Zvonek - krouky 2017/2018
Oprava Mariánského sloupu
Vedení vysokého napìtí pøes nás?
Dìtské dopravní høitì
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Byla jsem jetì malá. Konèil první mìsíc nového kolního
roku 1967 - 1968 a my koláci jsme se snaili stále jetì si pøivyknout na absenci nikdy nekonèících volných dnù, které pøináely prázdniny.
Rok 1967 byl dávno ve své druhé polovinì a jevil se, alespoò nám kolákùm, jako kadý jiný. Lidé ili své bìné, kadodenní ivoty. Byly nám na míle vzdáleny svìtové události a
ty, které se udály v Èeskoslovensku témìø taky. Nevnímali
jsme tolik, e Prahu navtívil nejvyí sovìtský pøedstavitel
Leonid Iljiè Brenìv a také budoucí americký prezident
Richard Nixon, ani to, e se rozhodlo o výstavbì metra. Stejnì
tak nám uniklo pøedání do provozu prvního èeskoslovenského
irokoúhlého kina Hvìzda pro 510 divákù v Uherském
Hraditi. Snad ani dospìlí si neuvìdomovali, e v èeské kultuøe to bylo jedno z vrcholných období 20. století. Historikové
se shodují, e rok 1967 byl moná tím úplnì nejlepím ze
vech. Vznikají nové divadelní scény jako napø. Divadlo Na
Zábradlí nebo Semafor a Divadlo Járy Cimrmana uvádí první
hru. V Brnì zahajuje svou èinnost Divadlo Husa na provázku.
Stejnì jako dospìlé ani nás koláky nenechávají chladnými
hity naich zpìvákù Karla Gotta, Waldemara Matuky,
Václava Neckáøe, Marty Kubiové, Evy Pilarové nebo Heleny
Vondráèkové a obdivujeme starí mláde, jak dokáe v rytmu
této hudby tanèit. Dívky s vyèesanými úèesy a úasnými lodièkami na drobném podpatku a mladíci s úzkými vázankami,
èernými brýlemi i boty do uí pièky. Vechny ohromili
Beatles. Bylo to období filmového boomu, prosazujících se
zvuèných jmen jako tøeba Forman èi Menzel a rodících se festivalù - dudácký ve Strakonicích, Porta a Èeskoslovenský beatový festival.
Ani Vizovice nestály stranou. Zrodil se festival, který jsme
si uívali my koláci stejnì jako studenti a dospìlí. Vlastnì
festivaly dva. Vizovické Trnkobraní a Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby. Myslím si, e by se v poèátku obou festivalù nenael nikdo, kdo by pøedpovídal délku jejich ivota tak
dlouhou, a by se dotkla èísla 50 a mìla nalápnuto doít se
vìku vyího. Zmìnily se, dostaly novou podobu - to ale vìk
ostatnì pøináí, neztratily vak nic z pøitalivosti pro vechny,
kteøí mají rádi nejen hudbu a kulturu vùbec, ale i setkávání se
s pøáteli.
Pøeji vizovickým festivalùm, aby potìovaly i v dalích
letech.
Alena Hanáková
místostarostka

AFRICKÝ MOR PRASAT

MARIÁNSKÝ SLOUP NA NÁMÌSTÍ

Aèkoliv se africký mor prasat bezprostøednì netýká mìsta Vizovice, chtìli bychom Vás informovat, e dne 31.07.2017 ve 13:00 hod.
vyhlásil hejtman Zlínského kraje Jiøí Èunek stav nebezpeèí z dùvodu
nebezpeèí rozíøení afrického moru prasat. Stav nebezpeèí je vyhláen na základì mimoøádné události podle zákona è. 239/2000 o integrovaném záchranném systému, a to pro území vymezené katastrálními územími obcí Bøezová, Fryták, Hrobice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Sluovice, Veselá, Zlín a elechovice na Døevnicí.

V prùbìhu loòského roku probìhly na Masarykovì námìstí ve
Vizovicích práce na rekonzervaci horní èásti objektu kulturní památky
sloupu se sochou Panny Marie. V letoním roce mìly práce pokraèovat rekonzervací kamenné architektury podstavce. Ty mìly navazovat
na provedení sanaèních opatøení a odvìtrání základového zdiva za

V souladu se zákonem hejtman stanovil tato krizová opatøení a jejich rozsah:
- Výstavbu doèasného elektrického ohradníku kombinovaného s
pachovým ohradníkem kolem ohroeného území stanoveného
Krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj ve spolupráci s
Krajským úøadem Zlínského kraje.
- Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném území s domácími zvíøaty, která by mohla nákazu africkým morem prasat roziøovat a pøenést ji do uzavøených chovù domácích zvíøat.
Stav nebezpeèí trvá do 29. srpna.
Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakalivé onemocnìní
prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, témìø 100 % smrtností. Touto nákazou mùe onemocnìt prase
domácí i divoké vech vìkových kategorií. Pùvodním rezervoárem
bylo prase bradaviènaté, od kterého se infikovala klíata.
Virus se nachází v krvi, tkáòových tekutinách, vnitøních orgánech
a sekretech a exkretech nemocných zvíøat. Je vysoce rezistentní vùèi
nízkým teplotám i vysuení. Virus se mùe vyluèovat sekrety a exkrety ji 1-2 dny pøed klinickými pøíznaky, nejvíce vak v dobì septikémie.
Onemocnìní se projevuje vysokou horeèkou a 42 °C, která mùe
podle prùbìhu trvat i nìkolik dnù. První pøíznaky se objevují pøi poklesu teploty. Zvíøata jsou malátná, tìce dýchají, nepøijímají potravu, trpí
krvavým prùjmem, zvrací a mají cyanotickou kùi. Klinické pøíznaky se
podobají klasickému moru prasat, ale prùbìh je rychlejí.
AMP se pøenáí pøímým kontaktem, nebo nepøímo produkty ivoèiného pùvodu. Nepøenáí se vzduchem, vnímaví jsou pouze prasatovití, není pøenosný na lidi. Ochrana chovu spoèívá zejména v dodrování zásad biologické bezpeènosti - v tomto pøípadì pøedevím zamezení kontaktu s volnì ijícími prasaty (kvalitní oplocení) a v bezpeènosti krmiva (zákaz krmení kuchyòskými odpady).
Aktuální informace k problematice afrického moru prasat a provádìných opatøení najdete na stránkách Státní veterinární správy
www.svscr.cz.
Ing. Martin Pacoò
vedoucí odboru ivotního prostøedí MìÚ Vizovice

úèelem omezení vzlínavosti zemní vlhkosti z okolního terénu.
Nicménì protoe prozatím nebyla nalezena shoda s Národním památkovým ústavem na koneèné podobì tìchto opatøení, nebyly plánované práce prozatím zahájeny. Ve druhé polovinì srpna tak dojde alespoò k zapoèetí jejich realizace odkopáním zeminy v okolí základového
zdiva, které se nechá tzv. dýchat, a bude se dlouhodobì vysouet
odvìtráváním. Po uplynutí doby vysouení by mìla být provedena
instalace drenáního a izolaèního systému, jeho koneèná podoba by
ji mìla být známa. V souèasné dobì vak nelze odhadnout, jaký bude
prùbìh vysouení zdiva, take ani to, kdy budou práce dokonèeny.
Avak ji dnes je zøejmé, e minimálnì samotná rekonzervace kamenné architektury podstavce probìhne a v pøítím roce, pøièem k pokrytí nákladù se pokusíme vyuít dotaci z Programu regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón, co u
by v letoním roce nebylo moné. Tímto vás zároveò ádáme, abyste
dbali zvýené opatrnosti a pozornosti pøi pohybu v okolí objektu Mariánského sloupu v následujícím období.
Ing. Martin Pacoò
vedoucí odboru ivotního prostøedí MìÚ Vizovice
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MONOST VYUITÍ TÌPKOVAÈE
PRO OBÈANY
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o. zakoupily tìpkovaè urèený
ke tìpkování mìstské zelenì. Jeliko tento nebude pro tìpkování
mìstské zelenì vyuíván kadodennì, nabízí Technické sluby mìsta
Vizovice, p.o. pro obèany Vizovic tìpkování vìtví do prùmìru 10 cm.
Blií informace na telefonu 605 250 100
Ing. Ivan Strakraba
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o.

PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM KRVE
14. èerven patøí celosvìtovému Dni dárcovství krve a pøi této pøíleitosti jsme podìkovali vizovickým dárcùm krve, kteøí byli v roce
2016 ocenìni Èeským èerveným køíem. Za 80 bezpøíspìvkových
odbìrù krve obdrel Mgr. Milo Novák zlatý køí Èeského èerveného
køíe 3. tøídy. Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 40 odbìrù
obdreli Tomá Chudárek, Mgr. Karel Vondráèek, Vít Kladníèek,
Ing. Tomá Sedláèek, Støíbrnou medaili za 20 odbìrù Petr Penèík,
Miroslav Srnìnský a Tomá Malý a Bronzovou medaili za 10 odbìrù obdrel Petr Cedidlo.

V letním volném pokraèování populárního kvízu milovníkù vizovské architektury Jak znáte Vizovice pøedstavíme dva domy, které
pochází témìø ze stejného období, a troufám si napsat, e není
Vizovjana, který by nemìl ponìtí, kde se tyto pìkné stavby nachází.
Jen malá nápovìda - jeden z domù je po krásné rekonstrukci a
druhý na svùj nový kabát jetì èeká.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Veøejné podìkování jmenovaným dárcùm krve probìhlo dne 28. 6.
2017. Pøíjemnou atmosféru setkání s ocenìnými dárci dokreslily skladby svìtových autorù v podání zlínského Klarinetového kvarteta.
Srdeènì dìkujeme.
Silvie Dolanská
starostka

Obr. 1: Sluovská ulice - dùm èp. 438 z pøelomu 19. a 20. století
Obr. 2: Øíèanská ulice - secesní vila èp. 572 ze zaèátku 20. století
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ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAÈENÍ NA KØIOVATCE PARDUBSKÁ A RÙOVÁ
Upozornìní pro obèany na
pøipravovanou zmìnu místní
úpravy provozu
Mìstský úøad Vizovice, odbor dopravy a silnièního hospodáøství, upozoròuje úèastníky silnièního provozu, e v úseku køiovatky místních komunikací ulice Pardubská a ulice Rùová (tj.
u domu s peèovatelskou slubou
Dotek o.p.s.) dojde v prùbìhu
mìsíce srpna - záøí 2017 ke
zmìnì místní úpravy provozu
spoèívající ve zmìnì pøednosti v
jízdì (komunikace na ul. Pardubská bude oznaèena jako
hlavní komunikace a komunikace na ul. Rùová bude oznaèena jako vedlejí pozemní komunikace). Tato zmìna pøednosti bude realizovaná z dùvodu
zlepení dopravní situace a zajitìní bezpeènìjího prùjezdu
danou køiovatkou s ohledem na
stávající stavební a íøkové uspoøádání pøedmìtných komunikací (viz mapa se zakreslenou
situací dopravního znaèení). Dovolujeme si proto vechny obèany poádat, aby vìnovali vánou
pozornost chystané zmìnì dopravního znaèení a dbali zvýené opatrnosti pøi prùjezdu danou lokalitou.
Dalí informace získáte na tel. èísle 777 471 180, 777 471 187

MÉNÌ DÌTÍ IJÍCÍCH MIMO RODINU
Od èervna funguje pøi Dìtském centru Zlín, p.o., nová sociální
sluba: Sociálnì aktivizaèní sluby pro rodiny s dìtmi, která pøispívá k
tomu, aby se rodiny dokázaly dobøe postarat o své dìti, a tak se jich
co nejménì dostávalo do péèe pobytových/ústavních zaøízení.

