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Vizovice - podnikatelsky pøívìtivé
Program 50. Vizovického léta
ikovné ruce obèanù Vizovic
Divá Bára
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Váení spoluobèané,
Zastupitelstvo mìsta Vizovice schválilo na svém zasedání dne
22. 3. 2017 schodkový rozpoèet mìsta Vizovice na rok 2017 s celkovými rozpoètovými pøíjmy 100 522 872 Kè a rozpoètovými výdaji ve
výi 119 744 122 Kè, pøièem záporný rozdíl pøíjmù a výdajù kryje
kladný zùstatek finanèních prostøedkù z minulých let. Mùeme se proto pustit do investièních akcí, které jsou na letoní rok naplánovány a
se kterými bych vás ráda seznámila. Èástka kapitálových výdajù, tedy
výdajù pøipadajících na plánované investièní akce, pøesahuje 34 mil.
Kè.
Ji v loòském roce byly zahájeny nìkteré investièní akce, jejich
realizace se pøehoupla a do roku letoního a i úhrada za tyto investice probìhne v roce letoním. Byla dokonèena investice Prodlouení
vodovodu Tìchlovská - Vizovice, v mìsíci dubnu bude dokonèeno
Kolumbárium Vizovice a Revitalizace zelenì na sídlitích tìpská a
A. Háby. Dalí investièní akcí, která je od loòského roku v bìhu, je
dùm è. p. 421 Vizovice - kolní druina II.etapa. Práce budou dokonèeny v prùbìhu jara a léta a od 1. 9. 2017 budou pro koláky pøipraveny nové prostory kolní druiny. Pro zájemce o kolní druinu bude
tak od záøí k dispozici ji 7 oddìlení s celkovou kapacitou 175 dìtí.
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První letoní investièní akce, na kterou probìhlo výbìrové øízení a
která se v souèasné dobì zaèala realizovat, je Rekonstrukce a modernizace chodníku - ulice kolní. V rámci této akce budou zrekonstruovány oboustranné chodníky podél místní komunikace na ulici
kolní, od køiovatky s ulicí Kròovská a po horní budovu Základní
koly. Práce budou probíhat v mìsíci dubnu a kvìtnu.
Na jarní mìsíce je pøipraveno vybudování dìtského a fitness høitì za budovou Z, kde by mìly vzniknout 3 herní plochy pro dìti vech
vìkových kategorií.
Dalí investièní akcí, na kterou v tìchto dnech probíhá výbìrové
øízení je Veøejná zakázka na stavební práce - veøejné osvìtlení Vizovice. Plánuje se výmìna sloupù veøejného osvìtlení vèetnì zdrojù
na ulici Zlínská, Chrastìovská, na námìstích Palackého a Masarykovì. Na ulici Øíèanská je poèítáno s výmìnou zdrojù a nadzemního
kabelového vedení. Pøedpoklad zahájení prací je v mìsíci èervnu.
Také v mìsíci èervnu bude zahájena rekonstrukce kulturního domu, která zahrnuje opravu støechy, instalaci nových vzduchotechnických jednotek a výmìnu sklenìných výplní. V letoním roce jsou také
plánovány opravy místních komunikací, v rozpoètu je vyèlenìna èástka ve výi 1,5 mil Kè.
V prùbìhu letních prázdnin probìhnou realizace akcí v budovách
Základní a Mateøské koly. Jsou to stavební úpravy sálu Z, malování, vybudování dopravního høitì v zahradì kolní druiny, výmìna
støechy na dolní budovì M, úprava vchodu do horní budovy M.
Mìsto Vizovice uzavøelo smlouvu na dlouhodobý pronájem stadionu s TJ Sokol Vizovice. Z tohoto dùvodu jsme zadali zpracování projektové dokumentace na opravu oválu a realizace by mohla probìhnout také v letních mìsících.
Máme vypracovanou projektovou dokumentaci na vybudování
chodníku na ulici Partyzánská, vèetnì místa pro pøecházení na ulici
Øíèanské. Pokud budeme mít k dispozici vechna potøebná povolení,
realizace výstavby by mohla být na podzim letoního roku, nejpozdìji
na jaøe roku pøítího.
Informace o investièních akcích, vèetnì fotografií z prùbìhu realizace, jsou k dispozici na webových stránkách mìsta, v sekci investièní akce mìsta a veøejné zakázky.
Plány jsou velké, ale pevnì vìøím, e se nám je podaøí postupnì
vechny zrealizovat.
Silvie Dolanská
starostka
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VIZOVICE JSOU PODNIKATELSKY NEJPØÍVÌTIVÌJÍM MÌSTEM ZLÍNSKA
Zlínský kraj je jedním z nejprogresivnìjích regionù v Èeské republice a je znám pøedevím jako kraj kvalitního vzdìlání, sportu a kultury. Pozadu vak nezùstává ani oblast podnikání, co potvrzuje také
výzkum Mìsto pro byznys, který hodnotí mìsta Zlínska v konkurenci
zbytku republiky jako velmi vyspìlá. Tím podnikatelsky nejpøívìtivìjím mìstem pro rok 2016 se staly Vizovice.

