Herbáøe, velikáni bylinkaøení
Vizovské maoretky v Anglii
Straidelný Janùv hrad
Hasièi v Evropském parlamentì
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Vizovské noviny

Váení spoluobèané,
rok 2016 se pomalu chýlí ke svému konci. Je pøed námi ohlédnutí a èas bilancování. Co se nám ve Vizovicích podaøilo a co se
naopak nepodaøilo?
Podaøilo se nám pøebudovat prostory Domu kultury pro pøemístìní Mìstské knihovny Josefa Èimáøe. Knihovna tak získala
prostorné a moderní zázemí a ètenáøi a návtìvníci si je nesmírnì uívají. Infocentrum se doèkalo drobných stavebních úprav a
nového nábytku. V mateøské kole se pøes letní prázdniny zrealizovala rekonstrukce kuchynì s novým gastro zaøízením a také
úprava hlavního vchodu dolní budovy. Na ulici Pod Hájem je vybudovaná nová komunikace v délce 90 m a dalích 30 m je opraveno. Komunikace se opravovaly i v jiných èástech mìsta - na ulici
Zahradní, Sluovské, Pøíkré, na Masarykovì námìstí. U horní budovy Z dolo k úpravì parkovacích stání a vybudování bezbariérového pøístupu. Také se investovalo do bytových i nebytových
objektù ve vlastnictví Mìsta. Je opravena støecha bytového domu
1267 na ulici Tyrova, støecha budovy DDM Zvonek, vymìnìny a
natøeny okna v Domì s peèovatelskou slubou, opraveno schoditì skautské klubovny a schoditì u bytového domu 917 na ulici
Tyrova, kde budou v nejbliích dnech vymìnìna i sklepní okna.
Jsou vymìnìna i okna v budovì Lidového domu, zdravotní støedisko má novou regulaci tepla. Byl rozíøen také kamerový systém
ve mìstì, instalovány mìøièe rychlosti na ulici Partyzánská a
Øíèanská, zpomalovací práh na ulici 3. kvìtna. Na sídliti tìpská
je zrekonstruováno dìtské høitì.
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V letoním roce se nám nepodaøila dokonèit investièní akce
Prodlouení vodovodu Tìchlovská, voda by mìla být pøepojena
do konce roku, ale povrch vozovky bude opraven a na jaøe pøítího roku. Nedokonèená je také rekonstrukce domu è. 421, kde se
pøipravují prostory pro dalí oddìlení kolní druiny. Pøedpokládané ukonèení této akce je v bøeznu 2017. Také dokonèení výstavby nového kolumbária na místním høbitovì se z dùvodu nepøíznivého poèasí posouvá na jaro. Na sídliti tìpská a ve ètvrti
A. Háby probíhá revitalizace zelenì. V této etapì bylo pokáceno
cca 90 ks stromù a keøù, oetøeno zdravotním a výchovným øezem dalích 130 a vysazeno 117 nových stromù. Na jaøe se bude
pokraèovat výsadbou keøù, pùdokryvných rùí, trvalek a dojde k
zaloení trávníkù.
Také se nám nepodaøilo úspìnì zrealizovat výbìrové øízení
na rekonstrukci veøejného osvìtlení kolem komunikací I. tøídy a
pøesouváme tuto investici do pøítího roku, ale pracovníci technických slueb zaèali s postupnou výmìnou sloupù a svìtel na sídliti Rùová a budou pokraèovat i v dalích èástech mìsta. Celkový pøehled realizovaných investic v roce 2016 i s finanèním ocenìním pro vás pøipravujeme do pøítího èísla Vizovských novin.
Plánù na rok 2017 máme opìt spoustu a bude na rozhodnutí
zastupitelù, které investièní akce budou upøednostnìny a zahrnuty do rozpoètu na pøítí rok.
Turbulentní a pro mnohé nároèný rok ohnivé Opice podle èínského horoskopu støídá rok Ohnivého kohouta, kterému je zasvìcen rok 2017. Ohnivý kohout patøí v èínském horoskopu mezi nekonfliktní, dobrosrdeèná, ale i silnì egoistická znamení. Bude takový i rok 2017?
Pøeji Vám vem krásné proití svátkù vánoèních, pevné zdraví, hodnì radosti, spokojenosti, optimismu a úspìchù v novém roce.
Silvie Dolanská
starostka

CO SE DÌJE NA SOKOLOVNÌ
Kadý rok k výroèí 28. øíjna poøádá TJ Sokol Vizovice lampiónový
prùvod. V letoním roce jsme jako kadoroènì zahájili prùvod v 17
hodin a neuvìdomili si, e zmìna èasu bude a za 2 dny. Kdy jsme
vycházeli ze seøaditì od staré koly, bylo jetì hodnì svìtlo. I kdy
jsme oproti jiným létùm zvolili delí trasu k Sokolovnì, byl prùvod jen
za era. Svítící lampióny nevyznìly tak, jako by to bylo pøi setmìní.
V budovì Sokolovny èekala na dìti hudba a zábavný program,
který pøipravily maminky pod vedením Lenky Czechové. Dìti si zaskotaèily, vytvoøily malé lampiónky. Za svoji ikovnost dostaly sladkou
odmìnu.
Dìkujeme za hojnou úèast v prùvodu, který kadoroènì poøádáme
na památku zaloení Èeskoslovenské republiky, a rodièùm a dìtem,
e pøili s lampióny i za svìtla.
Vánoèní klubový veèer ve Vizovicích, se vydaøil. Spokojeny byly organizátorky z TJ Sokol Vizovice, vystupující, i eny, které neváhaly pøijít.
Aby si mohly v pøedvánoèním období trochu odpoèinout, setkat se
s pøáteli, nakoupit vánoèní ozdoby a dárky pro své blízké, nabídli jsme
jim pestrý program.
Módní pøehlídku paní Koláèkové, pìvecké vystoupení dìvèat pod
vedením Terezky Hromádkové, módní pøehlídku butiku Evelína, prodejní stánky s adventními vìnci, perníèky, zdravou výivou, obleèením,
perky, bylinnými sirupy aj.
Jsme rády, e Sokolovna byla zase plná a vichni si veèer uívali.
Dík za to patøí i sponzorùm Irise Vsetín, panu Kubíèkovi z Vizovic,
a vem, kdo nám pomáhal s pøípravou obèerstvení, prodejem, úklidem.
Velký dík patøí taky paní Radce Bøezíkové, která celý veèer uvádìla, a vem organizátorkám.
Pøíprava dala hodnì práce, ale u teï se tìíme na dalí setkání
s pøáteli na Sokolovnì ve Vizovicích.
Termíny akcí a plesù na Sokolovnì
14.1.2017 Valaský bál - Portá
15.1.2017 Dìtský karneval - TJ Sokol
21.1.2017 Skautský ples
28.1.2017 Myslivecký ples
25.2.2017 Chrastìovský bál
4.3.2017 ples Z
4.2.2017 Ve stopì valaské zimy - soutì rallye
Anna Krocová, Draha Ryavá
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NAD DOPISY ÈTENÁØÙ

NAJDOU SVÉ NOVÉ PÁNÍÈKY?

Váení vizoviètí obèané,
nìnì a tichounce si vánek hrál se snìhovými vloèkami v korunách stromù. Já okouzlena stojím, vzpomínám na krásu dìtství, mládí,
kdy za války nebyla vdy plná mísa, ale mìli jsme se rádi, a tím se ve
lépe snáelo.
Vzpomínky jsou intenzivnìjí právì nyní, o Vánocích, nejkrásnìjích svátcích v roce. Kadému z nás zasáhne srdce zpráva o zrození
Jeíka, novém ivotì. I zvony naeho kostelíka mají jiný, slavnostní
zvuk, který pøeje tìstí lidem dobré vùle.
A svìtla zazáøí na vánoèních stromeècích, s dáreèky pod ním a
koledami, kadý z nás alespoò na chvíli se stane lepím.
A my si uvìdomíme, jak ten èas rychle bìí a zastavit jej - nelze.
Zùstanou jen vzpomínky na právì odcházející rok 2016, na vùni jarních dnù, eøíkù, rùí, a kouzlo moudrých, lutých hlav sluneènic na
zahradì u Kulíkù, na ul. Kopanické.
A právì o tomto místì vám chci øíci o události, kterou byste mìli
znát.
Naproti Paoutovému, býv. Fruty, byl jetì za války velký, holý
svah. A byli to právì zamìstnanci Fruty, kteøí po válce brigádnicky
osadili tento svah, lesními stromy. Byli to: pí. Kulíková, Kalábová, Holakovská, Boháèová z ul. Øíèanské, Tonda Lednický, Mazùrek.
Vichni tito dobøí pracovití lidé ji mnoho let jsou na vìènosti, tam
na Nebesích, ale zùstal po nich krásný lesík.
Stromy rovné jako svíèky kolemjdoucím eptají: Zastav se na
chvíli, a podívej se, jak jsme krásné. Èasto kolem chodím a pøíli silnì
ten hlas slyím, vnímám roèní promìnu, od svìtlezelených lísteèkù na
jaøe, pestrou paletu barev podzimu a po bílý závoj zimy.
A to jsou ty pravé Vánoce, èas lidské lásky a vzpomínek.
A já s pokorou dìkuji Bohu za tuto krásu, a za to, e ve mohu vnímat. Vám pøeji toté.
Hodnì zdraví, tìstí, lásky do roku 2017 - ze srdce pøeje
Helena Mazùrková

Dostanou pejsci Black, Jack a Roky vánoèní dárek a dostanou se
do dobrých rukou nových páníèkù? Pejsci jsou k nahlédnutí v kotci TS
Vizovice.
Ing. Ivan Strakraba, tel: 739 204 910

6/2016

5

JAK (NE)FUNGUJE KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA VE VIZOVICÍCH
Kontrolní výbor je zøizován podle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvem obce, které také volí a odvolává jeho pøedsedu a
dalí èleny tohoto orgánu. Poèet èlenù kontrolního výboru je vdy lichý,
pøièem zákon stanoví minimální poèet tøí èlenù. Èleny kontrolního
výboru nesmí být starosta, místostarosta, tajemník obecního úøadu,
pøípadnì osoby zabezpeèující rozpoètové a úèetní práce na obecním
úøadu. Pøedsedou kontrolního výboru mùe být pouze èlen zastupitelstva obce. Zákon klade velký dùraz na samotnou osobu pøedsedy,
poaduje toti, aby proel politickou soutìí ve volbách do zastupitelstva obce a byl zvoleným èlenem nejvyího orgánu obce. Jeho postavení je tak mnohem silnìjí ne u ostatních èlenù výboru, kteøí nejsou
zastupiteli. Ze své èinnosti se kontrolní výbor zodpovídá pouze zastupitelstvu obce. Pùsobnost kontrolního výboru je formulována dosti
obecnì, proto mùe být kontrola dosti iroká. Jeliko kontrolní výbor
kontroluje dodrování právních pøedpisù ostatními výbory, mùe se
kontrola rovnì dotknout druhého povinného výboru, a to finanèního.
Usnesení výboru, co je projev jeho vìtinové vùle, se vyhotovuje
písemnì a podepisuje je pøedseda výboru. K pøijetí platného usnesení
je tøeba souhlasu nadpolovièní vìtiny vech èlenù výboru.
Je dobrým zvykem a politickou sluností, patøí to k demokratickému minimu, e post pøedsedy kontrolního výboru náleí zástupci opozice. Pøi ustavujícím zasedání stávajícího Zastupitelstva mìsta Vizovice v listopadu 2014 byl navren na post pøedsedy kontrolního
výboru zástupce opozice, Jiøí Madzia, pøesto vak post pøipadl
zástupci koalice, Bronislavu Kalendovi. Na dotaz Pavolu Skalkovi,
proè tomu tak je, bylo ním odpovìzeno, e se tak koalice prostì dohodla. Volba pøedsedy kontrolního výboru z øad koalice mùe signalizovat snahu získat co nejvíce moci a zbavit se monosti kontroly. Takový postup také mùe naznaèovat, e bude co skrývat.
O dva roky pozdìji: jedním z bodù zasedání Zastupitelstva mìsta
Vizovice dne 27. 7. 2016 byla rezignace èlena kontrolního výboru, Víta
Suily. Ten ve svém písemném sdìlení adresovaném zastupitelstvu
mìsta uvádí, e od jmenování èlenem kontrolního výboru v listopadu
2014 nebyl dosud pozván na ádné jednání tohoto výboru, ani povìøen ádnou èinností vyplývající z èlenství v tomto výboru, proto povauje tuto funkci za bezpøedmìtnou a na funkci èlena kontrolního výboru rezignuje. Pøedseda kontrolního výboru Bronislav Kalenda pøiznal,
e skuteènì nedolo k ádnému zasedání, protoe nebyly dané podnìty z øad obyvatel, ani z øad zastupitelù nebo rady. Ukázalo se, e
koalicí ovládaný kontrolní výbor je zcela neèinný a tedy ve výsledku
nefunkèní.
Kontrolní výbor je podle § 117 zákona è. 128/2000 Sb. orgánem
iniciativním a kontrolním. Ve své èinnosti není nijak omezen a zákon
pøedpokládá, e bude aktivnì pøedkládat svá stanoviska a návrhy
zastupitelstvu mìsta. Podle § 119 èlánku 3 kontrolní výbor a) kontroluje plnìní usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zøízena, b)
kontroluje dodrování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním
úøadem na úseku samostatné pùsobnosti (v tìchto pøípadech je pouze
na kontrolním výboru, kterými záleitostmi se bude zabývat), c) plní
dalí kontrolní úkoly, jimi jej povìøilo zastupitelstvo obce. Ani jedna ze
zákonem pøedepsaných èinností nebyla kontrolním výborem od ustavujícího zastupitelstva v listopadu 2014 vykonávána, tedy bezmála
polovinu volebního období. Nelze doloit program kontrolního výboru,
jeho èinnost, termíny a zápisy ze schùzí, pøijaté, projednané a zastupitelstvu doruèené návrhy. Bronislav Kalenda svým vystoupením na
zasedání zastupitelstva prokázal, e ani není seznámen s kompetencemi a odpovìdností, kterou na sebe zvolením do funkce pøedsedy
kontrolního výboru pøevzal. Tento celkový stav je nemorální a nepøijatelný.
Jaké následovalo øeení? Místostarostka Alena Hanáková navrhla
pøemluvit Víta Suilu k odvolání rezignace. Bez úspìchu. Pøedseda
Kalenda zastupitele vyzval, aby navrhli nového èlena výboru, tøebae
je to primárnì jeho povinnost. Pøedseda Kalenda by mìl pøedevím
vrátit odmìnu za výkon funkce pøedsedy za období, kdy byl výbor