Sociálnì aktivizaèní sluby DC Zlín jsou dostupné v celém regionu Zlínska (oblast Otrokovic, Holeova, Luhaèovic, Vizovic i Zlína).
Jsou poskytovány zdarma, na principu dobrovolnosti, zejména terénní
formou v pøirozeném prostøedí rodin, zázemí pro ambulantní práci je
na adrese Dìtského centra Bureov ve Zlínì.
Provozní doba terénní sluby: Po-Pá 07:00-18:00 hod.
Provozní doba ambulance: Po-Pá 12:00-18:00 hod.
Kontakt: Dìtské centrum Zlín, p. o. - SAS, Bureov 3675, Zlín,
telefon: 739 544 907, e-mail: sas@dczlin.cz
Blií informace naleznete na www.dczlin.cz

Novì vzniklá Sociálnì aktivizaèní sluba pro rodiny s dìtmi pøi
Dìtském centru Zlín Bureov, p. o. (SAS) napomáhá k ozdravení a
podpoøe takových vztahù a podmínek v rodinì, aby se dìti v rodinném
prostøedí zdravì rozvíjely a byla minimalizována rizika jejich ohroení
a nedocházelo k jejich umísování do pobytových/ústavních zaøízení.
Pracovníci sluby jsou nápomocni rodièùm, èi jiným peèujícím
osobám mimo jiné pøi úsilí napravit patné socioekonomické postavení rodiny, pracují spoleènì na nalezení èi udrení zamìstnání, bydlení, vedení domácnosti, nápravì vztahù v rodinì, pøístupu k dìtem, péèi
o dìti a jejich rozvoji. Mohou rodièe podpoøit, pokud jsou nejistí v kontaktu s lékaøi, úøady, kolami èi jinými institucemi. Nastávající maminky, které nemají dostateèné sociální zázemí, se s podporou pracovníkù pøipravují na narození miminka. Sluby mohou být nápomocny pøi
pøípravì a motivaci rodièù pro návrat dìtí z ústavních zaøízení èi jiných
typù náhradní rodinné péèe.
Nová terénnì ambulantní sluba Sociálnì aktivizaèní sluby
pro rodiny s dìtmi je slubou sociální prevence a pøirozenì navazuje na ji fungující Zaøízení pro dìti vyadující okamitou pomoc pøi
Dìtském centru Zín, p.o., které poskytuje dìtem zázemí a péèi v pøípadech, kdy se rodièe po nìjakou dobu nemohou o dìti starat, nebo
péèi nezvládají. SAS má za úkol napomoci rodinám tìmto situacím
pøedcházet, nebo alespoò podpoøit rodinu v tom, aby umístìní dìtí
mimo domov bylo po co nejkratí dobu.
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NEDOSTATEK VODY
Výzva obèanùm - sucho.
Na základì dopisu Povodí Moravy, s.p., ze dne 18. 7. 2017 informuje Mìstský úøad Vizovice, odbor ivotního prostøedí, e se na vìtinì vodních tokù, na území ve správì Povodí Moravy, s.p., vyskytují
výraznì podprùmìrné prùtoky, kdy vodnosti neovlivnìných tokù se
pohybují v povodí Moravy v rozmezí 3 - 40 % mìsíèního normálu. Na
mnoha profilech je pøekroèen ukazatel sucha. Situace na drobných
vodních tocích èi potocích je jetì nepøíznivìjí, ve vìtinì pøípadù
protékají extrémnì nízké prùtoky nebo se voda vyskytuje pouze v
tùních nebo nerovnostech ve dnì.
Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepøíznivé hydrologické situaci vyzývá Mìstský úøad Vizovice, odbor ivotního prostøedí
(v pøípadì, e se nastalá situace výraznì nezlepí) vechny fyzické a
právnické osoby k etøení vodou a omezení zalévání pozemkù, napoutìní bazénù, mytí vozidel, apod.
Ing. Martin Pacoò
vedoucí odboru ivotního prostøedí MìÚ Vizovice
kontejnery, klece a nádoby, do
kterých mohou obèané vyøazené
elektrospotøebièe ukládat.
Zpìtný odbìr spotøebièù pøináí následující výhody:
Na základì tìchto smluv
mìsto nemá s tímto systémem
ádné náklady.
Na základì tìchto smluv
mìsto od tìchto firem dostává finanèní odmìnu (za rok 2016 to
bylo 54 tis.Kè)
Vyøazené elektrospotøebièe
nekonèí v komunálním odpadu a
mìsto za nì nemusí platit odvoz
a skládkování
Mìsto se chová ekologicky a
nezatìuje ivotní prostøedí nebezpeènými odpady.

SBÌR ELEKTROODPADU
Mìsto Vizovice má uzavøeny smlouvy o zpìtném odbìru vyøazených elektrospotøebièù se spoleènostmi ASEKOL, ELEKTROWIN a
EKOLAMP. Na základì tìchto smluv tyto spoleènosti poskytly mìstu
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Èeská republika má vytvoøený systém zpìtného odbìru elektrospotøebièù, který patøí mezi
nejlepí v Evropské unii a zajiuje kompletní recyklaci elektrospotøebièù, co zajiuje jejich
zpìtné vyuití bez vzniku odpadù.
Na níe uvedených fotografiích je buòka a nádoba ve sbìrném dvoøe a èervený kontejner,
který je v poètu 6 ks rozmístìn po
mìstì a slouí obèanùm k uloení elektrospotøebièù:
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o.
Ing. Ivan Strakraba
Øeditel organizace

VEDENÍ VYSOKÉHO NAPÌTÍ PØES VIZOVICE
V podkladech na zasedání
zastupitelstva mìsta Vizovice,
které se konalo dne 28. 6. 2017
jsme mezi jiným dostali také
podklady k navrhovanému vedení velmi vysokého napìtí 400 kV
pøes Vizovice. V mapových podkladech byly 2 varianty, modrá a
èervená. Èervená varianta byla
navrena pøiblinì v koridoru budoucí dálnice D49, modrá varianta by byla vedena pøes Èamínka, procházela by nad údolím Chrastìovského potoka a
za hájem by pøecházela na katastr obce Bratøejov. Stoáry by
byly vysoké 46 m s rozpìtím cca
30 m. Ochranný koridor by byl
iroký cca 70 m. Kromì koridoru
dálnice D49 a eleznièního koridoru pøípadného (sice velmi nepravdìpodného) prodlouení trati Otrokovice - Valaská Polanka
bychom mìli dalí koridor omezující rozvoj mìsta i jeho turistické vyuití.
Paní místostarostka Mgr.
Alena Hanáková pøichystala k
posouzení následující návrhy
usnesení:
1. Zastupitelstvo mìsta Vizovice bere na vìdomí informaci o pøipravované akci ÚTS
- V498/499 - nové vedení Otrokovice - Ladce
2. Zastupitelstvo mìsta Vizovice nesouhlasí s návrhem modré
varianty vedení 400 kV u pøipravované akce ÚTS - V498/499 - nové
vedení Otrokovice - Ladce
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3. Zastupitelstvo mìsta Vizovice souhlasí s návrhem èervené
varianty vedení 400 kV u pøipravované akce ÚTS - V498/499 nové vedení Otrokovice - Ladce
Zamítavé stanovisko pøipraveno nebylo.
Zámìr vedení VVN je sice zanesen v Politice územního rozvoje,
ale není v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. V pøípadì, e
by zastupitelstvo odsouhlasilo nìkterý z výe uvedených návrhù, byl
by návrh zanesen do Zásad územního rozvoje, a tím bychom se dostali do témìø stejné situace, jako v pøípadì dálnice D49, kterou v podstatì ji nelze zastavit.
Po obdrení podkladù jsem se, stejnì jako nìkolik dalích zastupitelù, zaèal o problematiku zajímat hloubìji, a to vèetnì negativního
vlivu a pøípadných rizik na zdraví obèanù, vlivu na ivotní prostøedí,
omezení zejména lesního hospodaøení v ochranném koridoru, estetické stránky na horizontu obce i Vizovických vrchù a støednì-dlouhodobé energetické strategie Evropské unie a také názory vedení sousedních obcí.
Po pøednesení argumentù nìkolika zastupiteli odsouhlasilo zastupitelstvo jednohlasnì zamítavé stanovisko v následujícím znìní:
Zastupitelstvo mìsta Vizovice nesouhlasí s pøipravovanou
akcí "ÚTS - V498/499 - nové vedení Otrokovice - Ladce" na území
mìsta Vizovice.
Podle mých informací s vedením nesouhlasily ani zastupitelstva obcí Veselá, Zádveøice,
Lhotsko a Bratøejov.
Pavel Peèeòa

