nemocnice èi rovnou na krchov, se
mísily s profesionální léèbou..., nìco mezi mazáním slivovicí vnì, na
svalu, a dobíráním si, e simuluje a stejnì nemùe.

Zápas skonèil v regulérním èasu 12:4 ve prospìch Lázeòské.
Protesty, kdy Lázeòská nadraftovala po zranìní otce mladí generaci, stejnojmenného syna Laïi Hubáèka, nepomohly a kdy jsme
svolili k rozhodujícím penaltám, Øíèanská na rozstøel opìt padla.
Kafe a mokrá buchta paní domácí Èíkové pøila jako na zavolanou, ale i pøesto se vìtina hrnula k nejbliímu zdroji pivního
moku. Bylo pøece nutné doplnit ztracenou energii.

Navrhl jsem, e bychom takové maèe mohli dávat kadý týden,
ale zdìené pohledy veteránù jasnì mluvily za ve: Nejdøíve za
rok!
Bylo pøíjemné zjistit, e aè proedivìlí a nìkteøí s bøichy, stále
nám to hraje a to, e jsme se obèas ukopli..., hodnì..., za to mùe
tøeba..., tøeba nerovné høitì (bez uráky, díky za pùjèení hrací plochy). A v neposlední øadì díky Liborovi Èíkovi, e ve zorganizoval.
A mimochodem, Øíèanská, kdybyste si po tom debaklu potøebovali zvednout sebevìdomí, cinknìte. Dáme odvetu.
Richard Jaronìk

I. SVÌTOVÁ VÁLKA ZA CÍSAØE PÁNA A JEHO RODINU VE FOTOGRAFII
Dnení zpracování této historické události, která navdy zmìnila svìt, není ale a tak oèima
Vizovjanù, ale spíe ukázkou zajímavé sbírky fotografií.
Jsou mezi námi, sbìratelé,
kteøí vlastní originální pohlednice,
propagaèní materiál a korespondenci mezi jednotlivými vojáky, jejich rodinami èi blízkými. Bylo by
koda nepodìlit se s tímto sbìratelským skvostem a obvzlá pøipomenout mladím generacím pár
faktù.
Podívejte se s námi na pár
zajímavostí, které jste ohlednì I.
svìtové války moná ani netuili:
Osudné Sarajevo
11. listopadu 2016 uplyne 98
let od ukonèení I. svìtové války
(zahájena 28. èervence 1914).
Historicky se jako první mrtví
velké války uvádí arcivévoda
Frantiek Fedinand a jeho cho
ofie, a to rukou srbského atentátníka Gavrila Principa 28. èervna
1914.
Dùsledky této znièující války
se dotkly kadé obce a mìsta
Rakouska-Uherska a z Vizovjanù,
vzpomeòme napøíklad legionáøe
Josefa Sulíèka.

- dlouhý mír v Evropì a drtivá nezkuenost obyvatel v Evropì
s válkou zpùsobily, e mui rukovali s nadením a elánem. el první
dny na frontì, umírání kamarádù a
dennì krouící smrt vojákùm otevøely oèi. Nebylo vak cesty zpìt.
- bìnou korespondencí se
staly takzvané feldpostky. Korespondenèní lístky, které nesmìly
vyjadøovat nic jiného, ne jen e
manel, bratr èi syn ije. Tato
pota byla pro vojáky zdarma.
Pota dokonce distribuovala lístky,
které informovaly o tom, kde je
zrovna voják zajat a v jakém zajateckém táboøe se nachází.

Vizovický baron Rudolf Stillfried na úøední pohlednici v boji v I. sv. válce.

Císaø modlící se za své vojáky.