Celkové poøadí
1.
Vizovice
2.
Zlín
3.
Holeov
4.
Valaské Klobouky
5.
Kromìøí
6.
Uherské Hraditì
7.
Luhaèovice
8.
Vsetín
9.
Ronov p. Radhotìm
10. Valaské Meziøíèí
11. Uherský Brod
12. Otrokovice
13. Bystøice p. Hostýnem
Srovnávací výzkum Mìsto pro byznys hodnotí letos ji podeváté
podnikatelský potenciál mìst a obcí v Èeské republice. Detailnímu
zkoumání jsou podrobena vechna mìsta a obce s rozíøenou pùsobností v Èeské republice. Poøadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Analytici agentury Datank, která za
výzkumem stojí po datové stránce, dìlí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostøedí a pøístup veøejné správy. A pøedevím díky vítìzství v oblasti podnikatelského prostøedí se Mìstem
pro byznys Zlínského kraje staly Vizovice.
Vizovice bodují díky podnikavosti obèanù a výbornému hospodaøení.
Skvìlé hodnocení v ukazateli iRatingu, který kalkuluje napøíklad se
zadlueností a hospodaøením obce, nízké náklady na dluhovou slubu, vysoký podíl podnikatelù na sto ekonomicky aktivních obyvatel,
nadprùmìrnì vysoký podíl firem s více ne padesáti zamìstnanci a s
tím korespondující nízká nezamìstnanost. To ve podtrhuje ekonomickou stabilitu a dobré hospodaøení vizovické radnice. Není divu, e se
obèané Vizovic do podnikání hrnou. Radnice jim jde naproti. Poplatky
jsou nastaveny na nejnií hodnoty v celém regionu a podnikatelé jistì
ocení také velmi nízko nastavený koeficient danì z nemovitosti.
Zlín i Holeov nabízí kvalitní podnikatelské prostøedí.
Mezi silné stránky druhého Zlína patøí pøedevím vysoký podíl
podnikatelù, nejvyí výdaje na podporu veøejné dopravy a vysoký poèet studentù a uèòù odborných kol, který indikuje dostatek kvalifikované pracovní síly. Tøetí Holeov mezi ostatními vyènívá díky kvalitnímu pøístupu radnice, která nízko nastavila vechny poplatky vèetnì
koeficientu danì z nemovitosti. Ve prospìch podnikatelù hovoøí také
nejnií ceny vodného a stoèného.
Investiènì atraktivním regionem Zlínska jsou Kunovice.

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého roèníku výzkumu Mìsto pro byznys novou kategorii nazvanou Investiènì atraktivní