neèinný, a tak nefunkèní. Novou èlenkou kontrolního výboru byla na
zasedání Zastupitelstva mìsta Vizovice dne 31. 8. 2016 s úèinností od
1. 9. 2016 jmenována Mgr. Jana Klaèánková. Osobní i politická zodpovìdnost za témìø dvouletou neèinnost kontrolního výboru nebyla
vyvozena ádná. Jako by se nic nestalo.
Koalice má svùj politický program vetknutý do smlouvy uzavøené
mezi jednotlivými stranami a hnutími. Vechny body programu vak
smlouva nejmenuje. Ty neuvedené zøetelnì odkrývá a èas. Napøíklad
øeit kontrolu vlastní èinnosti privatizací kontrolního orgánu a následným nicnedìláním za cenu popøení morálky a poruení pravidel.
Jiøí Madzia, èlen Zastupitelstva mìsta Vizovice

TAK TO TEDY NE!
Váení spoluobèané, dne 2. 10. 2016 jsem si pøeèetl èlánek zastupitele Jiøího Madzii, datovaný 20. 9. 2016 s nadpisem Jak (ne)funguje kontrolní výbor zastupitelstva ve Vizovicích.
Protoe se mì tato vìc osobnì týká, dovolím se i já vyjádøit k výe
popsané problematice.
První problém J. Madzia uvádí v samotné volbì pøedsedy kontrolního výboru (dále jen KV), kdy nebyl zastupitelstvem pan Madzia
osobnì zvolen. Hlavní dùvod, proè nebyl zvolen osobnì, vidím v tom,
e J. Madzia jaksi ztratil sebereflexi a pozapomnìl na angamá a aféru
s tím spojenou, která hýbala minulým zastupitelstvem a ve které byl
ústøední postavou. Mùj dojem je, e stávající zastupitelstvo jej povaovalo jako nedùvìryhodného! Jeho vìta, e volba pøedsedy KV, cituji J. Madziu: ... mùe signalizovat snahu získat co nejvíce moci a zbavit se monosti kontroly a e bude co skrývat, konec citace, je pouze
a jedinì jeho mylenková konstrukce. Proè to tak vidím, je skuteènost,
e na následujícím zasedání zastupitelstva jsem zastupitele vyzval k
navrení èlenù KV tak, aby v nìm byli zastoupeni lidé ze vech kandidátek, které se do zastupitelstva po volbách dostaly, nebo navrhli svoje
nominanty. Od J. Madzii jsem ani po opakované výzvì návrh nominanta nedostal, take se ani nenamáhal nikoho nominovat.
Impulzem z náhlého procitnutí J. Madzii a výpadem na KV byla
rezignace èlena Ing. V. Suily ze dne 27. 7. 2016. Pøed tím jsem na
konci kalendáøního roku podal písemnou zprávu KV, která byla zastupitelstvem vzata na vìdomí.
V dùsledku rezignace èlena KV jsem jetì na tomto samém zastupitelstvu vyzval k navrení nominanta na èlena KV i samotného zastupitele J. Madziu, který na moji nabídku ani neráèil odpovìdìt.
Na návrh paní místostarostky o pøehodnocení rozhodnutí Ing. Suily jsem se rozhodl jej neoslovovat, ale navrhl jsem nového èlena, který byl zastupitelstvem pøijat.
Dalí jeho konstrukcí je tvrzení o mém povìdomí o fungování KV.
Pøitom sám ve svém èlánku cituje paragrafové znìní è. 117 zákona è.
128/2000 Sb.
Ke klidnému spánku zastupitele J. Madzii, kdy má problém s odmìnou za funkci pøedsedy KV, jej mùu uklidnit, protoe jetì vykonávám pøedsedu Osadního výboru Chrastìov a protoe odmìna za
pøedsednictví se nesmí sèítat (to si mùe J. Madzia takté ovìøit),
take pobírám pouze jednu odmìnu a i tu jsem nabídl rozdìlit (po
odpoètu danì) na dvì poloviny, kterými hradím náklady na èinnost
Osadního výboru a druhou polovinu jsem nabídl k hrazení aktivit paní
Veroniky Horákové spojené s èinností pro dìti na sídliti 3. kvìtna.
Závìrem: J. Madzia le, kdy tvrdí, e volba pøedsedy KV byla
provedena za úèelem získání moci a jakéhosi skrývání èinnosti
vedení obce.
J. Madzia zavádìjícím zpùsobem komentuje monosti fungování
KV, protoe jsem si øádnì prostudoval Metodické doporuèení k èinnosti územních samosprávných celkù (èást Výbory a komise orgánù
územních samosprávných celkù).
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Za sebe chci tímto vyjádøit, e v ádném pøípadì nemám ádné
politické ani kariérní ambice, ale o dìní v obci, ve které skuteènì bydlím, se zajímám a mám potøebu se k tomu vyjadøovat. V rámci moností i konat, protoe jakoukoli funkci v orgánech obce cítím jako servis pro obèany i samotnou obec.
Mým pøáním je, aby jak obèan, tak i návtìvník mìsta mohl øíct:
Vizovice - to je dobrá adresa!
To tak, Bronislav Kalenda

OTEVØENÝ DOPIS OBÈANÙM
Váení spoluobèané,
kdo mì zná, vydrím hodnì a nechávám vìcem volný prùbìh,
zvlátì v tomto pro mì velmi tìkém èase, ale dovolte mi, abych se
vyjádøil k aktivitám jednoho z naich zastupitelù, který svými informacemi se snaí vyvolat v obèanech pocit, e se na radnici dìje nìco
nekalého, kde je poruován zákon a hrstka vyvolencù zneuívá svého
postavení. Cituji z dopisu pana kolegy: Soudì podle zpùsobu vedení povolebních jednání a dosavadních vystoupení koalice mùeme nejen my, opozièní zastupitelé, ale i obèané naeho mìsta
nadále poèítat s mocenskou bezohledností, arogancí a úèelovou
netransparentností vedení mìsta. Dochází zde k privatizaci moci
v místní samosprávì, oligarchizaci politiky (moc si uzurpuje hrstka prominentù bez kontroly spoleènosti), i na tìch niích úrovních se zaèíná vytrácet její poslání a obsah a politika zaèíná být
pouhým prostøedkem vlastní seberealizace.
Po pøeètení otevøeného dopisu pana Madzii nejdøíve na jeho
Facebooku a následnì i v titìné podobì, protoe jsem ho dostal do
schránky, jsem se rozhodl zareagovat.
Zaèalo to výpadem vùèi kontrolnímu výboru, kde kolega naøkl
pøedsedu KV, e dochází k poruení zákona. Vyzval jsem ho tedy, po
detailním prostudování zákona, aby doloil, v èem konkrétnì dolo k
poruení zákona, protoe èinnost kontrolního výboru vyla z praxe
minulého vedení mìsta, mimochodem jeho kolegynì z kandidátní listiny a kontrolu èinil pouze na pokyn zastupitelstva, protoe v zákonì je
napsáno: Výbor plní úkoly, kterými jej povìøí zastupitelstvo
obce; Výbor se schází podle potøeby; KV kontroluje plnìní
usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zøízena.
Pan Madzia jako zastupitel za celé dva roky ani jednou nenavrhl
jakýkoliv podnìt ke kontrole, tudí KV nemìl potøebu se scházet a kontrola usnesení probíhá na kadém zastupitelstvu vemi zastupiteli, a
tedy i panem kolegou Madziou, který nikdy nehlasoval proti, èi by se
zdrel.
Proto jsem ho vyzval, aby doloil svá tvrzení, e pokud je nedoloí, budu mít s tím problém. Kolega následnì sám uznal, e k poruení zákona asi nedolo, protoe jeho právní analýza není jednoznaèná
a tudí zmìnil ve svém èlánku poslední slovo, a to následovnì: Z poruení zákona udìlal poruení pravidel.
Ptám se, poruení jakých pravidel? Psaná pravidla jsou jen jedna,
a to je zákon a ten nebyl poruen, ale asi cílem bylo navodit pocit, e
se nìco poruuje a tudí vezmu fakt, trochu ho upravím, aby byl navozen ten správný pocit. Tím byl navozen stav, který nenastal a dále s
ním polemizuji... tomu se øíká demagogie!
Pro jistotu pøikládám definici demagogie: Demagogie (z øeckého
démos = "lid" + agógos = "vùdce") je v moderní dobì pùsobivé a klamné øeènické vystupování, vyuívané k získání vlivu, politické podpory a
moci. Místo vìcného zdùvodòování pùsobí hlavnì na pøedsudky a
emoce posluchaèù, k èemu slouí polopravdy, pøekroucené argumenty, logické klamy, falené sliby, vyvolávání strachu a podobnì.
Demagog je pùvodnì politický vùdce, který se opírá o podporu lidu
proti aristokracii. V Athénách to byl pro Perikla jetì èestný titul, ale u
Thúkydidés (asi 399 pø. n. l.) uívá o Kleónovi toto oznaèení pejorativnì, v souèasném významu demagogického politika.
Demagog je èlovìk, který hlásá vìci, o nich ví, e nejsou pravda, a to lidem, o nich ví, e jsou hlupáci. H. L. Mencken
Mimochodem, díval jsem se teï pøed chvíli na jeho facebook a
stále je tam uvedeno, e dolo k poruení zákona!
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Po naí výmìnì názorù ve utichlo a èekal jsem, e kolega bude
pouívat férové argumenty. Bohuel se tak nestalo, jeho dalím poèinem byl otevøený dopis obèanùm, který jsem citoval výe a musím
zareagovat, tentokrát veøejnì. Mám nìkolik faktických poznámek k
tomuto dopisu:
1. Pan kolega píe, e bylo cca 50ti obèanùm znemonìno se
zúèastnit jednání, na kterém se volilo vedení mìsta. Pan kolega ví a
nìkolikrát to u pouil ve své argumentaci, e zastupitelstvo musí být
svoláno minimálnì 7 dní pøedem, na konkrétní místo a v konkrétní èas!
Protoe návrh minulého pana starosty znìl, aby se jednání pøesunulo
do jiného místa, navozovali jsme stav, e by nìkdo v budoucnu mohl
napadnout volbu vedení mìsta a to z dùvodu, e volba neprobìhla na
místì, na kterém mìla probìhnout dle pozvánky vyvìené na úøední
desce! Myslím, e pan kolega by byl tím prvním, který by tuto volbu
zpochybnil! Take dùvodem nebylo nevpustit obèany, ale zajistit právoplatnou a legitimní volbu!
2. Tajná volba je panem kolegou oznaèována jako nìco patného
a nenormálního! Jen pro upøesnìní Tajná volba je nejvyím moným zpùsobem volby, který zaruèuje, e se voliè rozhodne dle své svobodné a nejhlubí vùle a nebude vystaven nátlaku Ve vech demokratických státech se od prezidenta, pøes Senát, Parlament, kraje a zastupitelstva volí tajnì! Kadý jde za plentu a tam hodí svùj hlas! Naopak pøi veøejné volbì je voliè vystaven tlaku, co se mimochodem stalo pøi minulých volbách starosty, kdy bylo veøejnì prohláeno, e pokud nìkdo nebude hlasovat, tak jak se dohodlo, tak mu jeden ze zastupitelù dá osobnì pøes hubu! A veøejná volba byla zneuita ke kontrole
kdo jak hlasoval! Take, aèkoli byla podepsána koalièní dohoda a v ní
jsme se zavázali, jak budeme hlasovat, tak jsme dali vem novì zvoleným zastupitelùm monost se svobodnì vyjádøit! Dnes víme, e hlasù pro paní starostku bylo více, ne podpisù v koalièní dohodì! A tajná
volba uchránila nejménì jednoho zastupitele od veøejné kritiky.
3. Paní starostka a vedení mìsta byli zvoleni subjekty, které po
pøepoètení hlasù zastupovali prostøednictvím svých zastupitelù 63,5%!
Byla zvolena pìti subjekty z osmi! To je hrstka prominentù? Vdy výsledek reprezentuje témìø dvì tøetiny volièù. Volba byla demokratická,
jenom se nelíbila nìkterým volièùm, kteøí byli v meninì. To je zastupitelská demokracie. Jen pro upøesnìní, drtivou vìtinu usnesení hlasujeme jednotnì a nerozliujeme opozici a koalici. Nebýt pana kolegy,
tak ani nepoznáte, kdo je za jaké barvy.
Zaráející je, e prùbìh ustanovujícího zastupitelstva pan kolega
zpochybnil a nyní, po více jak dvou letech. Zjevnì se máme jetì na
co tìit.
S panem kolegou souhlasím v poslední pasái jeho dopisu. Prosím obèané, pøijïte na nae zastupitelstvo a posuïte sami, jak vypadá oligarchizace moci! Paní starostka stále a trpìlivì odpovídá na dotazy pana kolegy a v tomto smìru jí patøí mùj obdiv Já jsem to nevydrel a zareagoval a pan kolega zjevnì dosáhl svého - dostat tuto diskusi z interních mailù na veøejnost.
V pøípadì jakýchkoliv dotazù jsem plnì k dispozici na mém mìstském mailu jaroslav.burkart@mestovizovice.cz.
Pøeji hezký adventní èas vem a omlouvám se tìm, kteøí neèetli
otevøený dopis pana kolegy.
Jarda Burkart