4/2017
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR VE DNECH
20. - 21. ØÍJNA 2017
Volby do Poslanecké snìmovny PÈR budou probíhat v pátek
20. øíjna 2017 od 14:00 - 22:00 hodin a v sobotu 21. øíjna 2017 od
8:00 - 14:00 hodin ve stálých volebních okrscích. Volit je oprávnìn státní obèan ÈR, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku
nejménì 18 let.
Hlasování:
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe okrskové volební
komisi svou totonost a státní obèanství ÈR platným obèanským prùkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem ÈR anebo cestovním prùkazem. Volièi, který tak neuèiní, nebude
hlasování umonìno.
Voliè, který se do volební místnosti dostaví s volièským prùkazem,
je povinen tento prùkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej pøiloí k výpisu ze zvlátního seznamu volièù. Volièský prùkaz opravòuje k
zápisu do výpisu ze zvlátního seznamu volièù ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ÈR, pøípadnì zvlátním volebním
okrsku vytvoøeném pøi zastupitelském nebo konzulárním úøadì ÈR v
zahranièí.
Hlasovací lístky:
Hlasovací lístek bude titìn samostatnì pro kadou politickou
stranu, politické hnutí a koalici. Na kadém hlasovacím lístku bude
uvedeno èíslo urèené losem. Hlasovací lístky tých politických stran,
politických hnutí a koalic musí být ve vech volebních krajích oznaèeny stejným vylosovaným èíslem. V pøípadì, e nìkterá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve vech
volebních krajích, zùstane v daném volebním kraji toto èíslo neobsazeno.
Hlasovací lístky budou volièùm dodány nejpozdìji 3 dny pøede
dnem voleb. V pøípadì, e dojde k jejich pokození nebo ztrátì, anebo
voliè zjistí, e nemá k dispozici vechny hlasovací lístky, je moné
poádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístkù.
Úprava hlasovacího lístku:
V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù voliè vloí do
úøední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického
hnutí èi koalice, pro ni se rozhodl hlasovat. Tím dává hlas ve prospìch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Na zvoleném hlasovacím lístku mùe zakroukováním poøadového èísla u 4
kandidátù vyznaèit pøednostní hlas. Jiné písemné úpravy nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.
Hlasování na volièský prùkaz:
Voliè, který se nebude zdrovat v dobì voleb ve volebním okrsku
v místì svého trvalého pobytu, mùe hlasovat na volièský prùkaz v
jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ÈR nebo ve zvlátním
volebním okrsku v zahranièí. Od 2. kvìtna 2017 lze poádat obecní
úøad pøísluný podle místa trvalého pobytu volièe o vydání volièského
prùkazu, a to:
- osobnì prokázáním totonosti (lze poádat do 18. øíjna 2017 do
16:00 hodin),
- podáním doruèeným nejpozdìji 7 dnù pøede dnem voleb, tj do 13.
øíjna 2017, pøíslunému obecnímu úøadu, buïto v listinné podobì
opatøené úøednì ovìøeným podpisem volièe nebo v elektronické podobì zaslané prostøednictvím datové schránky.

V pøípadì krátkodobé hospitalizace nebo v pøípadì, e voliè neví,
kde se pøesnì ve dny voleb bude nacházet, doporuèujeme vyøízení
volièského prùkazu, na který voliè mùe volit v jakékoliv volební místnosti na území ÈR.
Dojde-li k hospitalizaci volièe v zaøízení mimo území volebního
okrsku, kde má voliè trvalý pobyt, po uzavøení stálého seznamu volièù,
tj. ode dne 18. øíjna 2017 od 16:00 hodin, je tato skuteènost povaována za faktickou pøekáku ve výkonu volebního práva.
Monost volit v zahranièí:
Pøi dlouhodobém pobytu v zahranièí je voliè oprávnìn poádat o
zapsání do zvlátního seznamu volièù vedeného zastupitelským úøadem nebo konzulárním úøadem ÈR, s výjimkou konzulárních úøadù
vedených honorárními konzulárními úøedníky v místì pobytu. Zvlátní
seznam volièù vedou zastupitelské úøady pro volièe, kteøí mají bydlitì mimo území ÈR, a to na základì jejich písemné ádosti o zápis,
doloené originálem, pøípadnì ovìøenou kopií dokladù potvrzujících
totonost adatele, jeho státního obèanství a bydlitì v územním obvodu zastupitelského úøadu, kde mají být zapsáni do zvlátního seznamu. ádost musí být doruèena pøíslunému úøadu nejpozdìji 40 dnù
pøede dnem voleb, tj. do 10. záøí 2017. V pøípadì zápisu do zvlátního seznamu volièù vedeného zastupitelským úøadem v zahranièí, bude tento voliè automaticky vykrtnut ze stálého seznamu volièù vedeného obecním úøadem, v jeho územním obvodu má místo trvalého
pobytu. V pøípadì, e by chtìl tento voliè v budoucnu volit na území
ÈR, musí zaádat pøísluný zastupitelský úøad o vykrtnutí ze zvlátního seznamu volièù. O tomto vydá zastupiteský úøad volièi potvrzení,
které je nutné odevzdat pøede dnem voleb obecnímu úøadu, v jeho
územním obvodu má voliè místo trvalého pobytu, nebo v den voleb pøísluné okrskové volební komisi.
V pøípadì, e se voliè nebude vyskytovat v dobì voleb v územním
obvodu tohoto zastupitelského úøadu, mùe tento vydat na základì
jeho ádosti volièský prùkaz, na který je oprávnìn hlasovat v jakémkoliv zvlátním volebním okrsku v zahranièí, ale rovnì jakémkoliv
volebním okrsku na území ÈR.
V pøípadì krátkodobého pobytu v zahranièí je vhodné volit na
zastupitelském úøadì na volièský prùkaz, o který je moné zaádat v
místì trvalého pobytu volièe osobnì do 18. øíjna 2017 do 16:00 hodin,
nebo podáním doruèeným nejpozdìji 7 dnù pøede dnem voleb, tj. do
13. øíjna 2017.
Volièi v zahranièí budou volit kandidáty ze Støedoèeského kraje,
který byl vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod kterým
jsou podøazeny vechny zvlátní volební okrsky. Volebními dny jsou
ètvrtek 19. øíjna 2017, pátek 20. øíjna 2017 a sobota 21. øíjna 2017.
S pøípadnými dotazy se mùete obracet na tel. èíslo 725 756 788,
777 471 173, 777 471 171, pøípadnì na e-mail: petra.kovarova@vizovice.eu.
Mgr. Petra Kováøová
vedoucí odboru pøestupkového a správního

Monost volit pøi volbách v nemocnici:
V pøípadì, e lze pøedpokládat, e voliè bude dlouhodobì hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zaøízení, správa tohoto zaøízení by mìla volièe informovat o monosti zápisu do zvlátního
seznamu volièù. Voliè v takovém pøípadì hlasuje do pøenosné volební
schránky, se kterou se za volièem dostaví èlenové pøísluné okrskové
volební komise.
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE
Blíí se konec prázdnin a
horké letní dny nás pøímo vyzývaly k lenoení a ètení dobré
kníky. A protoe léto jetì
nekonèí, dáváme pár letních
typù na bestsellery léta. Pøekvapením je, e jsou to knihy èeských autorù, které v naí knihovnì daleko pøedstihly autory
napø. severských detektivních
románù. Velký úspìch slaví kni-

ha dvojromán od Patrika Hartla: Okamiky tìstí a knihy od
Radky Tøetíkové: Osm a Bábovky. Hitem léta pro nejmení
dìtské ètenáøe se stala Doktorka Plyáková.
Bìhem prázdnin má knihovna sice zkrácenou pùjèovní dobu, ale èas vyuíváme na revizi
knihovního fondu, aktualizujeme fond a vyøazujeme knihy v
Místní knihovnì Zádveøice a
Obecní knihovnì Bratøejov. V
letoním roce se také uzavøela
knihovna v Rakové, její fond
pøechází do knihovny v Zádveøicích. Snaíme se, aby ve probìhlo hladce a fond byl co nejdøíve zaèlenìn do fondu knihovny Zádveøice a byl tak k dispozici ètenáøùm obcí.
Pøipravujeme projekty na
dalí kolní rok, besedy pro
dospìlé ètenáøe na 2. pololetí,
opravujeme knihy a dìláme
mnoho dalích nepopulárních
èinností, na které pøi plném provozu nemáme mnoho èasu.
Informace z knihovny a
vechny akce, které pøipravujeme, najdete na naich stránkách
www.knihovnavizovice.cz.
Ráda bych Vás ji nyní pozvala do knihovny na autorské
ètení pana Miloe Vavreèky, kde
pøedstaví svou novou básnickou sbírku Bosky do nebe.
Akce se koná ve ètvrtek 19.
øíjna 2017 v 17 hodin v knihovnì. Tìíme se na Vás.
Mgr. Blanka Krejcárková

4/2017

11

PØED 100 LETY SE NARODIL JAN LAGA,
ZAKLADATEL TRNKOBRANÍ
Minulý mìsíc jsme si pøipomnìli výroèí narození mue, který
se výraznì zapsal do historie
naeho mìsta.
Jan Laga se narodil 16. èervence 1917 v Uherském Ostrohu
jako tøetí z pìti dìtí. Od roku
1946 pracoval jako národní
správce v lihovaru v Uherském
Ostrohu. V roce 1948 se v Blatnici pod Svatým Antonínkem
oenil s Marií Èápkovou. Rodina
pak dále bydlela v Uherském
Ostrohu. V roce 1949 se manelùm Lagovým narodil syn Miroslav, v roce 1952 dcera Jana.
V létì 1958 se rodina pøestìhovala do Vizovic, kde Jan Laga v
letech 1952-1972 pracoval ve
firmì Rudolf Jelínek jako øeditel závodu. Od roku 1972 a do dùchodu
pracoval jako øeditel závodu SLOKO Nivnice. Za jeho pùsobení se oba
podniky rozíøily a zmodernizovaly.
Pøed 50 lety spolu s PhMr. Miloem abkou, tehdejím vedoucím
Osvìtové besedy ve Vizovicích, zaloili Trnkobraní. Psal se rok 1967.
Ten rozhovor si ovem pamatuju pøesnì. el jsem právì z obìda zpìt
do práce a potkal tehdejího øeditele likérky Jana Lagu a svìøil jsem se
mu s momentálním nápadem: Poslouchej, Jendo, dejme dohromady
nìco jako je Znojemské vinobraní. Mohlo by se to jmenovat vestkobraní. A on øekl: Ne, jsme na Valasku. Bude to Trnkobraní. Take
autorem názvu je Jan Laga.
Jan Laga zemøel v 87 letech ve Vizovicích 25. kvìtna 2004.
Druhý ze zakladatelù Trnkobraní, PhMr. Milo abka, který nás
opustil v loòském roce, by se letos 10. února doil 90 let.
Jiøí Madzia,
èlen Zastupitelstva mìsta Vizovice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ VIZOVICE  ENY

Jaký byl zaèátek letoní sezóny pro SDH Vizovice? Pro eny byl
trochu obtínìjí, a to pøesnìji 15. 4. 2017 na Vsetínì, kde se výkon
nezdaøil a vzápìtí také 7. 5. 2017 ve Sluovicích, kdy levá proudaøka
nemohla sestøelit terè, ale i pøesto eny útok dokonèily. Poté se 13. 5.
2017 uskuteènila okrsková soutì u nás ve Vizovicích, kdy se enám
znovu moc nedaøilo, a to kvùli nepoøádku na základnì a zamotaným
hadicím, ale pøesto jim bylo udìleno 5. místo. eny se ale
nevzdávaly a po dalích neúspìích v Újezdu i v Leskovci se
koneènì doèkaly umístìní, a to
pøesnìji na noèní soutìi v
Zádvìøicích. Konkurence zde
byla velice tvrdá, avak i tak obdrely 2. místo. Pro eny to byla
veliká radost, posílilo je to a tak
zaèátkem prázdnin 1. 7. eny
znovu obdrely 2. místo na soutìi v Hrobicích, kde není na
kodu podotknout, e èas na
terèi byl 17.44. 2. místo také vybojovaly na netradièní soutìi v
Liptále a na soutìi v Leskovci.
eny ale tento rok jetì nekonèí
a tak dál budou pokouet své síly na to, aby mohly soutìit a
vyhrávat dál a dál.