region. Cílem nové kategorie je prezentovat úspìné pøíklady obcí v
Èeské republice, které efektivnì spolupracují s podnikatelskou sférou
na hospodáøském a investièním rozvoji regionu. Touto kategorií jsme
chtìli zdùraznit, jak je dùleité, aby mìsta byla pøipravena na nové
investory i rozvoj ji existujících podnikù. Pro získávání nových investorù je klíèová napøíklad vhodná nabídka podnikatelských nemovitostí,
ale také dostateèný poèet kvalifikované pracovní síly. Proto oceòujeme
mìsta, která s byznysmeny spolupracují a vedle prùmyslových zón se
soustøedí i na podporu technického vzdìlání a pøípravu budoucích zamìstnancù, popisuje novou kategorii výzkumu Luká Trèka, øeditel
zlínské kanceláøe agentury CzechInvest.
Vítìzem prvního roèníku se stalo mìsto Kunovice. Kunovice porotu zaujaly efektivní kombinací investic do rozvoje podnikatelského
prostøedí, otevøeností radnice k názorùm podnikatelù a rozsáhlou pøipraveností infrastruktury, vèetnì provozování podnikatelského inkubátoru, co v národním srovnání mìst velikosti Kunovic rozhodnì není
samozøejmostí, dodal k vítìznému mìstu Luká Trèka.
Zlínský kraj, který je v porovnání s jinými obdobnì velkými kraji
Èeské republiky specifický svou orientací na zpracovatelský prùmysl,
se v souèasnosti potýká se zásadním nedostatkem kvalifikované pracovní síly. V únoru bylo v celém kraji bez práce jen 19 871 obèanù z
celkových 388 tisíc obyvatel ve vìku 15 a 64 let. Je povzbuzující, e
problémy podnikatelù, nejen v otázce zamìstnanosti, nejsou radnicím
napøíè Zlínským krajem lhostejné. Vechna soutìící mìsta v celorepublikovém srovnání dosahovala nadprùmìrných výsledkù v otázkách
otevøenosti a komunikace s naimi podnikateli, ochotou napomáhat k
øeení spoleèných problémù. Souèasnì regionální kanceláøe agentury
CzechInvest kvituje zájem mìst o lepí vybavenost jimi zøizovaných
základních kol, napøíklad dílnami.
Soutìící obce, mìsta i svazky obcí v ní byly hodnoceny na základì pøístupu místních samospráv vùèi podnikùm a pøipravenosti podnikatelského prostøedí dané lokality pro nové soukromé investice. Hodnocen byl také pøístup radnice ke kvalitì výuky na základních kolách,
investice do pøípravy podnikatelské infrastruktury èi podpora podnikání formou provozování podnikatelských inkubátorù. Cílem nové kategorie je prezentovat úspìné pøíklady obcí v Èeské republice, které
efektivnì spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodáøském a investièním rozvoji regionu. Hodnocení pøihláených se úèastnila i Krajská hospodáøská komora a Josef Zicha, námìstek hejtmana Zlínského
kraje pro strategický rozvoj a územní plánování.
Vyhlaovatelem výzkumu je spoleènost Communa a deník Deník,
hlavním partnerem spoleènost koda Transportation, partnery jsou
Svaz mìst a obcí ÈR, CzechInvest a Microsoft Èeská republika, odborným garantem CRIF - Czech Credit Bureau, zpracovatelem dat
agentura Datank.
29. bøezna 2017, Otrokovice
Jakub Splavec, Project Manager
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NAJDOU SVÉ NOVÉ PÁNÍÈKY?
Najdou pejsci Jack a Roky nový domov a dostanou se tak do
dobrých rukou nových páníèkù? Pejsi jsou k nahlédnutí v útulku ve
Zlínì.
Ing. Ivan Strakraba, tel: 739 204 910

V dnením volném pokraèování kvízu Jak znáte Vizovice pøedstavíme v prvním pøípadì nepøehlédnutelný symbol Vizovic. V druhém pøípadì takté, ale moná nìkdo bude muset více zapøemýlet, kde se objekt nachází. Správné odpovìdi v tomto sloupci - dole
pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury - edice
Vizovicko)

Obr. 1: Masarykovo námìstí - barokní sloup Bolestné Panny Marie z roku
1960 sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, sv. Floriána a sv. Prokopa
Obr. 2: Chladná studna - poutní kaplièka Panny Marie Lurdské z roku 1937
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MÍSTNÍ AKÈNÍ PLÁN ROZVOJE VZDÌLÁVÁNÍ PO PRVNÍM ROCE REALIZACE
Místní akèní plán rozvoje vzdìlávání s názvem Nae kola - nae
radost, který je zamìøen na vzdìlávání dìtí ve kolách, ale i volnoèasových aktivitách je na území obcí Vizovicka a Sluovicka realizován
ji jeden rok. Realizátorem a nositelem projektu je místní akèní skupina MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.
Kromì setkání se kolami a místními organizacemi probìhlo zpracování dùleitých dokumentù jako napø. analytika vzdìlávání vè.
SWOT analýzy, strategický rámec do roku 2023, který definuje priority,
cíle a investièní zámìry. Do února 2017 jsme pro zpracování výe uvedených dokumentù èerpali informace od øeditelù a zøizovatelù, ale nyní
je na èase, abychom rozdávali my.