PEÈOVATELKA ROKU JE Z DOTEKU VIZOVICE
Ve vizovickém Doteku máme
nejlepí peèovatelku v terénních
slubách.
Nae kolegynì Alena Èíková pøevzala z rukou Hany
Maciuchové národní cenu
Peèovatelka roku 2016. Nedalo
mi to nezeptat se, co ji k její práci
pøivedlo a kde bere sílu a energii
k vykonávání tak nároèné a pøitom tak dùleité práce.
1. Proè/jak sis zvolila práci
pracovníka v sociálních slubách?
Cesta k mé profesi nebyla
pøímá, ale trochu klikatá. Spí si
mì ta práce nala. Problematika
a zájem o lidi v dùchodovém vìku mì zajímala ji od dìtství. Jako
malá holèièka jsem vdycky se zatajeným dechem poslouchala svou
babièku, dìdeèka, tetièky a strýèky, jak vykládali své záitky z dìtství,
mládí. Byly to záitky jak úsmìvné, tak mnohdy smutné. Pøedevím
byli velmi skromní a veho si váili. Oni samotní mìli velkou úctu ke
svým rodièùm a prarodièùm - staøíèkom, jak døíve øíkali.
Po základní kole jsem nastoupila na studium na støední prùmyslovou kolu koaøskou. Ji druhý den po nástupu do koly jsem vìdìla, e jsem úplnì nìkde jinde. kolu jsem se zaatými zuby dokonèila.
Po maturitì jsem se hned vdala a po 9 letech mateøské dovolené jsem
hledala práci. Pøiblinì pùl roku jsem s velkým sebezapøením ila svrky botù, pracovní kalhoty, hraèky a stany.
Asi se nade mnou smilovalo samo nebe, kdy jednoho dne mì
zastavila vrchní sestra peèovatelské sluby ve Vizovicích s nabídkou
práce peèovatelky. Srdíèko mnì poskoèilo a zaplesalo radostí. Koneènì práce, která je mnì tolik blízká! Pomáhat starým lidem. (Praxe ukázala, e pomáháme nejen lidem dùchodového vìku.)
Tato práce mì pøece bude naplòovat a dávat smysl ivota. A taky
se tak stalo. Cítím, e je to mé poslání.

A co mnì pomáhá? To, kdy se na jejich rtech objeví úsmìv a já
cítím, e jsou rádi, e jsem pøila a tìí se na mì.
3. Co je obsahem práce pracovníka v sociálních slubách, co
je pro ni charakteristické a jaké vlastnosti by mìl mít èlovìk, který
tuto práci vykonává?
Obsahem práce pracovníka v sociálních slubách je pomáhat lidem, kteøí nezvládají urèité úkony. Jak v oblasti péèe o vlastní osobu,
osobní hygienu, poskytnutí a pomoc pøi zajitìní stravy, pomoc pøi zajitìní chodu domácnosti a pøi zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím.
Charakteristická vlastnost pro tuto práci je pøedevím velká dávka
empatie. Schopnost vcítit se do pocitù druhého, do jeho ivotní situace, kterou proívají. Rozhodnì by nemìla chybìt spolehlivost, takt,
tolerance a úcta. Umìní komunikovat.

2. Co Tì ve tvé práci povzbuzuje, co Ti nejvíce pomáhá?
No pøece mí samotní svìøenci! Oni jsou mým hnacím motorem.
Sdílím s nimi jejich starosti i radosti. To, co pøináí kadodenní ivot.
Se vím vudy. Jsou chvilky, kdy se smìjeme a z toho se objeví slzy v
oèích. Kadý z nich je osobností, s tím co mu ivot pøinesl, co proil.
Mnozí jsou bezedné studnice vzpomínek.

Standardy popisují, co mají obsahovat dané úkony. Samotná úroveò úkonu ovem záleí na jednotlivém pracovníkovi. Mùe nastat nestandardní situace a pracovník musí být schopen improvizovat. Musí
se s tím prostì poprat tak, aby byl opeèovávaný spokojen.
4. Co bys hlavnì chtìla pøedat kolegovi/kolegyni, který/á jako
pracovník v sociálních slubách s peèováním zaèíná?
Myslím si, e zaruèený recept je jediný: Láska k blinímu. A od
toho se odvíjí ve ostatní. Ve je individuální. Je to o pøístupu k jednotlivci, v kadém vidìt osobnost.
Snait se vnést alespoò troku do doby, kdy proívali své astné
roky dìtství, mládí, produktivní vìk a zároveò pochopit nynìjí pocity.
Kdy zdraví u tolik neslouí a ubývají síly. Jak tìké je pro nì smíøit se
s tím. My bychom mìli být tìmi, kteøí jim budou v tomto nelehkém
údìlu pomáhat.

8

Vizovské noviny

HASIÈI V EVROPSKÉM
PARLAMENTÌ
Olga Sehnalová pøivítala ve trasburku dobrovolné hasièe ze
Zlínského kraje i výherce soutìí
Zástupci Sboru dobrovolných hasièù Zlínského kraje a výherci
soutìí, které Olga Sehnalová poøádala v uplynulém pùlroce, pøijeli na
její pozvání do Evropského parlamentu do trasburku.

Dalí dùleitou vìcí je trpìlivost a porozumìní. Slova tak jednoduchá, ale nìkdy tìce vykonatelná.
5. Co by mìl podle tebe pracovník v sociálních slubách dìlat, aby docházelo k jeho osobnímu profesnímu rozvoji?
Tato profese je o lidech a s lidmi. Pøedevím je to zájem a zároveò pøehled o tom, v èem mùeme zvýit úroveò péèe u daného jedince. Umìt nabídnout, orientovat se a poradit, co se týká stran hygienických potøeb, kompenzaèních pomùcek i ryze praktických vìcí v domácnosti, umìní improvizace.
Samozøejmì sebevzdìlávání, rùzné kurzy, které jsou nám nabídnuty. Nadchl mì Böhmùv koncept, tam jsem se doslova a do písmene
nala. Myslím si, e je to smìr, kterým bychom se mìli ubírat. Blízké,
lidské, srozumitelné, osobní, citlivé k èlovìku. Ve bráno tzv. dle zdravého selského rozumu, ádná vìda, dalo by se øíci tak jednoduché,
prosté a povzbuzující pro opeèovávaného.
6. Co pro tebe znamená získání národní ceny Peèovatelka roku?
V prvé øadì bych chtìla podìkovat naí paní øeditelce Radce Peèeòové a vlastnì celému kolektivu spolupracovníkù, kteøí odeslali mou
nominaci, první zásadní krok k ocenìní. Jetì jednou dìkuji. A co pro
mì znamená samotná cena? Tìko popsatelný pocit, obrovská radost,
která se støídala s velkým pøívalem tìstí a pocitem blaenosti. To se
musí zaít. Samozøejmì si ocenìní velmi váím, je pro mì velkou výzvou jít dál ve svém zapoèatém díle, pokud zdraví a síly dovolí. Být pøipravená podat pomocnou ruku tìm, kteøí mou pomoc potøebují. snait
se mít pro obèany Vizovic, a nejen pro nì, srdce na dlani a náruè dokoøán.
Je pro mì ctí vykonávat tuto práci, mé poslání - tak to cítím.