Hortí myslivci bojovali na italské frontì.
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- za války vycházely a kuriózní pohlednice, z nich nìkteré
doslova ukazovaly straná jatka v
první linii v samotných zákopech,
jiné popravy nepøátel, obìence

na námìstích mìst, které kontrastovaly s pohlednicemi zamilovaných.
- stávalo se bìnou praxí, e
Èei narukovali za Rakousko-

Uhersko a pak pøeli na opaènou
stranu èi k èeským legiím
- z nedostatku potravin vyvíjeli
vìdci znaènou iniciativu v otázce
nakrmení národa. Tuøín a vodnice nahrazovaly brambory, salát se
mìl nahradit moøskou øasou, místo
èaje se sbíraly listy maliníku a ostruiníku. K výrobì piva chybìl jeèmen, tak se nahrazoval pýrem a
lebedou.
- bída, která dopadala na obyèejný lid, nebyla ale vdy a tak
znát na aristokracii. Napø. na stole
Schwarzenbergù pøibyly pokrmy z
vepøového masa, které po dobu
100 let osobní kuchaø vyluèoval,
skrze jeho zápach, který byl pro
vybranou kuchyni pøíli intenzivní
- válka ovlivnila i výrobu hraèek a vedle obvyklých puek a
avlí pøibyly váleèné køiníky, ponorky a dìla, která dokonce vystøelovala hrách.
- zvíøata slouící ve váleèné
mainérii se vyuívala ve vech
odvìtvích, ale zajímavostí je vý-

cvik psù, kteøí byli vyputìni na
bojitì s krátkým vodítkem v zubech - pokud pes nalezl ranìného,
vrátil se ke svému psovodovi a

Vizovtí odvedenci z roku 1915.
Fotografie poøízena u staré koly.

Rakousko-uherské dìlostøelectvo.

5/2016
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Hmodíø vyrobený kodovkou Plzeò.

Váleèní invalidé - veteráni na pohlednicích Èerveného køíe, jejich výnos byl pouit
právì na podporu tìchto veteránù.
nepoutìl vodítko z tlamy. Pokud
vodítko pustil, znamenalo to, e
nael jen samé mrtvé. Rasa Jack

Russell byla vyuívána k boji s krysami v zákopech.

- existovaly nevhodné knihy a
i ty, které byly doporuèeny pro
kolní výuku, byly ve válce stae-

ny. Pøíli nabádaly k míru a ne k
váleènému hrdinství a odhodlání..., napøíklad áci mìanských
kol byli 3 roky bez mluvnice.
- dìti byly dokonce osvobozovány od kolní docházky v zimních

Císaø na pohlednici s císaøskou hymnou:
Zachovej nám hospodine...

Císaø Karel I. s manelkou dokonèil I.
sv. válku jako poslední císaø.

Pohøeb rakousko-uherského velitele.

Vánoce na frontì 1916.
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Rakousko-uherský velitel dragounù.
mìsících, protoe byl nedostatek
teplého oacení
- uèitelé byli nuceni propagovat rùzné váleèné akce, jako napø.
upravování obnoeného actva a
vyuívání obnoené obuvi. Uèitelé
byli vyuíváni k výbìru drobných
finanèních èástek, které actvo povinnì nosilo k upisování státních
dluhopisù
- víte, e èetí legionáøi vybojovali s rudým zlem legendární,
dnes témìø zapomenutou bitvu u
Lipjag v roce 1918. Èetí legionáøi
hrdì zaútoèili s pouze 1.600 mui
na 4.000 dobøe vycvièených rudých bránících zákopy. lo o nejkvalitnìjí jednotky, které bolevici
mìli k dispozici. Nai legionáøi útoèili proti obovské pøesile, navíc
vyzbrojené ètrnácti dìly a sto osmdesáti kulomety. Sovìti oèekávali,
e hrdí a zpupní Èei budou do
jednoho rozstøíleni, ale ti nepozorovanì v noci obeli zákopy a po
klamném èelním úderu, zaútoèili z
boku a z týlu. Byl veden boj mue
proti mui a rudí støíleli do Èechù
z tìkých kulometù sotva na pár

metrù. Po esti hodinách bylo rozhodnuto. 1.500 obráncù Lipjag
padlo, tøi stovky se utopily v moèálech, a 1.800 bylo zajato. Uniknout
se podaøilo jen hrstce, pøitom ztráty na stranì Èechù byly jen nepatrné. Zahynulo jen 30 (!) legionáøù,
68 zranìno a 2 nezvìstní.

a to jetì svìt netuil, e ta nejhorí válka svìt teprve èeká.
Napsal a zpracoval:
Richard Jaronìk
Fotografie: Karel evèík

Velikonoèní
pozdravy.