Pevnì vìøíme, e se pøipravený program bude vem zúèastnìným
líbit, a e naèerpají novou energii do své nelehké, avak velmi dùleité páce.
Rozvíjejme ètenáøskou gramotnost dìtí i mimo vyuèování
Jedna ze esti priorit místního akèního plánu Vizovicka a Sluovicka je ètenáøská gramotnost dìtí a ákù. Kromì rozvoje gramotnosti pøi hodinách èeského jazyka a literatury je velmi dùleité, aby dìti
vìnovaly svùj volný èas knihám. Nejen, e pøi výbìru zajímavé kníky
se jedná o zábavu, ale ètení pøíznivì pùsobí i na zklidnìní mysli pøed
spánkem a pùsobí proti stresu. Co je vak nejdùleitìjí, roziøuje slovní zásobu, znalosti a zdokonaluje pøedstavivost dìtí, a u se jedná o
fantasy pøíbìh èi pohádku.
Rádi bychom Vám i Vaim dìtem pøedstavili níe nìkolik zajímavých knih z èeské tvorby, které v roce 2016 získaly ocenìní Zlatá stuha. Zlatá stuha je udìlována tvùrcùm nejlepích knih pro dìti a mláde, které poprvé vyly v èeském jazyce v uplynulém kalendáøním roce. Které knihy získají ocenìní v roce 2017, bychom se mìli dozvìdìt
koncem dubna.
Kategorie Beletrie pro dìti: Zajatci støíbrného slunce (Milo
Kratochvíl)
Malý Marek dostane od tatínka DVD s poèítaèovou hrou. Po poèáteèní radosti nad tím, e se mu podaøilo dobýt a znièit nepøátelské
mìsto a pobít vojáky se vak stane nìco neoèekávaného. Marek se
dostane dovnitø do poèítaèové hry a na vlastní oèi uvidí, co vlastnì znièil

Vzdìlávací a diskusní semináøe pro pedagogické pracovníky
V úterý 9. února 2017 se ve Sluovicích uskuteènil vzdìlávací a
diskuzní semináø pro pedagogické pracovníky mateøských a základních kol, jeho téma znìlo: Problémový ák nebo problémové chování? Cesty k øeení. Semináøe se zúèastnilo 17 úèastníkù pod vedením
PhDr. Lenky Svobodové - psycholoky a lektorky akreditovaných programù, která má za sebou ji mnoho let praktických zkueností. Právì
praxe kolní psycholoky byla znát na jejím výkladu, nebo informace
byly realistické a pouitelné pro vechny pøítomné pøi jejich pracovní
èinnosti. Kromì zajímavého výkladu paní lektorky obsahoval semináø
rovnì aktivity, kterých se zúèastnili vichni pøítomní. I díky tomu byl
semináø velmi zajímavý a rychle utekl. V závìru semináøe se pak pøítomní shodli, e problémový ák neexistuje, ale e jsou jen áci s problémovým chováním a také, e nejdùleitìjí je najít pøíèinu tohoto
chování a tu se snait odstranit nejlépe ve spolupráci s rodièi.
Plánujeme také dalí semináøe: personální èinnost øeditele a management, rozvoj matematické a ètenáøské gramotnosti v Z, rozvoj
klíèových kompetencí dìtí v M, efektivní komunikace a spolupráce
koly s rodièi a základy první pomoci.
Poznávací exkurze do ORP Litovel
Jeliko v minulém roce probìhla návtìva naeho území øeditelù
kol z ORP Litovel, rozhodli jsme se tuto návtìvu oplatit. Ve dnech 27.
a 28. dubna se uskuteèní poznávací exkurze, na kterou jsou zváni jak
øeditelé a pedagogové mateøských a základních kol, tak jejich zøizovatelé.
Program zaène ve ètvrtek návtìvou Z a M v Horce nad Moravou, která mimo normální výuky nabízí vyuèování metodou Montessori, kde pøevauje samostatná práce dìtí. Na pátek je nachystána návtìva Z Litovel, která zaujme mimo jiné kolním vzdìlávacím programem s názvem Uèíme se vzájemné komunikaci... doma i ve svìtì, jeho cílem je kvalitnì pøipravit své áky pro dalí ivotní etapy,
napø. na trh práce. Kromì odborného programu je pro úèastníky pøipraveno nìkolik zpestøení, jako napø. seznámení se s tamìjím místním akèním plánem èi prohlídka Muzea Olomouckých tvarùkù v Loticích.