733 531 126 a popøípadì napite na facebook Tereza Bláhová, kde se
dozvíte dalí informace ohlednì soutìí a tréninkù.

Pro nì ale hasièi nejsou
jenom sport za záminkou vyhrát,
je to taky koníèek, který spojil devìt sleèen a en, jako jeden tým,
a to konkrétnì:
en

Tereza Bláhová
èlenka SDH Vizovice

Vìru Lutonskou, jako spoj savic a také jako hlavního trenéra
Petru Malikovou, jako strojníka
Janu Machovou, jako spoj koe
Terezu Bláhovou, jako béèkaøku - spojení 3 spojù hadic
Helenu Zedníkovou, jako rozdìlovaè
Nelu Drgovou, jako levý i pravý proud
Danielu Macíkovou, jako levý proud i béèkaøku
Evu Fuskovou, jako pravý proud
Alenu Korèákovou, jako spoj koe i levý proud.

Nìkdy je en málo a tak na soutìích si musí pùjèovat èleny z
jiných týmù a právì z tohoto dùvodu na soutìe jezdit ani nemohou.
Proto shání nové èlenky na pozici levého èi pravého proudu. Pokud
tedy rády bìháte a mìly byste zájem se k nim pøidat, zavolejte na tel.:

ÈINNOST JEDNOTY OREL VE
VIZOVICÍCH V NOVÉM KOLNÍM ROCE
Dìtem brzy skonèí prázdniny a my ji máme naplánováno, co se
od záøí bude v Orlu ve Vizovicích dít. Budeme pokraèovat nejen pøedevím v úspìných aktivitách, které v loòském kolním roce navtìvovalo více ne 100 dìtí z Vizovic a okolí.
Tréninky florbalu pro vechny generace
Od pondìlí 4. záøí zaèínáme s florbalovými tréninky, které budou
probíhat dle harmonogramu tabulky.
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I v novém kolním roce budou nae mìsto reprezentovat v
Orelské florbalové lize týmy mladích ákù, starích ákù a muù.
Pøihláení pro nové zájemce o florbal bude probíhat vdy na prvních
trénincích dané kategorie a do vyèerpání kapacity. Jsme velmi rádi za
zvyující se zájem dìtí o tento sport, ale bohuel sportovní zázemí je
ve Vizovicích omezené. Kontakty na trenéry i více informací naleznete na naem webu www.orelvizovice.cz. Aktuální informace o naplnì-

ní kapacit tréninkù budeme kromì webu zveøejòovat také na
naem facebookovém profilu:
www.facebook.com/orelvizovice.
Orlíèek - cvièení rodièù s
dìtmi
Kromì florbalových tréninkù
pokraèuje také cvièení rodièù s
dìtmi Orlíèek. Opìt budeme cvièit na Orlovnì ve dvou skupinkách - Orlíèek (dìti ve vìku 1 - 3
roky) a Orlíèek - pøedkoláèek (4
- 6 let). Pokud byste se k nám
chtìli pøidat, neváhejte a kontaktujte cvièitelku Albìtu Dolealovou (mail: alz.dolezalova@seznam.cz,
nebo na tel. 607 720 109).
Mgr. Albìta Dolealová a
Ing. Ondøej tach

4/2017
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ORELSKÉ HRY BEZ HRANIC VSTOUPILY DO SVÉ DRUHÉ DESÍTKY
Kdy jsme v roce 2006 uspoøádali 1. roèník Her bez hranic, málokdo z nás myslel na to, zda a jak dlouhé bude mít tato akce pokraèování. Píe se rok 2017 a 11. roèník Her bez hranic je ji za námi. Mìsíc
èerven bývá ve Vizovicích i jeho irokém okolí nabitý dìtskými dny,
pohádkovými lesy a rùznými aktivitami pro rodiny.

Mezi nimi jsou Hry bez hranic nìèím tak trochu ojedinìlým. Svým
pojetím a heslem Táto, mámo, pojï si se mnou hrát! toti vytváøí
prostor, kde si dìti mohou aktivnì proít nìco se svými rodièi. Mámy a
tátové zde nejsou jen pasivní pozorovatelé a podporovatelé svých dìtí, ale úèastní se vech záludných úkolù, které jsou pro vechny nachystány. Spoleènì tak skáèou v pytli, pøekonávají pøekákové dráhy,
skládají puzzle apod.
Za deset let existence Her bez hranic nám odrostla celá jedna
generace. Ti, kteøí tehdy na zaèátku soutìili se svými rodièi, nám nyní
pomáhají s organizací na stanovitích. Potìením letoního roèníku
bylo také to, e pomáhat pøili i dospìlí, kterým u dìti soutìit nechtìjí. Uít si Hry bez hranic v roli rodièe si naopak mohli ti, kteøí dìlali
poøadatele prvních roèníkù a
nyní u mají své dìti.
A jaký tedy byl letoní 11.
roèník? Soutìit pøilo v sobotu
24. èervna 2017 celkem 22 rodinných týmù. Nechybìly stálice
posledních roèníkù. Potìili nás
ti, kteøí k nám loni zavítali poprvé
a letos pøili zas, a velkou radost
jsme mìli i z novì pøíchozích.
Na vechny èekalo 11 netradièních disciplín. Dìti i rodièe
si tak vyzkoueli, zda dokáou
unést co nejvíce kelímkù na zádech, dostrkat balon hlavou na
urèitou vzdálenost, proletìt pøekákovou dráhu na kotìti, hodit
co nejvíce kroukù na sklenici,
skákat s batohem na zádech,
házet sirkou do dálky, shazovat
kuelky, pøebrat jako Popelka co
nejrychleji lutìniny, poskládat
co nejvíce obrázkù tangramu,
postavit co nejvìtí vì z rulièek
(ti mení), èi sestavit co nejvíce
staveb z krabièek a vymalovat
pomocí pet-vrkù co nejvíce
obrázkù.
Jako bonus si mohli vyzkouet lye pro dva. V cíli pak byli
vichni malí soutìící odmìnìni

omalovánkou, pastelkami, nafukovacím balonkem s logem Orla a
malou sladkostí.
Velké pøekvapení a zpestøení akce pro vechny malé i velké pøichystal ná vizovický pan faráø, otec Josef, který neúnavnì bìhem
celého odpoledne pøipravoval cukrovou vatu. Dìkujeme! Velké podìkování patøí vem ochotným pomocníkùm, kteøí pøiloili ruku k dílu nejen na stanovitích, ale vude, kde bylo potøeba. Bez nich by se toti
Hry bez hranic nemohly uskuteènit.
V neposlední øadì dìkujeme vem úèastníkùm, kteøí se nezalekli
záludností disciplín a pøili si spolu a s námi hrát.
Za rok se se vemi tìíme ji na 12. roèníku Her bez hranic zase
na vidìnou!
Albìta Dolealová
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DÌTSKÉ DOPRAVNÍ HØITÌ VE VIZOVICÍCH
dávání jak teoretických, tak praktických dovedností dìtí v souvislosti
se zvyováním ochrany ivota dìtí v silnièním provozu. Mìsto Vizovice
v rámci Národní strategie krajského Besipu zajistilo ve spolupráci s
SK Vizovice ve dnech 12. - 20. èervna 2017 instalaci a provoz pøenosného dopravního høitì na víceúèelovém høiti v areálu Základní
koly.

Mezi hlavní aktivity v oblasti bezpeènosti silnièního provozu bezesporu dlouhodobì patøí dopravní výchova, která je zamìøena na pøe-

Dìti z mateøských a základních kol vizovického regionu absolvovaly zábavnou formou výuku a výcvik pod vedením lektora s cílem prohloubit a ovìøit znalosti a dovednosti ákù v uplatòování pravidel silnièního provozu. Ze strany základních a mateøských kol mìsto Vizovice zaznamenalo zájem o výuku a výcvik na pøipraveném dopravním
høiti, kterého se zúèastnilo cca 200 dìtí. Vìøíme, e celá akce pozitivnì pøispìla k výsledku výchovnì-vzdìlávací práce pøi dopravní vý-

chovì ve kolách a ke správnému a bezpeènému chování dìtí v provozu na pozemních komunikacích a je tak dalím krokem ke sniování nehodovosti dìtí. Za projevený zájem dìkujeme a tìíme se na
dalí spolupráci.

JUDr. Terezia Zlámalová,
odbor dopravy a silnièního
hospodáøství
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AKTIVITY TJ SOKOL VIZOVICE - BÌH ZÁMECKÝM PARKEM 2017

Jako kadý rok, tak i letos na konci kolního roku uspoøádal
výbor TJ SOKOL Vizovice Bìh zámeckým parkem pro dìti a kolní
mláde. Zúèastnilo se 33 mladých nadìjných sportovních bìcù.
Pitný reim byl zajitìn. Kadý úèastník obdrel diplom a sladkou odmìnu.
Vítìzové podle roèníku narození:
Krytof Kroc 2001
Erik Hubáèek 2003
Kristýna Krocová 2004
Sára evèíková 2005
Sabina Burkartová 2006

Jan Dvoøáèek 2007
Julie Fúèiková 2008
Markéta Vlèková 2009
Petr Bambuch 2010
Richard Paèan 2011
Vojta Moravec 2012
Alena Gerová 2013
tìpán Vít Slovák 2014
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Ing. Jiøí Kalenda
TJ Sokol Vizovice
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VEMINÌNÍ 2017, ANEB AKÈNÍ KONEC
KOLNÍHO ROKU
Aèkoliv byla støeda 28. 6. 2017 pracovním dnem, v areálu veminského ActivityPark hotelu se to hemilo lidmi jak malými, tak vìtími. A co vechno se tam dìlo? Pøilákal je tam 7. roèník akce poøádané Dìtským domovem a Základní kolou Vizovice a o. s. ij s
úsmìvem s pøíznaèným názvem Veminìní 2017.
Program byl jako obvykle pestrý, úkoly pohybové i vìdomostní,
doprovodné aktivity bohaté. Tøíèlenná drustva na dvou okruzích vìdomostním a pohybovém, plnila jednotlivé úkoly. lo o pohyb doplnìný o uplatnìní získaných kolních vìdomostí.