Bìhem svého tøídenního programu si mohli prohlédnout nejenom
trasburk jako sídlo evropských institucí, ale i dalí mìsta na takzvané Alsaské vinné stezce. Vyvrcholením jejich cesty byla pondìlní
návtìva Evropského parlamentu, kde je Olga Sehnalová pøivítala a
pøedstavila jim své hlavní aktivity ve Výboru pro vnitøní trh a ochranu
spotøebitelù a ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Na její úvodní
slova navázala pøednáka o fungování Evropského parlamentu a
evropských institucí obecnì, kterou pøipravil zástupce parlamentního
návtìvnického servisu. Prùbìh plenárního zasedání si potom mohli
návtìvníci prohlédnout i osobnì z galerie hlavního zasedacího sálu.
Pozvání se zúèastnil starosta Sboru dobrovolných hasièù ve
Vizovicích pan Jan talmach.
Zdroj: Aktuálnì z EP

Mnohokrát dìkuji za rozhovor a pøeji, aby ti tvá práce i nadále pøináela radost.
Za tým spoleènosti Dotek Vizovice Jarmila Zatloukalová

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.
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PØÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Zaèali jsme nový rok. Co vechno na nás èeká! Bude to jistì i nìco radostného a nìco hoøkého. Nebuïme vak pesimisty. Nehleïme
jen na ostré trny, ale i na krásu rùe.
Nenaøíkejme! Svatý Augustin øíká: Doba není zlá. Doba je taková, jaký je èlovìk! Závisí to na nás. I kdy asi vichni cítíme nejistotu, hleïme dál a hleïme vý! Pøeijeme vechno! Nebojme se! Jen
buïme dobrými Boími dìtmi a zkusme nenaøíkat, ale za vechno
být vdìèni Pánu. Dùvìøujme! Jistì jste u slyeli, jak v Belgii hoøel
dùm uprostøed noci. Rodina vybìhla ven, ale chybìl malý pìtiletý
chlapec. Tu se nahoøe otevøe okno a hoch volá o pomoc. Vidí jen plameny a kouø. Synku, skoè dolù, volá otec. Já tì nevidím, zní odpovìï. Ale já tì vidím, neboj se a skoè. A chlapec skoèil a zachránil
se.
Nebeský Otec nám øíká také: Neboj se, dùvìøuj, vrhni se do mé
náruèe!
To vám pøeji do nového roku: Nebojme se, nenaøíkejme, dùvìøujme. Bùh nás vidí, slyí, má nás rád. I tehdy, i kdy máme tmu. Za
tmou je a vdycky bude On.
dìkan a faráø: P. Josef Rosenberg

BETLÉMSKÉ SVÌTLO
PØEDZVÌST VÁNOC
Vánoèní svátky nejsou dnes jen svátky klidu a pokoje, ale i
dobou zbìsilého shánìní dárkù. Z pøedvánoèní doby se stala doba
nákupù a velkého neklidu. Advent, doba pøípravy na Vánoce, se jako
by úplnì vytratil. Místo adventních nedìlí dnes máme nedìli eleznou, bronzovou, støíbrnou a zlatou a vechno smìøuje jen k zisku,
místo k pùvodnímu duchovnímu obsahu. Pøestoe se Vánoce pro
øadu lidí staly konzumním svátkem, stále jetì jsou takoví, kteøí
upøednostòují jejich pravý rozmìr. Pro ty pøichází do Èeské republiky Betlémské svìtlo.
Co vlastnì Betlémské svìtlo symbolizuje? Pøedevím postavu
Jeíe Krista, který se narodil v Betlémì. Jeí Kristus je pro køesany tou zásadní osobností, od ní odvíjí svùj vztah k Bohu, svùj
pohled na svìt a své postoje vùèi Nìmu, vùèi sobì i vùèi druhým
lidem. Jeí je také na rùzných místech Písma svatého nazýván
Svìtlem. Proto jsou vánoèní svátky, kdy si pøipomínáme Jeho narození, v posledních letech spojovány také se zvykem rozváet z
Betléma svìtlo do celého svìta.
Betlémské svìtlo je plamínek, který putuje napøíè Evropou, svìtýlko zaehnuté v místì narození Jeíe Krista, v Betlémì. Do Èeské
republiky letos dorazí ji po osmadvacáté. Mylenka íøení pøedvánoèního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozíøila do 25
zemí svìta. Tak byla zaloena novodobá vánoèní tradice. K nám se
Betlémské svìtlo poprvé dostalo prostøednictvím exilových skautù a
skautek v prosinci 1989, kdy bylo pøedáno pod sochou sv. Václava v
Praze. Èasem se stalo neodmyslitelnou souèástí vánoèní atmosféry
nejen na námìstích, v kostelech, ale také v øadì domácností.
Rozlévající se svìtlo vyjadøuje pøicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, nebo On je Svìtlo svìta.
Kadý z nás je poutníkem - tmou a zimou. Kadý z nás dostal
plamen svìtla, aby jej uchoval a pøedal dále. Kadému z nás plamen
nìkdy skomírá, èi dokonce zhasne. Kadý nìkdy klopýtneme. Kadý
máme nìkdy svìtla na rozdávání, jindy ho potøebujeme pøijmout od
druhých. Vdycky jde ale o to, neztratit svùj smìr k cíli a zùstat nositelem i dárcem obdreného svìtla. Nìkdy je to námaha a bolest, ale
je to i radost, kterou svìt nemùe dát!
Advent je pro nás køesany dobou oèekávání a Vánoce dobou
pøijetí Dítìte. Záleí na kadém z nás, kolik toho z bohatství, které
pøináí, dokáeme pøijmout, na kolik tomuto Dítìti dovolíme zaujmout
místo v naem ivotì. Ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaòuje lidská srdce. I lidé bez vyhranìné víry, pro které betlémský
pøíbìh nemá hlubí obsah, slaví vánoèní svátky a uvaují, kam by
mohli vyslat nìjaký paprsek radosti a lásky.

Vánoce znamenají setkání s láskou. S láskou Boí, která v Dítìti
Jeíi pøila na svìt. S láskou, která je nabízena celému lidstvu, která
se ale ani jedinému èlovìku nevnucuje. S láskou, která otevírá dveøe
víry, ale nemá ádné donucovací prostøedky, kterými by zlé lidi pøimìla jednat dobøe.
Jeí se narodil také pro tebe - a jsi kdokoliv. Starý èi mladý,
astný nebo neastný, úspìný nebo neúspìný. Narodil se pro tebe
a k tobì chce také pøijít.
Chce pøijít, aby ti ukázal nadìji, která nezávisí na tvých schopnostech, výhrách èi prohrách. Chce pøijít, aby ti ukázal cestu, která není
závislá na tvých úspìích. Chce pøijít, aby ti ukázal, e ti mùe být
odputìno a e i ty mùe dojít naplnìného ivota
Boí Syn se stal jedním z nás. Tak k nám Bùh pøichází, aby o sobì
promlouval a ukazoval nám cestu, po ní k nìmu mùeme dojít.
Pøeji vám vem pokojný, radostný a nièím neruený Advent i
Vánoce - hodnì lásky Boí, radosti a také nadìji, e ten nastávající rok
pøinese dobré zprávy! Vìøím, e se máme na co tìit.
Pøikládám èasy bohoslueb, které se ve vánoèním období
uskuteèní v naem kostele:
Sobota
Nedìle
Pondìlí
Sobota
Nedìle

24.12. - - - - - - - 15:00, 22:00 hodin
25.12. - - - - - - - - - - - - - 9:00 hodin
26.12. - - - - - - - - - - - - - 9:00 hodin
31.12. - - - - - - - - - - - - 15:30 hodin
1.1. - - - - - - - - - - - - - 9:00 hodin
dìkan a faráø: P. Josef Rosenberg

Dne 28. 1. 2017 si
pøipomeneme 2. výroèí úmrtí naí maminky
a babièky paní Jarmily
Polákové z Vizovic.
S láskou vzpomínají dcery Jana, Ilona,
Petra s rodinami.

Dne 20. 12. 2016 si pøipomeneme 10. výroèí úmrtí
naeho tatínka a dìdeèka
pana Jana Poláka z Vizovic. Byl dlouholetým èlenem hasièù ve Vizovicích.
S láskou vzpomínají
dcery Jana, Ilona, Petra s rodinami.
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POLICIE VIZOVICE
Váení spoluobèané, dovolte mi, abych vás krátce informovala o
dìní ve Vizovicích z pohledu policistù Obvodního oddìlení policie
Vizovice. Velmi potìující zprávou jak pro obèany mìsta Vizovic, tak
pro policisty obvodního oddìlení je, e po letních mìsících plných kulturních akcí dolo k zásadnímu poklesu trestných èinù, a to jak v dopravì, tak i majetkových a násilných trestných èinù. Za období od 1.
10. 2016 do 30. 11. 2016 evidujeme na území mìsta Vizovice dva
majetkové trestné èiny, jeden násilný trestný èin a jeden trestný
èin v dopravì. U majetkových trestných èinù dolo v prvním pøípadì
k vloupání do osobního motorového vozidla, kde pachatel odcizil autorádio s navigací v hodnotì 56.430 Kè a dále tímto jednáním zpùsobil
na vozidle kodu pokozením ve výi 56.961 Kè. Ve druhém pøípadì
dolo k vloupání do sklepních prostor domu, kde pachatel odcizil rùzné
druhy potravin a 8 l slivovice, èím zpùsobil majitelùm kodu ve výi
4.580 Kè.
Policisté obvodního oddìlení policie se budou i nadále snait udret tento stav a dohlíet na bezpeènost obyvatel mìsta Vizovice pøedevím v dobì nadcházejícího adventu a vánoèních svátkù.
Dále bych vás upozornila na nebezpeèí, která jsou spojená s pøedvánoèním shonem, a to zejména na nebezpeèí krádeí vìcí z motorových vozidel a kapesních krádeí. V dobì pøedvánoèních svátkù jsou
plánované bezpeènostní i preventivní akce, do kterých budou zapojeni policisté poøádkové, dopravní i kriminální policie. Policisté se budou
zamìøovat na místa, kde dochází k velké kumulaci osob, zejména vánoèní trhy, nákupní støediska a pøilehlá parkovitì. Chtìla bych vás poádat, abyste pøi vánoèních nákupech nenechávali penìenku, mobilní telefon a jiné cennosti bez dozoru a své osobní vìci si støeili.
V pøípadì, e se stanete obìtí zlodìje, ihned kontaktujte policii a
snate si zapamatovat místo a okolnosti krádee. Dùleité pro zjitìní
osoby pachatele je jeho popis. V pøípadì odcizení platební karty co
nejdøíve zablokujte úèet u své banky.
Závìrem bych vám za mì i vechny policisty Obvodního oddìlení
policie Vizovice popøála pøíjemné a klidné proití svátkù vánoèních a
hodnì tìstí, zdraví a spokojenosti do následujícího roku 2017.
pprap. Ing. Barbora Dudová
vrchní asistent OOP Vizovice
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FLORBAL VIZOVICE OPEN JI PODRUHÉ
V sobotu 24. záøí 2016 se uskuteènil ji druhý roèník nejvìtího
florbalového turnaje ve Vizovicích a okolí Florbal Vizovice Open.
Poøadatelem této sportovní akce byl opìt Orel jednota Vizovice, který
ji nìkolik let úspìnì trénuje florbalisty vech vìkových kategorií.

Tento projekt byl finanènì podpoøen Nadací SYNOT zøizovanou
senátorem Ivo Valentou. Bìhem celého dne probìhly turnaje 2 vìkových kategorií: 3. - 6. tøída a 7. tøída - 1. roè. S. V mladí kategorii
soutìilo více ne 20 dìtí ve 4 týmech. Kadý z týmù si v základní
èásti zahrál 6 utkání, poté následovaly napínavé zápasy o 3. a 1.
místo. Vítìzem kategorie 3. - 6. tøída se stal tým Mamuti, který ve
finálovém zápase udrel jednobrankový náskok a do poslední vteøiny utkání. Jednotlivé zápasy doprovázelo fandìní nejen hráèù ostatních týmù, ale také rodièù, kteøí pøili podpoøit pøedevím nejmladí
hráèe. Ve 13 hodin vystøídali mladí florbalisty jejich starí kolegové,

dvì místa. Oproti mladí kategorii byla hra mnohem svinìjí a také
se v kritických chvílích zápasù obèas objevila nervozita a drobné
pouchování, co ke sportu taky patøí.
Po ukonèení jednotlivých turnajù probìhlo vyhodnocení a pøedání pohárù a odmìn nejen vítìzùm, ale také vem zúèastnìným. V
kadé kategorii získal svùj pohár také nejlepí støelec.
Domácí hráèi i hosté z Kaavy si turnaj velmi chválili a byli
nadeni z monosti si zahrát se svými vrstevníky a porovnat síly v
moderním sportu, který se ve Vizovicích tìí obrovskému zájmu.
Opìtovný úspìch u hráèù sklidily také florbalové mantinely, které
nám pùjèili právì Orli z Kaavy. Vìøím, e se brzy doèkáme toho, e
si mantinely u nebudeme muset jezdit pùjèovat do okolních obcí a
vizovická tìlocvièna se tak stane naí malou florbalovou arénou.
Velké díky patøí vem poøadatelùm a pomocníkùm z øad èlenù
Orla za pomoc pøi pøípravì a organizaci tohoto florbalového maratonu. Podìkování patøí také paní øeditelce Z Vizovice Mgr. Radmile
Koncerové za monost pronajmutí tìlocvièny místní základní koly a
hlavnímu partnerovi Florbal Vizovice Open Nadaci SYNOT zøizovanou senátorem Ivo Valentou, která ji podruhé podpoøila tuto populární akci nejen pro dìti z Vizovic, ale také pro vrstevníky z okolních
obcí.
Letoní roèník, kterého se zúèastnilo témìø 60 dìtí a mládeníkù, jistì nebude posledním a u nyní se tìíme, e na zaèátku nového kolního roku opìt zmìøíme síly v celodenním florbalovém turnaji ve vizovické tìlocviènì.
Za tým organizátorù
Bc. Ondøej tach Orel jednota Vizovice