Vojenský pozdrav dìlostøelcù.

5/2016

- do I. svìtové války se zapojilo 37 zemí, bojovalo v ní na 74
milionù vojákù, pøiblinì 8.400.000
padlo a více jak 21 milionù bylo
zranìno. Na 7 a pùl milionu vojákù
bylo zajato nebo zùstalo nezvìstných. Z mnoha zemí se staly ruiny,
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VÝSTAVA MOZART A DENÍK JOSEFINY
Na proslunìném nádvoøí Vizovického zámku probìhla v podveèer 9. záøí vernisá výstavy ilustrací hulínské výtvarnice Evy Milotové. Po domluvì s pøedsedou Kruhu pøátel hudby Ing. Suilou byla v
mozartovském roce v termínu posledního koncertu letoního 49. Vizovického zámeckého kulturního léta A. Háby. Obrazy u vidìl Zlín a
Kromìøí, u nás ve výstavních prostorách zámku, kde byla výstava
instalována kompletní, byla obohacena i køtem knihy Deník Josefiny,
ze kterého jsou ilustrace.
Hosty na zámku pøivítala paní kastelánka Jana Pluhaøová. Celou
vernisáí prostupovala Mozartova hudba v provedení Vìry Obdrálkové na flétnu a Lucie Anny Fajkusové na harfu.
Do Mozartova ivota, jeho dìtství, hudby i smutného osudu nás
vtáhl poutavì muzikolog PhDr. Jiøí afaøík. Zmínil i jeho vztah k Èechám, Praze i Bertramce, kde se cesty Mozarta a Josefiny Dukové
potkaly.
Úvodní slovo pronesl a výstavu zahájil známý publicista a komentátor Ivan Hoffman. Hovoøil o obrazech vnitøního svìta prostoupených vnitøním svìtlem. Jako taková známe díla paní Milotové øadu
let. Stal se také prvním z kmotrù právì vydaného Deníku Josefiny.

Druhou kmotrou se stala PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péèe zlínského kraje. Úvodním slovem zahájila køest Deníku Josefiny a popøála knize astnou cestu.
Za milovníky tvorby Evy Milotové a mìsto Vizovice, které výstavu významnì podpoøilo, jsem mìl tu èest být tøetím kmotrem kníky.

Do slavnostní nálady pak vechny úèastníky naladilo autorské
ètení Deníku Josefiny, kde autorce kontroval za Mozarta herec zlínského divadla Pavel Vacek. Na chvíli jsme se ocitli v srdci pøíbìhu
lásky z praské Bertramky a køehké obrázky z výstavy pak jen dokreslily slavnostní náladu podveèera.

Vizovjané pak urèitì nepøehlédnou úvodní obraz výstavy, kde
hudba na nádvoøí Vizovického zámku navozuje atmosféru Vizovického zámeckého kulturního léta.
Mimoøádný záitek z vernisáe nepokazily ani pomluvy, které výstavu od poèátku provázely.
Velký dík za monost uspoøádat výstavu patøí Mìstu Vizovice,
které výstavu podpoøilo a pak vem, kteøí se o její realizaci zaslouili, pøedevím paní kastelánce Janì Pluhaøové, Ing. Vítovi Suilovi a
Karolínì Skalkové, která mìla lví podíl na instalaci výstavy.
Vichni milovníci umìní si mohou výstavu ilustrací i ukázky z Deníku Josefiny prohlédnout a do 30. øíjna, kdy výstava konèí.
Pavel Skalka
foto Josef Matuík
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