VIZOVICE - MÁ LÁSKA...
Kamarádka Dobra mìla v Ludkovicích u Luhaèovic tetu, a ta ji o
prázdninách pozvala na hasièský výlet, který mìl být na Pradlisku. A
prý vezme i kamarádku. A tak se mi dostalo pozvání.
Nejménì týden jsme musely zpracovávat mé rodièe, aby mne pustili. Nakonec to dopadlo dobøe a s tisíci radami jsme èasnì ráno v nedìli vyrazily. Pìky, samozøejmì. Po silnici pøes Zádveøice, Horní a
Dolní Lhotu do Luhaèovic a pak do Ludkovic. Asi 25 kilometrù.
Na cestu jsme se vypravily nastrojené zkuenì - bílé suknì,
halenky, ponoky, støevíce. Prostì - jako do lázní. Vlasy samá lokna ó jé! Pøitom vedro, praná cesta, pro nás nezvykle dlouhá túra a hlavnì - obrovská ízeò a na pití nic. Jen Dobra nesla tetì litr vizovské slivovice. Kdy jsme dorazily do lesa za Luhaèovicemi, u jsme nemohly ani mluvit. Dobro, otevøi to, nebo nedojdeme. Je to tekutina, musí
ízeò zahnat!

Ti, co zrovna nesoutìili, mìli monost pozorovat ukázku dravcù, mohli si nechat namalovat vysnìný motiv na oblièej, obhlédnout
hasièské auto a výbavu dobrovolných hasièù Vsetín - mìsto, èi si
zasoutìit pøi taneèním maratonu se zlínským profesionálem, panem
Charlesem Burtonem.
Dalí roèník je za námi a øeditelka poøádajícího dìtského domova Eva Èapková jej zhodnotila následovnì: Jedná se o ji tradièní
soutìní den pro dìti. Pøináí jim poznat sami sebe a své monosti,
zdokonalit své limity po fyzické stránce. Naim dìtem z dìtského domova zase dává pøíleitost potkat se s dìtmi z bìných rodin a navázat tak fungující pøátelství. Letoní Veminìní se velmi vydaøilo a ji
nyní zaèínáme pøemýlet nad realizací roèníku pøítího.
Závìrem bychom chtìli podìkovat vem zapojeným do realizace akce - dobrovolníkùm ze Støední pedagogické a sociální koly ve
Zlínì, vychovatelùm a uèitelùm Dìtského domova a Základní koly
Vizovice, ale také vedení ActivityPark hotelu Vemina za poskytnutí
prostor.

Otevøela. Sedìly jsme znavené, v bílém obleèení v lese, ani na
loknách nám u nezáleelo. Napily jsme se poøádnì. Kadá na ex - asi
tak dvì deci. Láhev byla napùl prázdná. Vùbec nám to nechutnalo, ale
teklo to! Výsledek se dostavil za chvíli. Oily jsme, jako kdy leklé ryby
hodíte do potoka. Nohy po dvaceti kilometrech chùze lehouèké, úplnì
jsme se vznáely. Svìt byl mnohem krásnìjí, ádná ízeò, jen zpìv
a smích. V pohodièce jsme dorazily k tetì.
Hned vìdìla, kolik uhodilo. Umyvadlo, studená voda, horká polévka. Potom ádný obìd, ale trochu odpoèinku a ly jsme dalích asi
sedm kilometrù na Pradlisko tancovat. Vìøíte, e jsme to zvládly? I s
tancem - kadý kousek jsme tancovaly. Zpátky jsme se svezly na
hasièském náklaïáku.
Naproti tetina domu byl mlýn s vodní nádrí. Vyprosily jsme na
tetì, aby nám dovolila (ve tøi hodiny ráno) se vykoupat. Smilovala se a byla to nádhera. Teplá èervencová noc, mìsíc jak rybí oko a my dvì
v roue Evinì ve vodì.
Byl to jeden z okamikù, na který nikdy nezapomeneme. Kdy z
právì takových støípkù sestavíme zrcadlo, ke stáru se do nìj rádi díváme a s láskou vzpomínáme.
Helena Mazùrková

Akce by se vak nemohla uskuteènit bez podpory vlídných a pøejících sponzorù, jim mockrát dìkujeme za poskytnuté finanèní, ale i
materiální dary. Akce byla spolufinancována z prostøedkù Zlínského
kraje, podporovatelem projektu byla Nadace Terezy Maxové dìtem,
projekt byl finanènì podpoøen nadací Synot zøizovanou senátorem
Ivo Valentou, Korunkou, z. s. Luhaèovice, je podporuje dìtský domov ji 10 let, firmou Japavo Sluovice a dalími, kteøí si nepøáli být
jmenováni.
Vem jetì jednou dìkujeme.
Mgr. Vlasta Harvánková,
odborná vychovatelka,
Dìtský domov a Základní kola Vizovice

4/2017

17

Pradlisko - pískovcový køí

NOÈNÍ PØECHOD VARTOVNA-DOUBRAVA 2017

Milí pøátelé turistiky a pøírody,
Dovolte mi, abych se s vámi podìlila o dojmy ji 3. roèníku
Noèního pøechodu Vartovna-Doubrava. Pro vás, kteøí jetì nevíte, o jakou akci jde, uvádím následující:

V KÈT Vizovice v r. 2015 vzeel nápad /p.tolba/, uskuteènit noèní
pøechod. Bylo otázkou, kolik nadencù se zapojí a také jak zabezpeèit

tuto akci. Pøece jen 15 km v noci s èelovkou a baterkou v ruce není
tak jednoduché, jak se øekne.
Ale dobrý nápad se uchytil, a to i díky podpoøe starostù a mysliveckých sdruení jednotlivých obcí. Moc nás vechny tìí spolupráce
starostky obce Seninky Ing. Holeèkové a paní Øezníèkové, které
ochotnì podepisují pamìtní listy na rozhlednì Vartovna, která patøí
právì obci Seninka. A o 15 km dále ve Vizovických vrích, kde u od
2.30 hodin ráno na nás ochotnì s úsmìvem èeká pan álek s obèerstvením a otevøenou rozhlednou Doubrava, kde vyèkáváme východ
slunce, které se s èervánky vyhoupne na obzor okolo 4.50 hodiny.
Jaký by to byl turistický záitek, kdyby nebylo vás, turistù a nadencù, kteøí chtìjí proít nìco neobvyklého a pøivítat nový den úplnì
jiným zpùsobem, ne to celý rok dìláme. Ale nyní konkrétnì:
Je pátek 9. èervna 2017. Sraz máme na rozhlednì Vartovna, kde
se kolem 21. hodiny scházíme, pozorujeme západ slunce, podepisujeme pamìtní listy a samozøejmì nesmí chybìt památeèní fotografie.
Nejsme tady vichni. Jednotliví èlenové KÈT Vizovice jsou pøipraveni
na stanovitích, kde pøipravují táborák nebo obèerstvovací èi technickou zastávku. V 21.30 hodin se vychází smìr Taneènice v Pozdìchovì. Po trase se k nám pøidávají dalí úèastníci. U Divílkù u hoøí táborák a cestu lemují louèe. První hladoví opékají pekáèky a je potøeba
se obèerstvit i jinak. Je dobrá nálada a to je dùleitá podmínka
pro úspìch akce.
Dalí zastavení je v ubelské
hospodì, kde nás vítají místní,
ale hlavnì vychlazené pivo paní
Suré. Svou ochotou obsluhujících dam a potìením na nás
íznivé poèkat i o pùlnoci pøispívají k dalí splnìné podmínce, kterou je spokojenost nováèkù Noèního pøechodu. Ve je
dobøe naplánované. Nae kroky
vedou dál smìrem do Bratøejova
a pøidávají se k nám dalí pøátelé a kamarádi. Cesta nad Chrámeèným je zalesnìná a v 1 hodinu v noci je u nutné rozsvítit baterky. Tady nám obecní svìtla
nesvítí. Letoní pøechod je odmìnou za organizaci, protoe nám poèasí pøeje. V úvodu jsem se
zapomnìla zmínit, e akci Noèní pøechod organizujeme výhradnì
v èervnu za ÚPLÒKU. Asi u víte proè. Dokáete si pøedstavit tu
romantiku? Teplota 10-13 stupòù Celsia, jasná noc, vlhkost 84%, bezvìtøí. V lese se pase srnèí, sem tam zaskøehotá noèní pták nebo zahouká sova.
Ale to u jsme vidìli záøi dalího táborového ohnì. ChrámeènéSkalka. Odpoèinutí na pokácených kmenech stromù, opékání, obèer-
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stvení a i v tuto noèní hodinu nechybí dobrá nálada a energie. Za bezpeèné uhaení a zajitìní míst dohlííme vichni kolektivnì, ale také
nai èlenové J. talmach a P. Divílek. Vyráíme za svìtly rozhledny
Doubrava. Asi 2.5 km pøed cílem máme na trase pøechodu Suchý vrch.
Na nìkterých z nás se u projevuje únava. Snadná pomoc. Zpìv, trochu protaení a vyráíme vstøíc vrcholu.
U vidíme rozhlednu osvìtlenou stanici provozního Doubravy
pana álka, oheò a slyíme nadené hlasy vech, co stojí u táboráku
a vymìòují si momentální záitky. Voní káva. Jsou tøi hodiny ráno. Kluci, kteøí doslova vybìhli na rozhlednu, u zabalení do spacákù spí. My

Dìkujeme vem, kteøí s námi
proili nevední noc a obohatili
nae záitky. Dìkujeme vem,
kteøí nás rùzným zpùsobem podpoøili. Dìkujeme celému kolektivu organizaèního výboru a èlenùm.
U se tìíme na dalí roèník
Noèního pøechodu VartovnaDoubrava.

Jarka Divílková
èlen výboru KÈT Vizovice

èekáme na první èervánky. Na
západì jasný úplnìk a mezi
Lysou horou v Beskydech a
Bumbálkou se barví obloha do
èervena. U je to tady. Dùvod,
proè jsme dnes neli spát. A to i
pøes zprávu meteorologù, e bude pret.
Ano pøedpovìï se vyplnila.
Je 8.30 hodin, sobota 10. 6.
2017 a obloha se zatáhla do ediva. Prí celé dopoledne. Ale
nám, co odpoèíváme v klidu domova a jsme astní, e dobrý
nápad se vydaøil a vichni doli
do cíle v poøádku, to u vùbec
nevadí.

4/2017
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130. LET OD NEJVÌTÍHO POÁRU V HISTORII MÌSTA VIZOVICE
Jednou z nejnároènìjích akcí Sboru dobrovolných hasièù ve
Vizovicích v jeho zaèátcích byl obrovský poár.
Bylo to v nedìli dne 28. srpna 1887 o druhé hodinì odpoledne, za
velkého vedra a dlouhotrvajícího sucha vznikl za souèasného silného
jihozápadního vìtru na námìstí v jednopatrovém domì è. 133, kde
nyní je postaveno nákupní støedisko Albert, poár, který zachvátil
støechu uvedeného domu. Místní hasièský sbor, který byl zaloen krátce pøed tím v r. 1886, dostavil se ihned k poáru, nemohl vak plnì zasáhnout pro velký nedostatek vody z vyschlých studní a potokù, jako
i nedostateèné vybavení sboru hasicím náøadím a náèiním. Poár byl
podporován prudkým vìtrem, íøil se tzv. pøelétavým ohnìm na sousední indelové a dokové støechy tak rychle, e nebylo mono pomýlet na jeho zdolání. Od ohnì roznáeného na vechny strany chytilo nìkolik budov na rùzných místech ve smìru vìtru. Takovým zpùsobem pøeskoèil oheò na pøízemí domu - bývalý dùm paní. Fierové a
pøes celé námìstí na dùm p. Svìtlíka - vedle obchodu p. Kováøe smìrem
k øíèce Lutonince a odtud znièil øadu plných stodol a íøil se podle vody
do ulice Chrastìovské. Pøelétavým ohnìm vzplanuly témìø vechny
souèasné domy v ulici Sluovské a Kròovské, take témìø celé mìsto
bylo jediným moøem plamenù, nebo støechy obytných domù byly vìtinou indelové a dokové, hospodáøské budovy byly kryty slámou, take byly ohni výbornou potravou, zvlátì stodoly plné svezené úrody.