MÌSTSKÝ ÚØAD O SVÁTCÍCH
Váení spoluobèané,
v pátek 23.12.2016 bude Mìstský úøad otevøen od 8.00 do 12.00
hodin a v pátek 30.12.2016 bude Mìstský úøad otevøen od 8.00 do
12.00 hodin.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka, tajemník MìÚ Vizovice
aby pomìøili své síly v turnaji starí vìkové kategorie. V letoním
roce jsme pøivítali nae kamarády z Kaavy, kteøí pøijali nae pozvání a dorazili také s poèetnou skupinou fanoukù. Celou kaavskou
výpravu vedl pan starosta Josef Jarcovják. Po úvodním pøátelském
zápase Vizovice - Kaava se témìø 40 hráèù rozdìlilo do 5 týmù a
mohly tak následovat první zápasy. Aby byla zachována urèitá rivalita, hráèi Kaavy vytvoøily dva poèetnìjí týmy a domácí florbalisté se
rozdìlili do tøí mustev. Zápasy byly velmi vyrovnané a výhoda
domácího høitì po chvíli pominula. Pøece jen zkuenìjí hosté dali
v dùleitých zápasech vdy o ten jeden gól více, a tak obsadili první

Oznamujeme Vám, e pro veøejnost bude pokladna MìÚ otevøena
dne 23.12.2016 PÁTEK
8.00 - 11.00 hod.
dne 27.12.2016 ÚTERÝ
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
dne 28.12.2016 STØEDA
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
dne 29.12.2016 ÈTVRTEK
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
dne 30.12.2016 PÁTEK
8.00 - 10.00 hod.
dne 2.1.2017 PONDÌLÍ
10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Za finanèní odbor Nadìda Hejdová, pokladní MìÚ ve Vizovicích,
tel. 777 471 126, nadezda.hejdova@mestovizovice.cz
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PØEDÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH
JAZYKOVÝCH CERTIFIKÁTÙ
CAMBRIDGE ÁKÙM Z VIZOVICE
Dne 22. 4. 2016 probìhly mezinárodní jazykové zkouky
Cambridge v jazykové kole Helen Doron English (HDE) ve Zlínì.
Zúèastnilo se jich 10 dìtí ze Z Vizovice, které navtìvují HDE. Dìti
dìlaly zkouky ve 2 úrovních. Nejnií úroveò Starters a prostøední
úroveò Movers. Zkouelo se ètení a psaní, poslech a mluvení. Celkovì dìti u zkouky uspìly na 96%, co je vynikající výsledek.
Nejmladím ákem byl Jan Brhláè, ák 3. tøídy, který zkouku zvládl
na 100%, dále se zúèastnili áci 4. tøídy - Karel Chudárek, Barbora
Chudárková, kteøí také dosáhli 100% výsledku. U zkouky byl i Jakub Krompolc, ák 3. tøídy, který byl okamitì po vyhodnocení ústní
zkouky velmi chválen zkouejícími za mluvenou angliètinu. Dalími
výbornými áky bez ztráty bodu byli Luká Baránek, Lucie Jochová
a Justýna Divilková, pro které to byla jen pøíprava na zkouku vyí,
kterou absolvují pøítí rok. Nemùeme opomenout ani ostatní, jmenovitì: Michaelu Janèíkovou, Richarda Zmìlíka a Pavla Kováøe, který jako jediný sloil zkouku prostøední úrovnì Movers.

NÁVRH DOHODY MÌSTA SE SOKOLEM

Tyto zkouky jsou mezinárodnì uznávané a je k nim pøihlíeno,
pøi pøijímacích zkoukách na dalí typy kol. Vechny dìti byly velmi
ikovné a není samozøejmostí dosáhnout tak vynikajících výsledkù,
vdy celosvìtový prùmìr úspìnosti se pohybuje kolem 75%.
Slavnostní pøedání probìhlo dne 14.6.2016 na Mìstském úøadu
ve Vizovicích za úèasti místostarostky mìsta Vizovic paní Mgr. Aleny
Hanákové, která dìtem vyslovila svùj obdiv, velkou pochvalu a pøedala jim upomínkové pøedmìty - chytrou sovièku. Bìhem pøedávání
vystoupil pìvecký sbor pod vedením paní Juráòové, který mìl pøipraveny vechny písnièky v angliètinì a celou slavnost zavril nezapomenutelnou písní Hallelujah. Pozvání pøijal i Jirka Kováø, který nám
zahrál na saxofon. Pøipravil si skladby, se kterými odjel zaèátkem
èervence soutìit do USA na WCOPA (Mistrovství svìta v interpretaèním umìní) do Hollywoodu. Za HDE Zlín se pøedávání zúèastnila
Helena Zmìlíková, která dìtem pøedala certifikáty a anglickou knihu.
Celé slavnostní pøedávání nám vyfotila Renata Mládenková TRENDFOTO. Vechny fotografie z pøedávání jsou na stránkách Facebooku Helen Doron Zlín.
Vem moc dìkuji za úasný záitek, ákùm gratuluji a pøeji hodnì úspìchù v dalím studiu angliètiny.
Helena Zmìlíková (HDE Zlín)
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Dobrou zprávou je, e jednání Rady mìsta Vizovice a pøedstavitelù Sokola pøineslo první ovoce. Pøedseda TJ Sokol, Ing. Jiøí Kalenda a
paní Hana Stodolová jako èlenka výboru a na stranì mìsta zastupitel
Bronislav Kalenda a radní MUDr. Pavel Skalka intenzivnì jednali od
konce záøí o monostech smysluplného vyuívání a zvelebení sportovi na území mìsta pro irokou veøejnost. Po oboustrannì korektnì
vedeném jednání se podaøilo dospìt k návrhu dohody nájemní smlouvy o pronájmu fotbalového stadionu, který je v majetku TJ Sokol
Vizovice, na 20 let. Mìsto mùe pak získat dotace a vyèlenit prostøedky na opravu dráhy a zázemí a stadion bude pak slouit sportovním, kulturním i volnoèasovým aktivitám obèanù. Podmínky pro fotbal
samozøejmì zùstanou zachované. Dohoda o pronájmu stadionu byla
jen prvním, nejsnazím krokem, dohodnuto bylo, e se bude pokraèovat v jednání o dalích sportovitích a Sokolovnì, kde je to sloitìjí.
Zbývá schválení dohody radou mìsta a dotáhnout pøevedení nájemních smluv od TJ Sokol k mìstu. Sportovitì pro vechny ve Vizovicích
potøebujeme.
Pavel Skalka

MEMORIÁL LUÏKA DINTERY
Poslední èervencový týden znamenal pro vìtinu tenisových pøíznivcù jediné - nastal èas dalího roèníku Memoriálu Luïka Dintery,
letos v poøadí ji 31.
Rozlosování do turnaje probìhlo 22. èervence, celkem se nás
selo 19 hráèù. Po spoleèné domluvì se pøistoupilo na to, aby vichni
pøihláení mui hráli v jedné kategorii, tudí se nerozdìlovali na registrované a neregistrované hráèe. Hrálo se vyøazovacím systémem v
pavouku.
Vzhledem k tomu, e kategorie en byla obsazena pouze tøemi
hráèkami, nebylo co øeit. Systém hry byl jasný - bude hrát kadá s
kadou. Výsledková tabulka po vech odehraných základních zápasech poslala nakonec do finále Staòku Zátopkovou a Gabrielu Vrbovou. Po oboustrannì hezkém zápasu nakonec vyhrála Gabriela Vrbová nad nìkolikanásobnou vítìzkou pomìrem 6:2, 6:3.
Také kategorie muù nabídla mnoho krásných a vtipnými hlákami protkaných zápasù. V semifinálovém klání zvítìzil Ale Kundera
nad Martinem Vrbou 6:3, 6:3 a zajistil si tak postup do finálového duelu
s Davidem Pechalem, který v semifinále vyøadil Lukáe Kunderu výsledkem 6:1, 6:2. Finálové klání obou borcù nabídlo divákùm parádní
podívanou, krásnou hru a skvìlé výmìny. David Pechal dokázal i letos
obhájit titul z let pøedchozích, kdy zvítìzil nad Aleem Kunderou 6:3,
6:4.

rozehraný zápas dohrát. Staèilo, aby se poèasí na chvíli trochu
umoudøilo, to u pak pomohla jen lopata, trocha antuky, ochotný
nahazovaè a mohlo se hrát dál.
Vyhlaování vítìzù pak po skonèení turnaje pøevzal Luïkùv syn
David, který tímto postem zastoupil svoji maminku Aku, je se bohuel vyhlaování zúèastnit nemohla.
Ráda bych touto cestou podìkovala vem, kteøí se letoního 31.
roèníku Memoriálu Luïka Dintery zúèastnili, a u jako zapálení hráèi,
nebo povzbuzující pøihlíející a také tìm, které neopustila dobrá nálada a optimismus poté, co byli vyøazeni zkuenìjími hráèi hned ve
svých úvodních bitvách. Tenis je tenis, hra je hra, zvítìzit by chtìl
kadý. Memoriál je ale pøedevím o tom, abychom se spoleènì pøipojili k mylence a smyslu toho, proè se vlastnì tento turnaj kadoroènì
poøádá, a to proto, e vzpomínáme na prvního pøedsedu tenisového
oddílu ve Vizovicích.

Celým turnajem nás provázelo hezké poèasí, jen jediný den se
stalo, e zaprelo, ale ani to hráèe neodradilo od toho, aby nemohli

Speciální podìkování patøí také sponzorùm, a tìmi byli:
restaurace Zámecká Vrátnica
Cheport spol. s.r.o.
Naturvita
Rybárna Vizovice
bar Hawai
Kuchynì SYKORA
Glass Atelier Morava s.r.o.
Za vechny tenisty Gabriela Vrbová

VÁNOCE, VÁNOCE PØICHÁZEJÍ
Adventní období, které nastává ètyøi týdny pøed námi vemi oèekávanými Vánocemi, je tady.
Od malièka v sobì vichni nosíme touhu, se kterou se nemùeme doèkat tìdrého dne, a si rozbalíme svoje dárky. Vánoce jsou
chvíle, kdy trávíme èas se svými blízkými, dìláme radost nejen sobì,
ale hlavnì svému okolí.
A jakou radost pøipraví nae kola? Zcela urèitì novì vymalovaná schoditì horní budovy koly. Od doby rekonstrukce elektroinstalace jsme kadý den chodili po nevzhledných chodbách. kola má
nejen vzdìlávat, ale také být místem esteticky pøíjemným, kde se
áci cítí spokojenì. A k tomu bezesporu patøí i úprava interiéru. Snad
nebudeme muset èekat na dalí Vánoce a podaøí se dokonèit výmalbu pater o letních prázdninách.
Radost pøineseme nejen ákùm, ale i rodièùm. Díky vstøícnosti a
pochopení zøizovatele probíhá nákladná rekonstrukce budovy u dolní
koly. V ní vznikne nové oddìlení kolní druiny. Rodièe ákù 1.
stupnì u nebudou zklamaní, e z kapacitních dùvodù nemùeme
jejich dítì pøijmout do kolní druiny.