Byla to hrozná zkouka, kterou postiení snáeli s pravou valaskou trpìlivostí a odøíkáním. 7. záøí 1887 byl do Vizovic vyslán místodritelstvím c.k. inenýr, aby lidem pomohl pøi obnovì poárem znièených stavení.

Kadý vyhoøelý dùm, nebo stodola byly prohlédnuty a bylo doporuèeno, co s tím objektem bude provedeno zda bude dostavìn, nebo
zbourán.
talmach Jan

- Nápis na budovì drogerie è.p. 137.
- Ruèní støíkaèka (taena hasièi) z roku
1886, která byla pouita pøi poáru.
Bìhem odpoledne pøihlásili svou pomoc náèelníci sborù Sluovice,
Zlín a Vsetín s jedním sborem mìstským a dvìma továrními. Za úèinné pomoci tìchto sborù podaøilo se koneènì oheò lokalizovat, kdy
znièil celé námìstí a vìtí èást ulice Sluovské na levé stranì a po p.
Rychlíka listonoe, na pravé stranì a po p. Bajera, ulici Chrastìovskou po obou stranách a po p. Vajíka a p. Kolínka, tìpskou ulici
po pravé stranì øeky po p. Mikulíka, na Pardubské jenom za bývalou
radnicí podél vody znièil 14 øeznických jatek.
Shoøelo celkem 129 domù, 84 stodol naplnìných obilím a pící, 204
chlévù. Celková koda dosahovala na 700.000 zlatých. Shoøela té
starobylá radnice a v ní uloený obecní archív. ár byl tak velký, e i
nejstarí a nejmohutnìjí stromy v zahradách byly spáleny a do
zemì. Na námìstí vynesený nábytek a atstvo shoøelo úplnì. Hrùza,
pláè a náøek byl tak neskonalý, otøesený, bylo pøes tisíc lidí bez pøístøeí. Vìtina jich i s dobytkem dlouho táboøila pod irým nebem.
Poár stravoval znièené objekty celou øadu dní.
Mezi dobrodinci, kteøí pøispìli hmotnou pomocí, bylo pøedevím
mìsto Vsetín 5.000 zlatých, hrabì Seilern z Lukova 2.000 a døevo na
stavby baron Stillfried z Vizovic mimo penìitou pomoc i mnoství
cihel a døeva na stavby.
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SOUTÌE MLADÝCH HASIÈÙ
Letoní sezónu jsme opìt zahájily okrskovou soutìí, která se
konala ve Vizovicích na fotbalovém høiti 13. 5. 2017. I v letoním roce
máme dvì soutìní drustva, A, B mladí áci.

Na soutìi se naemu A teamu daøilo a vybojoval krásné 2. místo.
Zúèastnily jsme se doposud sedmi pohárových soutìí a výsledky
nás dost èasto vyhouply na pøední pøíèky a pohárù u máme nìkolik.
Zatím mají dìti úspìchy a pohárù u máme tolik, e polièka na klubovnì je u malá, budeme muset nechat udìlat novou a vìtí.
Pøehled, kde vude jsme soutìily:
13. 5. Vizovice A - 2. místo
3. 6. Újezd
A - 2. místo, B - 7. místo
17. 6. Nevová A - 1. místo, B - 2. místo
Návojná A - 3. místo, B - 7. místo
24. 6. Veselá A - 3. místo
1. 7. Hrobice A - 1. místo zde opìt obhájili prvenství z loòska,
B - 7. místo
22. 7. Lípa - namíchané drustvo 3. místo
Za zmínku stojí, e v Nevové vyhrála obì nae drustva první a
druhé místo, team B vyhrál svùj první pohár, ze kterého mìl opravdu
velkou radost a dalí motivaci, proè jezdit na soutìe.
Ke konci kolního roku jsme uspoøádali spaní na hasièárnì, které
mìlo velký úspìch, dìti byly nadené hlavnì z noèní stezky odvahy,
která se la pøes hasièárnu a také venku okolo hasièárny, zkouka
odvahy to byla veliká a ti nejodvánìjí li sami a ti, co se trochu báli,

li po dvojicích. Zvládli to úplnì vichni, protoe jsou to ikovní hasièi.
Druhý den jsme vyrazili na dvì soutìe, byl to pro nás nároèný, ale
zároveò úspìný den. Ze 4 startù jsme dovezli 3 poháry. Za 1. místo,
2. místo, 3. místo.
Tímto nae sezóna nekonèí,
jetì máme pøed sebou dalí
soutìe. Pøejeme jim dalí úspìchy, jako mìli dosud.
Moc bych chtìla podìkovat
rodièùm, kteøí s námi jezdí na
soutìe a pomáhají nám s dopravou dìtí, pøi poètu 14 dìtí není doprava jednoduchá. I kdy u
teï jezdíme s dodávkou, která
uveze 8 dìtí, tak zbytek musí s
rodièi. Ale tím, e èasto jedou
obì drustva, pomoc rodièù je
moc vítaná. Jetì jednou moc
dìkuji za dopravu mamince a
trenérce Petra Maliková, a
mamince Bronislava Grebeníèkové.
Vedoucí mladých hasièù
Lutonská Vìra
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JAKÉ BARVY MÁ RADOST

Rozhovor s malíøem Jiøím
Holíkem
Je pøelom záøí a øíjna 1967.
Vizovice proívají historicky první
slavnosti Vizovické Trnkobraní.
Program rozvrený do tøí dnù je
sestavený z odborných témat s
celostátní degustáí vodky a koòakù, výstav ovoce a kvìtin, vizovických destilátù a potravináøských výrobkù. Nechybí celostátní soutì kvality domácí slivovice
s nedìlním finále. Program obohacený jezdeckými dostihy i velkým ohòostrojem má také svou
kulturní èást s promenádním
koncertem a estrádním poøadem
s øadou umìlcù zvuèných jmen.
Doprovodné výstavy samorostù i
fotografií. Celou kulturní èást
programu zahajuje v pøedzámèí
výstava obrazù rodáka z Bøezové, malíøe Aloise Holíka na
motivy z Vizovic a okolí.
Uplynulo padesát let. Je
srpen 2017 a Vizovice se chystají ji po padesáté proít Vizovické Trnkobraní, které bude
jubilejní. Stejnì jako pøed padesáti lety je program rozvrený do tøí dnù. I tentokrát bude
jeho kulturní èást v centru
mìsta zahajovat v pátek 18. 8.
2017 výstava obrazù rodáka z
Bøezové, malíøe Jiøího Holíka,
syna Aloise Holíka. Náhoda èi
osud tomu chtìly, e kruh 50ti
leté historie Vizovického Trnkobraní se spojil osobnostmi
malíøù, otce a syna Holíkových.
Jak vzpomínáte na své dìtství a otce?
Byli jsme kumtýøská rodina.

Otec pracoval v reklamním oddìlení u Bati a v tiskárnì ve Zlínì.
Dìtství proité na vesnici s neopakovatelným kouzlem roèních
období bylo krásné. Samozøejmì
k nìmu patøily i dìtské lumpaèiny, stavìní máje, masopusty, lidové zvyky a obyèeje. Ale také
barvy, jejich vùnì i hudba. Mùj
tatínek mìl malování jako svého
velkého koníèka a malování valaské krajiny se mu stalo celoi-

Jaký byl tatínek malíø?
Byl velmi pohotový a zruèný
malíø. V krátkém èase udìlal barevný záznam krajiny, na nìm
pak doma pracoval. Dovedl zachytit nálady krajiny, jarní tání
snìhu v dìdinách a na kotárech.
Ve vech dìdinách v okolí Sluovic, Frytáku a Vizovic ho znali.
Dovedl stát v zimì, v mrazu, nìkde na kraji dìdiny a malovat. Lidé mu nosili èaj, aby se zahøál.
Nadání a píli doplòoval studiem
na veèerních kurzech na tehdejí
zlínské kole umìní. Byl to dobrý èlovìk, který tento kraj miloval.
Vá mladí bratr Alois byl
uznávaný sochaø, vy malíø a
grafik, otec malíø. Dá se øíci, e
vae cesta k malíøské tvorbì
byla dána rodinným prostøedím?
Mùe se to tak øíci. Otec mìl
spoustu pøátel mezi umìlci rùzných profesí a o umìní se také
doma hodnì hovoøilo. Já sám
jsem mìl sklony k malování od
malièka. S bratrem Aloisem jsme
zdìdili trochu talentu po tatínkovi. Vdycky jsme to od nìj odkoukávali a pozdìji zaèali zkouet a
vytváøet sami. Za pomoci vlastního vidìní svìta, ivota a vzdìlání. Na Umìleckoprùmyslové kole v Uherském Hraditi jsem stu-

votní vání. V podkrovní svìtnici,
která mu slouila jako ateliér, to
vonìlo terpentýnem a barvami.
Rád vzpomínám na zimní veèery.
Tatínek vzal housle, sestra sedla
ke klavíru a koncertovalo se. Toto
prostøedí, naplnìné hudbou a
malováním, nás dìti vedlo k
poznání krásy.