Posledním dárkem bude moná (snad to Jeíek stihne) poskytnutí dotace MMT projektu ablony 2. Finance ve výi 1,5 mil. Kè
budou vyuity pøedevím na èinnost speciálního pedagoga, douèování a odborné pøednáky pro rodièe.
Ve vánoèní náladì se spojují trocha melancholie, trocha tìstí i
nostalgie, trocha vzpomínek na dìtství, zkrátka od kadého trochu.
Dohromady vytváøí zajímavý mix, kdy se cítíme zkrátka jinak ne pøi
vedních dnech. Je to pocit, který nás nutí ohlédnout se za uplynulým rokem a vykroèit do toho nového pravou nohou.
V klidu a pohodì si uijte vánoèní chvíle, pod stromeèkem najdìte to, co si pøejete. Do nového roku 2017 vechno nejlepí, hodnì
zdraví, dobré nálady a ivotního optimismu.
Radmila Koncerová
PS. tìdrý den je co do prùbìhu a následkù srovnatelný se
dnem, kdy obyvatelé Pompejí
zjistili, e z toho kopeèku nad
mìstem se nìjak divnì èoudí.
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MINISTERSTVO ZEMÌDÌLSTVÍ PODPOØILO 9 PROJEKTÙ NA
ÚZEMÍ VIZOVICKA A SLUOVICKA
mohli ádat fyzické osoby na kulturní dìdictví.
Oslovilo nás celkem 10 adatelù, abychom jim pomohli se
zpracováním ádostí o dotaci, z
nich 9 bylo vybráno k podpoøe.
V pìti pøípadech byly úspìné
obce, kterým se díky získané dotaci podaøilo bìhem letních mìsícù vytvoøit celkem 9 míst pasivního odpoèinku - pøístøeky, altány
a lavièky u turisticky zajímavých
míst na Hvozdné, v Neubuzi,
Dené, na Hrobicích a v Ostratì.
Dalí projekty byly zamìøeny
napø. na opravu oken v evangelickém kostele v Zádveøicích-Rakové, kompletní obnovu støechy
evangelického kostela v Jasenné, oprava krovu sakristie v øímskokatolickém kostele ve Hvozdné a rekonstrukci køíku ve Lhotsku. Celkové náklady vech projektù èinily 2 154 911 Kè a výe
získaná dotace dosáhla 1 494
841 Kè (cca 70% dotace). Po
úspìném prvním roèníku se ji
na Ministerstvu zemìdìlství pøipravuje nové vyhláení tohoto
Ministerstvo zemìdìlství letos vyhlásilo zcela nový národní
dotaèní program na udrování a
obnovu kulturního dìdictví (DT
16). Ten byl rozdìlen do ètyø dotaèních titulù, zamìøených na
údrbu a obnovu stávajících kulturních prvkù venkovské krajiny,
historických zemìdìlských strojù, významných zemìdìlských
historických dominant mimoøádného kulturního významu a na
údrbu a budování míst pasivního odpoèinku.
Projekty musely být realizovány mimo památkové zóny.
Unikátní také bylo, e poprvé
dotaèního programu pro rok
2017. Novinkou bude monost
získat dotace také na hasièské
zbrojnice postavené pøed rokem
1990 a na údrbu èi opravu polních cest. Pøíjem ádostí je naplánován do 15. bøezna 2017. Finanèní prostøedky mohou získat
na opravu drobných venkovských památek také fyzické osoby (majitelé objektu nebo pozemku). Blií informace o dotaèním titulu vám rádi sdìlíme v naí kanceláøi na Mìstském úøadì
ve Vizovicích.
Ing. Pavel Elík
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

6/2016

15

SKUPINA HISTORICKÉHO ERMU NA JANOVÌ HRADÌ
Na poslední øíjnovou sobotu roku 2016 pozval Spolek Janùv
hrad Vizovice do areálu Janova hradu skupinu historického ermu
Conducti, která návtìvníkùm pøedstavila hrané pøíbìhy - povìsti z
minulosti doprovázené souboji s pouitím seèných a bodných zbraní. Ve prospìch Janova hradu odehrála skupina tøi 30 minutová pøedstavení bez nároku na honoráø. Kadé vystoupení zhlédlo asi 60
divákù.

Spolek Janùv hrad Vizovice Vás zve 31.12.2016 od
11.00 do 16.00 (a do tmy) na akci Silvestrovský punè
na Janovì hradì. Akce je urèena vem, kteøí si chtìjí na
Silvestra udìlat 2km vycházku z Vizovic na Janùv hrad a
zde se pobavit se svými známými, sousedy nebo ostatními návtìvníky.
Zakoupením obèerstvení (punèe, èaje, pekáèkù k
opékání, valaské kyselice, chleba se kvarkovým
sádlem) podpoøíte realizaci Projektu statického
zajitìní, konzervace a revitalizace Janova hradu.

Mezi vystoupeními mìli ermíøi pro dìti pøipravenu ukázku dobových støelných zbraní (luky a kue), které si dìti mohly, pod dohledem èlenù skupiny, vyzkouet pøi støelbì do terèe.

Na Silvestra 2016 Spolek Janùv hrad pøipravuje ji 3. roèník spoleèenské akce Silvestrovský punè na Janovì hradì, na který
jste, milí ètenáøi vizovských novin, srdeènì zváni. Stánek s punèem,
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svaøeným vínem, nealko nápoji, pekáèky na opékání na ohni, kyselicí a chlebem se kvarkovým sádlem bude otevøen od 10.00. Zakoupením uvedených dobrot podpoøíte dalí pokraèování revitalizace Janova hradu.
Josef Husek

STRAIDELNÝ JANÙV HRAD
Poslední slunný záøijový pátek byl pøímo pøedurèený k tomu, aby
houfnì velké i malé dìti z Vizovic a okolí s rodièi vyrazily za straidly na Janùv hrad. Rychle se smrákalo a tak za chvíli bylo vidìt jen
nekonèící proud svìtýlek. Cestou dìti na pìti stanovitích plnily
zábavné i straidelné úkoly a za odmìnu dostaly slova, které doplnily do tajenky. Celou cestu je provázely straidla jak z DDM Zvonek
Vizovice, tak k nepoznání namaskované maoretky SDOM Zlín. V
cíli na dìti èekala sladká odmìna a na dospìlé na památku certifikát
z této akce. Pøi opékání pekáèkù se pak vichni dozvìdìli nìco o
historii Janova hradu pøímo od pana Josefa Huska ze Spolku Janùv
hrad Vizovice. Mnozí také vyuili jeho nabídku k prohlédnutí vnitøku
hradu za svitu louèí. Po 20. hodinì, a za dozoru hasièského sboru
Vizovice, vypukla úasná ohòová show od Èerných Salamandrù, kde
si pøihlíející dìti dokonce vytleskaly i pøídavek.
Tímto bychom chtìli podìkovat vem, kdo se na pøípravì a prùbìhu celé akce spolu s Domem kultury Vizovice podíleli:
Spolek Janùv hrad Vizovice
Dùm dìtí a mládee Zvonek Vizovice
Hasièský sbor Vizovice
Fotografie od Petra Jaronì z portálu hornipodøevnicko.cz
Maoretky SDOM Zlín
Technické sluby Vizovice
Milan Køupala - døevosklad
pracovnice Domu kultury

6/2016
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HERBÁØE, VELIKÁNI BYLINKAØENÍ
Ve ètvrtek, dne 3. 11. 2016 v nových prostorách knihovny ve Vizovicích, probìhla beseda bylináøky Jaroslavy Divílkové s hosty.
Knihovna pojmenovaná po lékarníkovi Mr. J. Èimáøovi, historikovi, sbìrateli, který se vìnoval i lidovému lékaøství a zároveò autorovi (mimo jiné) dvou dílù knihy
Lidové lékaøství v Èeskoslovensku (1946), mìla monost s Jaroslavou Divílkovou zavzpomínat na velikány bylinkaøení. Na
Ing. Jiøího Janèu, Josefa Zentricha i vizovického nakladatele
a knihkupce A. J. Rychlíka.
Z besedy:
Atmosféru plnì obsazené
knihovny provonìl bylinkový
èaj, domácí koláèky a jiné pochutiny, které zpøíjemnily okamiky, kdy jsem citovala slova
autorù herbáøù a bylinné recepty pro zdraví. Své kouzlo i pro
mne samotnou mìlo otevøení
stránek Mattioliho herbáøe, nejstarí knihy o bylinách (1562) v
novém vydání, nebo nahlédnutí do historických herbáøù ze sbírky A.
J. Rychlíka. Knihovnické ticho vyplnilo i autentické vyprávìní a vzpo-

Byly to skuteènì pøíjemné chvíle, o to více, e se beseda konala v dobì, kdy vichni vzpomínáme své blízké. Vìøím, e pánové
byli s námi a mnì osobnì dreli palce. A dùstojné prostory nové knihovny atmosféru jetì znásobily.
A co øíci na závìr? Kdo má zdraví, pokoj, chleba - ten má
vechno, co mu tøeba.
Jaroslava Divílková

mínky hostù, kterými byli Ing. M. Vítek, spolupracovník Ing. J. Janèi,
Ludmila Velcerová, dcera knihkupce A. J. Rychlíka a Mgr. B.
Krejcárková, vedoucí knihovny ve Vizovicích a pøítelkynì rodiny J.
Zentricha.
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HOLKY Z VIZOVIC NA MISTROVSTVÍ EVROPY V ANGLII
Zaèátek øíjna je pro maoretky svátek - v tomto období je toti
kadoroèní Mistrovství Evropy v maoretkových formacích a
sólech a duích s rekvizitou.
Kvalifikaèní kola probíhají celý rok a dostat se a na vysnìnou
Evropu chce celoroèní pøípravu, tvrdý trénink, odhodlání a také trochu tìstí.

vichni ztichli. A ona to dokázala - v konkurenci témìø 20 nejlepích
sólistù z celé Evropy obsadila 3. místo a získala tak titul II. Vicemistra
Evropy.

Ve to a jetì nìco navíc mají dvì rodaèky pøímo z Vizovic Michaela Janèíková a Barbora Horáková, obì èlenky maoretkové a twirlingové skupiny SDOM Zlín.
Povedlo se jim kvalifikovat ve dvou velmi obtíných disciplínách
- sólo rekvizity (Michaela Janèíková) a duo rekvizity - (Michaela
Janèíková a Barbora Horáková).
A tak po mìsících pøíprav, zkouek èi malých i velkých starostech
vyrazily 6. 10. 2016 do anglického mìsta Crawley ukázat, e i ve
Zlínském kraji, potamo v malém mìsteèku jako jsou Vizovice, jsou
velmi nadaní mladí sportovci.

ME je vícedenní soutì, ve klape pøesnì na minuty, a tak
nesmìlo dojít k ádnému zdrení.
Na 8. 10. byly plánovány sólové disciplíny a Mía Janèíková
mìla startovat hned v prvním kole, take od 6 ráno ve zaèalo naostro, pøíprava, make-up, já se málo tøpytím, mnì se klepou ruce, ztratila jsem kostým, zabijte mì, jsem nervózní atd. atd. atd. A pak
nastoupila - choreografie na téma Caesar. A co byste øekli? Byl tam.
Caesar jak vyitý, diváci fandili a Mía si je strhla na svou stranu.
Poslední takty, kdy Caesar ukazuje své známé gesto Live or Die,
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Na nedìli pak byly v plánu párové disciplíny. Tady soutìily holky
s choreografií na téma Zima. Právì tato choreografie nám pøinesla
nejvíce problémù - po Mistrovství Moravy nejdøíve rozpad páru, poté
vymýlení nové choreografie, tvorba nových rekvizit tak, aby je bylo
moné pøevézt a do Anglie Hlavní rekvizita se dodìlávala a na
místì v den soutìe. Ukázalo se, e ve Vizovicích se opravdu rodí
jen skvìlé holky - rozcvièka, poslední instrukce a hurá na plac. Mía
Janèíková u s evropskou soutìí zkuenosti má, ale Bára Horáková stála pøed tolika èlennou porotou, v sále zaplnìném diváky, kdy
kadý fandí a povzbuzuje, ve pøenáí TV a je online pøenos poprvé
v ivotì. A tady se ukázala síla naeho týmu, kdy trenér øekne dvì
slova, a holky se zaènou smát. Nervozita opadá a je naèase ukázat,
e winter is coming to the town. V této disciplínì jsme nepatøili mezi
favority, konkurence z celé Evropy se letos sela opravdu excelentní, ale holkám se povedlo pøimrazit úsmìv na rtech i tìm nejlepím
z nejlepích a ve finále obsadily úasné 5. místo.
Krása støídá nádheru, dìtské ampaòské teèe proudem, vedoucí mùou svými slzami tìstí zalít vekeré záhony v Anglii a holky
opìt zaívají slastný pocit pøípitku z poháru. Za odmìnu mají pár volných chvil v nádherné anglické pøírodì, výlet k moøi na proslulé bílé
útesy, den v Londýnì podle jejich pøedstav a hlavnì medaile i poháry z nejvyí soutìe, které se v této disciplínì mùete úèastnit.
Ing. Alena Krèmáøová
Vedoucí maoretek SDOM Zlín

TRADICE VIZOVICKÉHO TENISU POKRAÈUJE
Jako minulý rok, i letoní
sezónu musím hodnotit velmi
pozitivnì. Vizovický tenis pokraèuje v nasazeném tempu a jak v
soutìích drustev, tak i v jednotlivcích se nám stále daøí. Na
dvou kurtech jsme zvládli odehrát soutìe mini tenisu (vìková
kategorie do 7 let), baby tenisu
(8-9 let), mladích ákù (10-12
let), dorostu (15-18 let) a dospìlých.
Za jednotlivce bych tentokrát rád vypíchl Petru Horákovou, která je v patnácti letech ji prùbìnou 63. hráèkou dorostu v Èeské republi-

ce a díky ní se Vizovice objevují na stejných øádcích tabulek
jako Praha, Prostìjov, Pøerov
nebo Brno a Ostrava.
V drustvech se nám daøí
pøedevím v dospìlých - tìsné
2. místo v soutìi a v dorostu 4. místo. Vìøím, e pøítí rok to
bude jetì lepí. Bohuel s vidinou lepích výkonù a pøípadného postupu do vyí soutìe pøichází také starost, kde budeme
hrát. Je toti rarita, aby klub s
naimi výsledky dokázal fungo-

vat na dvou kurtech, a pravidlo
minimálnì tøí kurtù na mistrovské utkání je pro nás velký problém. V takovém pøípadì je dost
pravdìpodobné, e vizovický
tenis bude mít domácí kurty
napø. ve Slavièínì, kde mají
kurtù pìt. Ostuda?
Vìøím vedení naeho mìsta, e se po investicích do kolství, kultury a dopravy najdou
peníze i na podporu sportu. Je
sice logické, ekonomicky výhod-

né a i pocitovì správné chtít
investovat peníze do chátrajících sportovi Sokola a nestavìt nové, ale kdy Sokol jako
soukromý subjekt nemá o spolupráci nepochopitelnì zájem, je
na mìstu, aby situaci vyøeilo
jinak.
Jak u jsem naznaèil, ve
Vizovicích jsou podmínky pro
tenis velmi patné. V létì bojujeme na dvou kurtech a v zimì v
drahé vizovické tìlocviènì a
okolních halách, kde mají,
samozøejmì, pøednost domácí.
Proto jako zástupce tenisu nevidím budoucnost ve spolupráci
mìsta se Sokolem, ale spí ve
výstavbì kryté haly a nových
venkovních kurtù.
Bez tìchto základních podmínek je tìké udret ve
Vizovicích kvalitní hráèe a je
jenom otázkou èasu, kdy tento
boj vzdáme a vizovický tenis se
vrátí tam, kde byl pøed deseti
lety, tzn. na úroveò lepích amatérù a sváteèních závodních
hráèù.
Na závìr bych chtìl podìkovat Mìstu Vizovice za poskyt-
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nuté dotace, èlenùm klubu a
pøátelùm tenisu za pomoc s fungováním soutìí a kurtù jako
takových. Váím si práce vech,
kteøí mi pomáhají, a u je to jakkoliv. Jetì jednou dìkuju.
Za Tenisový klub Vizovice
pøedseda David Pechal
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TOM ÈIICI VIZOVICE
Turistický oddíl mládee pùsobí ve Vizovicích ji 12 let. Nae volnoèasová èinnost je zamìøena pøevánì na turistickou, rekreaèní a
výchovnì vzdìlávací èinnost, obèas i s trochou zábavy, recese a
humoru.
Pøi plánování oddílové èinnosti vycházíme ze zásady, e dùleitìjí je udìlat ve pro to, aby si dìti mohly hrát, ne si hrát s organizací, která jim to umoní.

V letoním roce má oddíl 42 èlenù ve tøech vìkových skupinách.
Je asi veøejnosti známo, e kromì vlastní oddílové èinnosti pøi organizování vìtích akcí, poøádaných pro dìti a mláde, øadu let spolupracujeme s Domem dìtí a mládee Zvonek Vizovice.
Oddíl by vak nemohl existovat bez podpory rodièù, veøejnosti a
pøedevím Mìsta Vizovice. V letoním roce nám byla pøidìlena dotace ve výi 40 000 Kè. Díky ní se nám podaøilo nahradit starý tábornický materiál novým (stany, karimatky a dalí materiál), uhradit
dvìma èlenùm kurz instruktorù lyování, spolufinancovat dvanácti-

denní letní pobytový tábor dìtí na Lopeníku a realizovat dalí oddílové turistické a sportovní akce. Dìkujeme mìstu Vizovice za poskytnutou dotaci, kterou jsme v plném rozsahu úèelnì pouili nejen
na rozvoj vlastní oddílové èinnosti, ale pøedevím pro dalí
budoucí práci s dìtmi a mládeí z Vizovic a okolí.
S pøáním zdraví a tìstí v novém roce nám vem
M. imoník, vedoucí oddílu
Nìkteré nae akce:
Dobytí severního pólu 17. a 18. 11. 2016
Výcvik nejmeních vodákù na Plouènici a Orlici, 2. a 5. 7. 2016
Zamykání oddílové studánky Gajdoka, 15. 10. 2016
Sázení jabloní na oddílovém srubu, 14. 11. 2016
Letní pobytový tábor Indiánské léto 2016
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HALLOWEEN, ROZSVÌCOVÁNÍ STROMKU, OTEVØENÍ OBECNÍHO DOMU
A TICHÁ VZPOMÍNKA NA FIDELA CASTRA

vánoèní atmosféøe byl rozsvícen
kouzelnì nazdobený vánoèní
stromeèek.
Poté se mohlo pøejít ke slavnostnímu aktu samotného otevøení obecního domu. Po krátkém
pøivítání a podìkování, které zaznìlo z úst paní Kmínkové, si

Ve ètvrtek 27. øíjna se
chrastìovské námìstí hemilo straidly. Ji tøetím rokem si
nae dìti samy zorganizovaly
Halloweenský pochod, jeho úroveò se kadým rokem zvyuje.
Je to pro nì velký den, na který
se u dlouho dopøedu tìí. Samy
si pøipravují kostýmy a masky.
Líèení bylo tentokrát tak vìrohodné a dokonalé, e se a tajil
dech. Úderem 18. hodiny straidla v úctyhodném poètu asi 15
oblud vyrazila na chrastìovský okruh vylekat své sousedy
a to øíkáním: Koledu, nebo ti
nìco provedu. A protoe víme z
minulého roku, e svá slova
dostála, byli vichni sousedé
tìdøí. Mnozí si dobøe pamatují,
jak minulý rok ten, kdo nebyl pøipraven, byl opravdu nemile pøekvapen. Straidla toaletním papí-

slovo vzal pan Kalenda, který
krátce zavzpomínal na celou historii kulturního domu a následnì
paní starostka Silvie Dolanská
podìkovala vem Chrastìovjanùm za spolupráci pøi jeho budování.

rem omotala stromeèky, keøíky a
ploty u tìch, co nebyli doma, nebo tìm, co obludám nic nedali.
Dali nám tak jasnì vìdìt, e je to
jejich DEN a není radno si s nimi zahrávat. Dìti si to náramnì
uily (sousedé snad také) a u se
tìí na dalí roèník.
Sobota 26. 11. 2016 byla pro
obyvatelé Chrastìova výjimeèným dnem. Nejenom tím, e to
byla první adventní sobota a mìl
se rozzáøit vánoèní stromeèek,
ale zejména díky tomu, e koneènì dolo k dlouho oèekávané
události, a to otevøení chrastìovského obecního domu. Slavnostní odpoledne zaèalo krátce
po pùl ètvrté, kdy si chrastìovská mláde pod kytarovým vedením Luïka Polèáka ml. nacvièila
vánoèní koledy a v této pøíjemné
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Za zvuku fanfár, které zahrál
na harmoniku Petr Zapletal,
dolo k samotnému pøestøiení

pásky, a to jedním z nejstarích
obyvatel - panem Hlavenkou a
jedním z nejmladích obyvatel Ondrou Svìtlíkem. Tuto svatou
trojici doplnila ena, kterou byla
starostka, paní Dolanská.
Poté u byl èas na volnou
zábavu a popíjení vánoèního
punèe a pojídání vemoných
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dobrot, kterými se vechny
chrastìovské eny rády pochlubily a pøinesly do obecního

domu. A hlavnì na zpívání s harmonikou, které urèitì vichni
ocenili a uvítali a spoleèné zpívání s harmonikáøem vem vydrelo a do pozdních noèních hodin.
I zde bych ráda podìkovala
zejména panu Petru Hejdovi,
který má velkou zásluhu na rekonstrukci objektu. Aèkoli není
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rodilý Chrastìovjan, do celé
záleitosti se obul tak jako kdyby jím byl, a i pøes drobné nezdary, které ke kadé stavbì a rekonstrukci patøí, situaci zvládl, ve
funkci pøedsedy osadního výboru, skvìle. Dále bych ráda vyjádøila vdìk bývalému starostovi,
panu Romanu Persunovi i bývalému zastupitelstvu, bez kterých
bychom rekonstrukci bývalého
obchodu na obecní dùm jen tìko rozjeli.
Na souèasné podobì obecního domu má také lví podíl pan
architekt Petr Zámeèník, kterému
se pùvodní vzhled obchodu povedl krásnì pøemìnit v multifunkèní objekt, který bude k uitku vem Chrastìovjanùm. Nesmíme opomenout ani
Hanu Schreibrovou, která po celou
dobu zajiovala
stavební dozor nad
celou rekonstrukcí.
A bez souèasného zastupitelstva
v èele s paní starostkou Silvií Dolanskou bychom naeho cíle - nového
obecního domu nikdy
nedosáhli,
proto patøí velké
podìkování i jim.
Jsme velice rádi, e zde máme
opìt místo, kde se
mùeme spoleènì
scházet a kde
mùeme poøádat
rùzné kulturní akce.
Samozøejmì
nemohu zapomenout na vechny
obyvatele Chrastìova, kteøí se
nemalou mìrou podíleli na
rekonstrukci a výstavbì obecního domu a odpracovali zde bezplatnì stovky hodin. Nerada
bych nìkoho vynechala - proto

dìkuji vem, kteøí se zúèastnili a
svùj soukromý èas vìnovali vìci
veøejné a to - obecnímu domu.
Je to objekt, který bude slouit
nám vem, a to jak generaci souèasné, tak i generacím budoucím. Je to místo, kde bychom
mìli spoleènì proívat klid a
pohodu, uívat si radosti ze ivota a jetì více se tak nìjak po
chrastìovsku stmelovat. Myslím
si, e mùeme být hrdí na to, co
jsme na Chrastìovì s pomocí
mìsta vybudovali.
Olga Kmínková
Foto: Terezie Uhøíková,
Petr Jaroò, Richard Jaronìk

SOUDNÍ OKRES VIZOVSKÝ 1907 - BRATØEJOV (I. ÈÁST)

dostateèných jistin, aby v Bratøejovì mohla býti zøízená samostatná katolická duchovní správa.
Odkud e pochází slovo Bratøejov? Z jedné náboenské povìsti právì zde svatí bratøi Cyril a
Metodìj kázali Moravanùm pravého boha a právì po tìchto bratøích se jmenuje Bratøejov.
Rozloha bratøejovského katastru je zhruba 1200 hektarù. Pramení zde øíèka Bratøejùvka, která
se ve Vizovicích vlévá na tìpské
ulici do Lutoninky. Mnohokráte v
minulosti tato malá øíèka zpùsobila
velké povodnì a hmotné kody na
svém dolním toku. Obèané z
Vizovic, kteøí ijí kolem jejího toku,
mohou vyprávìt, jaké hrùzy zaili
na vlastní kùi.