doval v letech 1952 - 1956 u Vladimíra Hrocha, Karla Hofmana a
Josefa Kousala. Od svých znamenitých pedagogù jsem se hodnì nauèil a poznal jsem tam i
hodnì výborných spoluákù.
U nás ubývá
V roce 1959 jste odeel do
Ostravy, kde jste il a tvoøil tøi-
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cet pìt let. Proè odchod z rodného kraje a proè právì Ostrava?
Zlín se mi v padesátých letech nezdál pøíli perspektivní. S
tím, co jsem umìl, jsem se ve Zlínì a jeho okolí nemohl uivit.
Velké mìsto nabízelo vìtí monosti. Zaèátky ale nebyly nijak
jednoduché. Pracoval jsem na
výstaviti Èerná louka jako výtvarník, kreslil do rùzných novin a
samozøejmì maloval. V té dobì
byla Ostrava plná hutí, hald a
kouøe. Postupnì jsem tady nael
své místo. V mých obrazech se
zaèalo objevovat to, co jsem si
pøinesl z domova. Barevnost
mých obrazù byla vlastnì protikladem k edi ostravské krajiny.
Místním lidem se to líbilo. Zaèali
mì brát. Líbilo se mi tady. Na
Ostravu nedám dopustit. Poznal
jsem tady øadu opravdových pøátel z øad hercù, muzikantù, literátù a osobností výtvarného umìní. Návtìvy divadla, filharmonie,
výstav. ivot v malém domku se
svou manelkou Martou i pedagogická práce na Støední umìleckoprùmyslové kole v Ostravì
- Porubì a pøátelský vztah se
studenty.
Nechybí Vám Ostrava?
Pravda je, e kdy iji na
vesnici, nìkdy mi ten rytmus
Ostravy chybí a také známí a
pøátelé. To posezení v hospùdce,
kde s nimi mùete probrat, co
vás trápí, nebo z èeho máte radost. Obèas jetì se do Ostravy
vracím i vystavuji.
Jakými cestami se dostávaly vae obrazy do povìdomí
veøejnosti mimo Ostravu?
Díky výstavám a èlenství ve
Svazu èeských výtvarných umìlcù. Ne mì pøijali, co nebylo
hned, vozil jsem plátna do Prahy
sám. Vlakem. Byl to risk, ale nakonec se ukázalo, e to byla
správná cesta. Dostával jsem
postupnì nabídky na výstavy po
celé republice. Od roku 1968
jsem byl na vlastní noze a malování jsem se mohl plnì vìnovat.
Po pøevratu v roce 1989, kdy u
jsem mìl jméno, jsme s pøáteli
zaloili umìleckou skupinu a
mohl jsem se zaèít prezentovat a
vystavovat i v zahranièí.
Kde vude jste své obrazy
vystavoval a jaký mìly ohlas?
Pøedevím na Slovensku, v
Polsku, Rakousku, Nìmecku,
Francii a jiných zemích. Obrazy
se opravdu líbily a mnohé se prodaly. Nìkteré byly zakoupeny i
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nìkterými institucemi. Velkou
výstavu jsem mìl v roce 1993 v
Domì umìní v Ostravì - asi 70
obrazù. Kurátorem byl PhDr.
Vilém Jùza. Dále jen namátkou v Praze, Ostravì, Havíøovì, Olomouci a samozøejmì i ve Zlínì.
Stalo se vám, e se bìhem
cest po svìtì z nìkteré výstavy nevrátily domù vechny obrazy, protoe se ztratily?
Opravdu se mi to jednou stalo, ve Vídni. Výstavu zaøídil ná
tehdejí kulturní ataé a zorganizoval ji jeden jistý vídeòský galerista. Tam mi nìkdo tøi mení obrazy ukradl. Nikdy na to nezapomenu. Ale nedìlám z toho ádnou vìdu.
Vae obrazy jsou zastoupeny v soukromých a státních
sbírkách mnoha zemí svìta. Je
tìké se s nìkterými rozlouèit?
Nìkdy ano. Vlastnì mùu
øíct, e se se svými obrazy louèím nerad. Maluji pøedevím pro
sebe. Kdy ale nìkdo pøijde a má
o nìco zájem, vìtinou se domluvíme. Pøesto bych nìkteré
obrazy neprodal za ádnou cenu. Zrovna nedávno se to stalo.
Navtívila mì v galerii jedna dáma, která si vybrala právì jeden
z tìchto obrazù. Snaila se mì
pøesvìdèit, ale nepovedlo se a
jak vidíte visí, tady stále.
Jednou jste mi vyprávìl, e
jste se svou manelkou hodnì
a rádi cestovali, pøedevím za
umìním. Která zemì a malíø
vás vzali za srdce?
Krásná místa jsou v Rakousku. Poznali jsme Itálii, Fran-
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cii i panìlsko. V USA jsme napøíklad navtívili Picassovu výstavu. Zamiloval jsem si ale francouzskou Provence. Na tyto cesty moc rád vzpomínám. Na místa
i lidi, které jsme navtívili a
poznali. Malíøù bych mohl jmenovat víc. Hodnì mì inspiruje a velmi se mi líbí Marc Chagall.
Vá krásný dùm s výstavní
síní a ateliérem postavený na
kopci nad Hrobicemi s obrovským výhledem na panorama
Vizovických vrchù má nádhernou atmosféru. Kde se zrodilo
rozhodnutí vrátit se v roce
1995 do míst poblí svého roditì a odejít z vaí Ostravy?
Bylo to s Martou nae pøání
ít na stáøí v klidném prostøedí
uprostøed pøírody v mém rodném
kraji, kde si budeme uívat spoleèných vycházek do pøírody, vìnovat se malování a výstavám.
Galerii vybudovanou v roce 1997
za zbylé peníze z domu jsem si
pùvodnì zøídil pro sebe a pro své
pøátele. Je tady stálá expozice
mých obrazù, kreseb, grafik a
objektù. V galerii visí obrazy, se
kterými se nechci rozlouèit a vìtinou nejsou na prodej. Také
jsou zde díla mých pøátel - výtvarníkù. Jsou zde i sochy mého
pøedèasnì zesnulého bratra Aloise a pouze dva obrazy mého tatínka. Kromì pøátel a rodiny sem
zavítá èasto mení zájezd, obèas
zahranièní hosté, nìkdy nadaní
studenti, které baví výtvarné
umìní. Nìkdy je tady opravdu
veselo. Jsem rád, e tato galerie
existuje.
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Vae obrazy jsou tak trochu jako vy. Svìí, záøivé a
plné energie. Mùete prozradit,
co pro vás malování znamená
a jak to dìláte, e jste stále v
tak výborné kondici?
Malování je pro mì vím. Je
to mùj ivot. Naplnìní. Jsem rád,
e se mé obrazy líbí a pøináí
radost. Splnil jsem si svùj sen z
dìtství. Jsem vdìèný za to, e
mohu dìlat, co jsem si vdycky
pøál. Je dùleité, kde ijete. Raduji se z kadého pìkného dne a
zbyteènì se nestresuji. Nìkteré
vìci neovlivníte. Nepøecpávám
se a rád si dopøeji malinko dobré
slivovice. Ale jen kdy vím, e
nebudu øídit.
Co byste vzkázal mladým
lidem?
Nenechávejte se nièím ovlivòovat. Dìlejte a øíkejte, jak to cítíte. Jedinì tak dosáhnete toho, co
chcete.
Jistì by bylo co dodat a
pøedevím na co se zeptat.
Setkání s èlovìkem jako je
malíø Jiøí Holík je vdy pøíjemné, potìující a obohacující.
Zaujme Vás hlubokým èlovìèenstvím. Obklopeni barvami a
obrazy jste pøi vyprávìní o
vem moném z jeho ivota
skrz naskrz prosyceni pøátelskou atmosférou. Najednou
zapomenete na èas a k odchodu a rozlouèení se vlastnì
musíte nutit. Pøi kadém novém setkání vás vdy znovu
zaskoèí vìk mue s drobnou
tíhlou postavou v dínách a
koili a pøedevím s trvalým
pøíjemným úsmìvem. Vypadá

o mnoho let mladí. Letos v
záøí oslaví 83. narozeniny.
Zbývá podìkovat za rozhovor a popøát ve dobré a pøedevím stálou inspiraci.
Malíø a grafik Jiøí Holík se
narodil 9. øíjna 1934 v Bøezové
u Zlína. V letech 1952 - 1956
studoval Støední prùmyslovou
kolu v Uherském Hraditi. Od
roku 1968 byl ve svobodném
povolání. V letech 1959 a 1994
il a tvoøil v Ostravì. Od roku
1995 ije v Hrobicích u Sluovic.
Je èlenem Unie výtvarných umìlcù ÈR a dalích výtvarných spolcích a skupinách, kde pùsobil a
dodnes pùsobí. Má na svém kontì pøes 130 samostatných a kolektivních výstav doma i v zahranièí. Jeho díla jsou zastoupena
ve státních (napø. Ministerstvo
kultury ÈR) i soukromých sbírkách mnoha zemí svìta pøedevím v Nìmecku, Rakousku,
USA, Francii, védsku, Polsku,
Slovensku, Kanadì.
V regionu (na Valasku) mìl
výstavy napø. ve Zlínì, Vizovicích, Sluovicích, Bøezové, Kaavì, Velkých Karlovicích, na
Soláni, ve Vsetínì i Luhaèovicích. Ilustroval 4 knihy Jana Zeka. Jeho obrazy visí mimo jiné i v
budovách MìÚ Sluovice, Obecních úøadech Bøezová, Hrobice,
Kaava.

Alena Hanáková

HISTORIE ZVONICE OBCE CHRASTÌOV,
ANEB JAKÉ JE UKRYTO POSELTVÍ BUDOUCÍM GENERACÍM
Témìø pøed rokem mì oslovil
pan Frantiek Malý, jestli bychom
nemohli nìco napsat o Chrastìovské zvonici, protoe v èervenci bude mít místní zvonice
kulaté výroèí - úctyhodných 130
let.
Zajásal jsem, protoe za tìch
(u ani nevím kolik) bezpoèet èísel
a rokù, kdy ve Vizovských novinách vychází èlánky o historii Vizovic, jejich obyvatel, rodù a firem,
jsem u napsal spoleènì s pamìtníky a historiky tolik, e ubývá
zdrojù, mé fantazie a hlavnì zna-

lostí. Proto kdykoliv, kdy se objeví nové téma, jsem za nìj rád, protoe nejen e se sám dozvím dalí støípek z naí historie, ale pokud
se podaøí shromádit i dobové
snímky, vznikne èlánek jako tento,
se kterým se mùu k plné spokojenosti podìlit.
Z rukopisu, chcete-li glejtu,
který byl sepsán pøi druhé rekonstrukci zvonice:
Roku 1710 vizovické panství
získala rodina Gollenù. Svobodný

Jeden z mála, ale zato velmi známý
pohled na Chrastìov. A pøirozenì
zmiòovanou zvonici.

pan Prokop Gervas Gollen dal
postavit nový dvùr na Chrastìovì.
Byl to komplex hospodáøských
budov, k nìmu patøila dodnes
slouící roubená studna, vyzdívaná z kamene. Za Blumegenú roku
1782 se rozprodávaly vechny
polnosti i s hospodáøskými budovami dvora chrastìovského novým osadníkùm a opìt byla obnovena obec chrastìovská.

Oslavy ze dne 6. 10. 1991

V roce 1887 byla v prostorách
dvora postavena zvonice, naproti
kovárny u domku èíslo 11, kde
bydlel kováø a rolník, pan Jan
Macek. Jak je potvrzeno z pohlednice z roku 1910 Pozdrav z
Chrastìov, byla ve tvaru estihranu, døevìná, uprostøed stál
vysoký dubový rozsoch. Støecha
zvonice i støíka nad zvonem byly
pokryty indelem. Zvon byl mis-

Zvon, který je dodnes pýchou zvonice
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Znovuzrození zvonice 6. øíjna 1991 byla
pro vìtinu obyvatel Chrastìova
významnou událostí
trovským dílem - jak je vidìt na
fotografii z roku 1944. Bylo na nìm
uvedeno:
Vìnováno od panì Ludmily
Meníkovi, dne 14. èervence
1887 pro obec Chrastìova.
Zvonìním byl povìøen pan
Frantiek Vlèek a pozdìji jeho
synové Jaroslav a Frantiek z
domu èísla 12.
Za 1. svìtové války byl zvon
uschován - na pozemku pana Jana Mynáøe v Pasíèkách - dnes v
Adámkové skale. Organizátory byli pan Tomá Malý, èíslo popisné 9,
Jan Mynáø, Frantiek Vlèek z
popísného èísla 12, Jan Macek
èísla popisného 11 a Pavel Mikulátík - starosta a hospodský z domu èíslo 1.

V roce 1928 byla provedena
první rekonstrukce zvonice. Byla postavena ve tvaru obdélníku,
støechu mìla sedlovou, pokrytou
pálenou takou. Støíka pod zvonem byla pokryta plechem. Zachován zùstal jen dubový rozsoch,
který byl zkrácen a pøipevnìn na
dubovou patku.
Na konci 2. svìtové války musel být zvon odevzdán na vojenské úèely. V této, pro lid tak tìké
dobì, se nikdo neodváil zvon uschovat. Po 2. svìtové válce v roce 1945
pøedstavitelé obce, pan Horèica
Karel a Svìtlík Jan pátrali po zvonu a v Praze, ale marnì. Pravdìpodobnì byl roztaven. Zvonice zùstala bez zvonu a postupem èasu
a do roku 1991 chátrala. Byla zachována jen díky drobným opravám provádìným obyvateli dvora.

Øezbáøské práce - K. Kováø z Jasenné

4/2017

25

V roce 1991 byla provedena
druhá rekonstrukce zvonice.
Nyní je postavena ve tvaru ètverce. Má jehlanovou støechu pokrytou indelem. Nad støíkou se
otáèí mìdìný kohout. Pod støíkou
na pùvodním dubovém rozsochu,
který byl pouze oèitìn, natøen, od
zemì asi pùl metru odøezán a pøipevnìn na betonovou patku, je
povìen zvon nový, vyrobený v
Brodku u Pøerova a vìnovaný
Mìstským úøadem ve Vizovicích
pod vedením starosty pana Gregara.
Hlavním organizátorem rekonstrukce za pomoci obèanù byl
Sbor dobrovolných hasièù obce
Chrastìov. Tesaøské práce provedl pan Kováø Karel z Jasenné.
indele vyrobil a støechu pokryl
pan Mareèek z Nového Hrozenkova. Stolaøské a ostatní práce
provádìli pan Mikulátík Jaroslav
z è.p. 35, Malý Frantiek è.p. 9,
Malý Tomá è.p. 19, Malý Jaromír

è.p. 51, Polèák Josef a Polèák
Ludìk z è.p. 42 a dalí spoluobèané.
Náklady na rekonstrukci byly
hrazeny ze sbírky obèanù obce
Chrastìov.

Rozsoch - jediná pùvodní èást zvonice

dvou chrastìovských obèanù se
u zvon nepodaøilo naleznout.

Zajímavá zmínka byla i v deníku Zlínské noviny ze dne 11.
øíjna 1991.
Chrastìov dne 6. 10. 1991
Tolik lidí jako v prvním øíjnovém nedìlním odpoledni se prý v
Chrastìovì neselo u hezkou
øádku let. Dùvodem k tomu se
stalo slavnostní otevøení novì
opravené zvonice v èásti obce
zvané Nový Dvùr.

Vedle zdejího Sboru dobrovolných hasièù byla hlavním iniciátorem a organizátorem letoní
rekonstrukce zvonice rodina Malých, pøedevím její tøi reprezentanti, bratøi Frantiek, Tomá a
Jaromír, na opravì se podíleli i
Jaroslav Mikulátík, Josef a Ludìk
Polèákovi a jiní obèané Chrastìova. Odborné tesaøské práce
zajistil pan Karel Kováø ze sousední Jasenné, indel vyrobil a støechu jím pokryl pan Mareèek z
Nového Hrozenkova. Zvon byl
vyrobený v Brodku u Pøerova a
Chrastìovským jej vìnoval Mìstský úøad ve Vizovicích.

í Maruka Hnilicová a Frantiek
Malý.

První zvonìní se tedy v nedìli rozlehlo nad okolními kopci po
dlouhých letech. Symbolicky zvon
rozhoupali nejstarí obèan Chrastìova pan Josef Holèák, nejmlad-

Kdy jsem si pøevzal fotografie
z archívu pana Frantika Malého z
Chrastìova, jetì jsem byl pøizván na malou prohlídku samotné
zvonice. Zaujala mne mylenka

U domku kováøe a rolníka
Jana Macka byla postavena ji v
roce 1887, ve tvaru estihranu s
dobrým rozsochem uprostøed.
Støecha zvonice i støíka nad zvonem byly pokryty indelem.
V roce 1928 byla provedena
první rekonstrukce zvonice. Na
konci druhé svìtové války musel
být zvon odevzdán k vojenským
úèelùm. Pøes intenzívní pátrání

Zvon pøed odevzdáním do Prahy

Stavitelé u základního sloupu
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Starosta Rudolf Gregar pøi slavnostním
projevu
schránky, neboli symbolického poselství budoucím generacím.

Plechová schránka obsahuje
nejen historické fotografie, a po-

kud by z rodinných archívù chrastìovjanù a i jiných zdrojù jakkoliv
záhadnì zmizely, jetì je ance o
sto let pozdìji je najít ve zvonici.
Takté dobové mince, zápis o samotné historii a..., a teï mi dovolte jeden kvíz. Poslední artefakt,
který Chrastìovjani pøipravili svým
potomkùm je...?
Anebo jetì jinak. Je rok 2350
a podivná estinohá stvoøení s velkou hlavou ukrývající zdroj inteligence a tøemi otvory pro oèi otvírají schránku, aby mimo ji zmínìné
rekvizity objevila:

A jaká je správná odpovìï, to
ji nechám na vás.
Z archivních fotografií a èlánkù pana Frantika Malého
zpracoval Richard Jaronìk

a) Rubikovu kostku
b) Morseovkou sepsané poseltví budoucím generacím
c) Obraz Vitruviánského mue
od Leonarda da Vinciho
d) Vysuenou vèelu - jako
vzpomínku na nositelky medu
d) Flaku slivovice

Dobový snímek oslavy
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Frantiek Malý zvoní ji 26 let

MASTERS OF ROCK 2017
A TIC VIZOVICE
Máme za sebou dalí úspìný roèník festivalu Masters of Rock,
mùeme si tedy udìlat malé shrnutí, jak bylo ve dnech festivalu nae
TIC v Domì kultury Vizovice navtìvováno. Poèet návtìvníkù se ve
srovnání s vedními dny výraznì zvýil. Vìtina tìch, kteøí navtívili
infocentrum, byla samozøejmì z Èeské republiky. Masters of Rock je
festival mezinárodní, a tak spousta pøíchozích byla z ciziny. Nejvìtí
skupinu tvoøili nai nejblií sousedé ze Slovenska, Polska,

Nìmecka a Rakouska. Objevili se tu i Maïaøi a Rusové. Z naich
nových propagaèních materiálù - v èetinì, nìmèinì a angliètinì mohli zjistit to podstatné, co by chtìli ve Vizovicích a okolí vidìt. Pøili
k nám tedy nejen milovníci hudby, ale také sbìratelé, kteøí si u nás

kupovali turistické známky a vizitky do svých sbírek, suvenýry a pohlednice. Od nás se dozvìdìli podrobnìjí informace o zajímavých
místech v naem mìstì, která by mìli vidìt.
Protoe bìhem léta probíhala v prostorách infocentra výstava
obrazù, kreslených vtipù od kreslíøe a humoristy Neprakty, mohli si
vichni návtìvníci prohlédnout vystavené obrazy. Odcházeli s dobrou náladou a rozesmátí. Nìkteøí pak posedìli u kávy nebo èokolády, a to v prostorách infocentra nebo venku. Odpoèinuli si, pobavili
se s pøáteli, strávili u nás v infocentru trochu èasu. Výhodou TIC je
jeho umístìní na námìstí v Domì kultury, take turisté i místní obyvatelé sem pøicházejí èasto na výstavy, posedí u rùzných turistických

èasopisù. Prostory infocentra jsou k dispozici návtìvníkùm bìhem
celého roku.
Pracovnice TIC
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JIØÍ WINTER - NEPRAKTA

DRUHÁ ANCE
23. èervna 2017 k nám zavítali opìt po ètyøech letech áci a uèitelé ZU Malenovice se zbrusu novým muzikálem ze souèasnosti s
názvem DRUHÁ ANCE. Obrovská práce Vizovjana Miroslava
Hromádky, který je jak autorem, tak i reisérem muzikálu, byla ve
vizovické Sokolovnì odmìnìna v ten den hned dvojnásobným
potleskem. V dopoledních hodinách potleskem od ákù a uèitelù
zdejí základní koly a veèer dokonce potleskem ve stoje od veøejnosti. Potlesk byl zaslouený, protoe se ákùm jak dramatických,
tak taneèních i hudebních kroukù ZU muzikál opravdu povedl.
Výkon hercù na jeviti podpoøil muzikou kolní orchestr pod taktovkou Václava Maòase.
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Ve výstavních prostorách Domu kultury Vizovice probìhla dne 3.
èervence 2017 vernisá výstavy karikatur Jiøího Wintera 
NEPRAKTY.
Díla èeského kreslíøe, karikaturisty, ilustrátora a humoristy poskytla vdova Daniela Winterová, která zároveò výstavu zahájila.
Návtìvníci vernisáe mìli jedineènou monost se pøímo od manelky Jiøího Wintera dozvìdìt zajímavosti z jeho ivota i tvorby. Velmi
zajímavé bylo napøíklad vyprávìní o tom, e Jiøí dostal nabídku kreslit karikatury pøímo v Anglii, ale tuto velmi lákavou nabídku odmítl
kvùli mamince, která mu v Èechách po holocaustu jako jediná z rodiny zbyla. Také jsme se dozvìdìli, e Neprakta není pøíjmení, jak si v
dnení dobì nìkteøí myslí, ale umìlecký pseudonym, pod kterým
tvoøila dvojice pøátel Bedøich Kopecký a Jiøí Winter. Na konci edesátých let se Bedøich rozhodl vìnovat pouze váné tvorbì a Jiøí si
nael mladého a energií pøekypujícího Miloslava vandrlíka.
Vernisá se vydaøila a výstava tìila návtìvníky do 13. srpna
2017.
Pracovnice TIC
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