Výraznou dominantou obce je
ji zmínìný kostel Svatého Cyrila
a Metodìje, o jeho výstavbu se
významnou mìrou zaslouil vizovický dìkan a faráø Jan Barto.
Jeho pøièinìním získal finanèní
prostøedky na stavbu kostela, jak
od vìøících, tak i od rùzných institucí Rakousko - Uherské monarchie. Jedním z nejvýznamnìjích
dárcù byl i tehdejí císaø Frantiek
Josef I. Základní kámen byl poloen 5. kvìtna 1871.
Kostel byl postaven v letech
1871 - 1890, kdy byl 22. 10. 1890
vysvìcen biskupem F. Sáleským
Bauerem z Brna. Nebylo vak

Teprve v roce 1893 se selo dostatek penìz, místodritelství schválilo dotaèní listinu a dne 23. února

Bratøejovský sala s kolibou, chata
vizovského Sokola v Ráji.

Pohlednice z roku 1938

Kostel Cyrila a Metodìje
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Celková finanèní èástka na
stavbu kostela je zaarchivována
ve farní kronice ve výi 113 421
zlatých a 76 krejcarù. Prvním slouícím faráøem byl páter Antonín
Sopùch, který se staral nejen o

1899 byl uveden první faráø, a to k
nemalé radosti staøièkého zakladatele pátera Jana Bartoe, který
záhy, 13. èervna 1899, skonal.

duchovní blaho obèanù, ale i o
hmotné blaho obce tím, e pøimìl
obèany k vysazování ovocných
stromkù.
Významnì se zaslouil o zaloení místní Raiffeisenky a to v
roce 1902.
Obec Bratøejov, nai východní
sousedé, jsou poslední obcí okre-

su Zlín. V roce 1790 zde ilo 481
obyvatel, v roce 1834 ji 362 a v
roce 1900 681 obyvatel. Dnes je
zde pøiblinì 750 obyvatel, kteøí
jsou z poloviny vyznání øimsko -

Nádhernou èetinou psaný pohed
bratøejovské ivnostnice.

Sokol Vizovice na bratøejovském Ráji

6/2016

25

Pohled z tábora z Ráje

katolického a z poloviny Èeskobratrského evangelického vyznání. Èetí bratøi jsou pøifaøeni k
Pozdìchovu a katolíci chodí velebit hospodina do vlastního chrámu
Cyrila a Metodìje.
Bratøejov je z horní èásti výraznì obklopen Vizovickými vrchy,
kde se nachází jejich nejvyí bod
Klátov s nadmoøskou výkou 753
metrù, leí na rozhraní katastru
Bratøejovského a Vysokého Pole.
Místní lidé jej nazývají Zámèisko,
jeliko zde bylo v minulosti nalezeno slovanské táboøitì - hradisko z
doby bronzové.
Klátov proel mnoha archeologickými prùzkumy. Bylo zde
nalezeno mnoho artefaktù. Jedním z nejvýznamìjích archeologù, který zde bádal, byl PhDr. Jiøí
Kohoutek.
Uprostøed obce se nachází
velká náves, kde sídlí obecní úøad
a obchodní a kulturní centrum. Nedaleko se nachází dalí významná
budova, a to stavba staré koly. V
horní èasti návsi je hasièská zbrojnice. O sportovní vyití se starají
místní fotbalisté, kteøí nedávno dosáhli historického úspìchu, kdy
postoupili poprvé do okresního
pøeboru. Své fotbalové zápasy
hrají na krásnì zrekonstruovaném
sportovním komplexu. Souèástí
obce je i nedaleké Chrámeèné.
Jde o malou místní èást, ale o to
víc oblíbenou. V letních mìsících
se zde turisté zastaví obèerstvit do
starobylé hospùdky Na Chrámeèném. Je zde i pálenice a moderní
parkurový sportovní areál, v jeho
blízkosti se nachází stáje koní. V

Pøi výstavbì kostela byly prodávány tyto pamìtní kartièky pro ty, kteøí se finanènì
podíleli na výstavbì. Na pøední stranì byl kostel, text na zadní stranì.
horní èásti Chrámeèného nalézáme mysliveckou støelnici místního
mysliveckého sdruení,. Zde se po
mnoho let konají tradièní støelby na
asfaltové holuby.
S obcí bratøejovskou mají Vizovice velmi rozvinuté vztahy, co
dokazují i mnohá kolní pøátelství,
která mnohdy pøerostla v pevné rodinné vazby. Prostì jak i to poøekadlo praví: My jsme Valai, jedna
rodina!
Napsal: Karel evèík
Tolik fakta. e Bratøejov byl a
moná e jetì je tajemným a
záhadným místem, svìdèí i nìkolik faktù, chcete-li legend èi povídaèek.

Bratøejovu se toti záhadnì
vyhýbá i cholerová epidemie z roku 1831, kdy vizovský vrchní Kozelka naøídil správì rychtáøù, aby
choleru z domu vypustili a bratøejovský rychtáø ji zakopal ve
Vrchhùøe. Cholera zuøila v okolních vesnicích, nevyjímaje Vizovice, ale v Bratøejovì nikdo neonemocnìl.

lava Pìøinky z roku 1907: ...e ju
ledvá tyøí chlapi obèíhli! a tam o

Trochu jsem ale zapátrál a
moná jsem nael pro hledaèe
pokladù cestu k velkému objevu a
rychlému zbohatnutí.
Dle legendy se na Kláovì
nachází Èertùv kámen a uvnitø
hory jsou prý sklepy s ohromnými
poklady, které hlídají èerný býk a
èerný pes. Na skále stávala jedle,
kterou, jak se píe v knize Vác-

O nìco mladí snímek (1942)

Celkový pohled na Bratøejov (1930)
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Sraz na nácviku vizovských Sokolù v
Ráji v Bratøejovì.
pravé poledne byl vídán zlatý
èagan (hùl). Ale dle legendy se
øíká, e kdo se tam v této dobì
odváil, zabloudil a nemohl se z
hor u dostat. Také tu prý v noci
slýchali rachocení jedoucího povozu a hlasy: Øíme, Øíme, stùj pøi
mnì.
Onu ètyømetrovou vysokou
skálu tam prý zanechal èert stavící
most pøes øeku Senici u Lideèka, v
okamiku kdy zakokrhal kohout,
kterého mìla baba v Lideèku
schovaného pod devaterými neckami a pod novým hrncem. Od
tohoto momentu je právì toto
místo nazýváno Èertovým kameòem. A tajuplný pøíbìh pokraèuje a
legenda øíká, e na tomto kamenu
vysedával èernoknìník a èetl z
knihy. Dokonce ke Kobylí studánce chodí bílý kùò z hradu pro
vodu. Studánku obletují a do ní se
ponáøí zlaté kaèeny.

Co je na tìchto pøíbìzích
pravdou, moná u nezjistíme, ale
tøeba..., tøeba se najde nìkdo
odváný a v noci zaène pod Èertovým kamenem kopat v touze najít

Korespondence s dobovým razítkem
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Kostel Cyrila a Metodìje, prvorepublikový snímek, cca 1925.
poklad, a kdoví, tøeba narazí na
hlídajícího èerného býka nebo
psa. Jen aby nael cestu zpìt.
Faktem ale zùstává, na nìm
se historikové shodují, e zde po-

hantí pøedkové vykonávali náboenské obøady.
Richard Jaronìk
Archívní fotografie: Karel evèík,
Libor Mackù

Asi nejznámìjí pohlednice Bratøejova

AUTORSKÉ ÈTENÍ - PROBUZENÍ
MORAVANÙ, MORAVSKÁ MYTOLOGIE
Dne 10. 11. 2016 se v kavárnì Domu kultury Vizovice uskuteènilo autorské ètení spisovatelky PhDr. Jaroslavy Grobcové z její nové
knihy Probuzení Moravanù, Moravská mytologie. Autorka se aktivnì zabývá odkrýváním zamlèované historie Moravy. Stále i ve svých
85 letech objídí vìtinu míst, o kterých píe.
Jako svého hosta si pozvala Mgr. Zuzanu Kaiser, která zde také
pøedèítala ze své nové knihy ivot naich pøedkù, rituály a obøady.
pracovnice Domu kultury Vizovice

PAVEL TABÁSEK & PARTYJA
USPOØÁDALI 2. ROÈNÍK LISTOPÁDÌNÍ
V sobotu 19. 11. 2016 jsme se seli na druhém roèníku setkání
kapel s názvem Listopádìní v kavárnì Domu kultury Vizovice. Toto
setkání vzniklo z chuti se jetì pøed vánoèním mumrajem sejít a udìlat si malé muzikantské doínky.
Celý veèer hudebnì zahájil a poté uvádìl Pavel Tabásek. Po
jeho vystoupení následovalo vystoupení folkrockového uskupení
Pavel Tabásek & Partyja, Z horní dolní a dál na jih a na závìr 4 hodinového muzicírování zaznìla Muziga Harafica. Celý veèer se skvìle
vydaøil, publikum si po kadém vystoupení vyádalo potleskem pøídavek a nìkteøí si rádi i po skonèení koncertu posedìli u nás déle.
pracovnice Domu kultury Vizovice
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VIZOVICKÉ FARMÁØSKÉ TRHY
UKONÈILI JI 6. SEZÓNU
Poslední letoní Vizovický farmáøský trh se konal na Masarykovì
námìstí v sobotu 8. øíjna 2016 a uzavøel tak ji 6. sezónu trvání
tìchto trhù ve Vizovicích, které oiví nìkolikrát do roka centrum
mìsta. Pro zájemce o kvalitní potraviny se známým pùvodem zde
bylo k dispozici více ne tøicet stánkù s rozsáhlým sortimentem. K ji
tradièní nabídce produktù v letoním roce pøibyly ivé ryby, kozí sýry
pøímo z Vizovic, èerstvé ovocné ávy, nabídka soukromého vinaøství
a velkého zájmu jak ze strany dìtí, tak i dospìlých se tìil kováø,
který pøedvádìl své umìní pøímo na místì. Ke zpøíjemnìní celkové
atmosféry posledního letoního trhu pøispìla svým vystoupením
dechová hudba Libora Mikla - Miklovci.
pracovnice Domu kultury
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VÝSTAVA IKOVNÉ RUCE OBÈANÙ
VIZOVIC
A SOUTÌ O NEJLEPÍ KYSELICI
Dne 10. 2. 2017 v 17 hodin se uskuteèní ji poesté výstava
ikovné ruce obèanù Vizovic a soutì O nejlepí kyselici v prostorách vestibulu a kavárny Domu kultury Vizovice.
ádáme tímto vechny zájemce o vystavení svých výrobkù
a zájemce o úèast v soutìi o nejlepí kyselici, aby nás kontaktovali do 30. 1. 2017 na tel: 577599191, 577599110, 604208912,
nebo emailem: infocentrum@dkvizovice.cz, (pro výherce v soutìi je
pøipravena hodnotná cena).

UPLYNULÝ ROK V IC
Letoní rok byl v infocentru ve znamení stìhování a zmìn, od
jara máme nové vybavení, ale úloha infocentra zùstává stále stejná
- podává bezplatné informace návtìvníkùm, dveøe dokoøán u nás
mají turisté i místní.
Prodáváme vstupenky na akce v DK i ostatní akce, jako je napøíklad Trnkobraní.
V infocentru zakoupíte turistické mapy, pohledy, kníky, turistické
vizitky a známky, rùzné upomínkové pøedmìty a suvenýry, k dostání
je zde zdarma øada rùzných turistických prùvodcù, letáèkù. Turistické
razítko si návtìvníci mohou otisknout na pohlednice èi jiné pøedmìty pøímo v prostorách IC.
Návtìvníkùm infocentra je k dispozici poèítaè s pøipojením na
internet po dobu 40ti minut zdarma. Kopírujeme èernobíle i barevnì,
skenujeme, laminujeme.
Do konce roku v prostorách IC budete mít monost shlédnout
jetì jednu výstavu, pøijïte se naladit na vánoèní notu a odreagovat
se od shonu a povinností.
Rádi bychom vem podìkovali za návtìvu a pøijïte se zeptat,
zavolejte, napite - rádi Vám poradíme a uvidíme i v pøítím roce.
Pracovnice IC

OZNÁMENÍ
Z dùvodu nefunkèní vzduchotechniky v sále Domu kultury Vizovice se vechny nae akce konají v prostorách kavárny, nebo ve vestibulu domu kultury.
Dìkujeme za pochopení
pracovnice Domu kultury Vizovice
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