Kategorie Beletrie pro mláde: Nová planeta (Martin Vopìnka)
Hlavní postavou je Daniel, vyrùstající v technicky vyspìlé a zcela
uzavøené civilizaci, která si øíká Nová planeta. Dan miluje své tøi nevlastní bratry a netuí, e oni ho nenávidí. Dílem zrady se jednoho dne
ocitne na hromadì mrtvol pod valem Nové planety. Není cesty zpìt.
Zaèíná jeho boj o holé pøeití v zaostalém svìtì za zdí. Odhalí, na jakých hrùzných základech je postavena civilizace Nové planety, a musí
pøehodnotit ve, v co dosud vìøil. Podobnì jako na starozákonního Josefa na nìj èeká odpovìdnost za ivot veho lidu, ale také velké shledání.
Kategorie Literatura faktu pro dìti a mláde: Vynálezárium
(Robin Král)
Kniha také získala ocenìní Magnesia Litera 2016 v kategorii Litera
za knihu pro dìti a mláde.
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Veselé a zaruèenì pravdivé pøíbìhy vzniku mnoha vynálezù od
kola pøes icí stroj a k inkubátoru, zpracované v deseti rùzných básnických formách, jako je napøíklad balada, sonet, kaligram nebo limerik. Kadou báseò doprovází vtipná a výstiná ilustrace a kniha tak kromì nenápadného pouèení o monostech poetických forem - nabízí
pøedevím desítky básnièek, které dìtského ètenáøe urèitì rozesmìjí.

Z pøekládaných knih zvítìzily knihy: kategorie Beletrie pro dìti Cirkus zlodìjù a tombola zkázy (William Sutcliffe); kategorie Beletrie
pro mláde - Strom duchù (Ray Bradbury); kategorie Literatura faktu
pro dìti a mláde - Jak být holkou (Hayley Long) a Jak být klukem
(James Dawson).
Výe uvedené tituly jsou jen nepatrný zlomek knih, které stojí za
pøeètení. Nabádejte své dìti, aby si zdokonalovaly své ètenáøské dovednosti a navtìvovaly místní knihovny, které nabízejí mnoho zajímavých titulù. Pokud tyto tituly ve své knihovnì nenaleznete, nezoufejte. Poádejte si o meziknihovní výpùjèku - Krajská knihovna Frantika Bartoe ve Zlínì vechny uvedené tituly k zapùjèení nabízí.
Ing. Renata Bednáøová, Bc. Martin tach
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.
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JAK ROZHODUJE VEDENÍ A RADA MÌSTA
O BÝVALÝCH ZÁVAZCÍCH SVÝCH PØEDCHÙDCÙ
Kadá spoleènost, a to se týká i vedení mìsta, tedy i bývalého
MNV Vizovice, by mìla dodrovat zákony a pøedpisy, které jsou platné
v dobì, kdy se ve vìcech rozhoduje a nemìly by se poruovat, nebo
je to nezákonné.
Je pochopitelné, e budování infrastruktury mìsta (komunikací,
inenýrských sítí) musí být zajitìno s ohledem na rozvoj mìsta a
technický vývoj spoleènosti. Musí vak být splnìny závazky, které
umoní jejich realizaci.
Váení spoluobèané, chtìl bych vás seznámit se stavbou Rekonstrukce ulice Sluovská, která byla provádìna v roku 1948.
Místo blátivé úzké komunikace byla provedena rozíøená zpevnìná
(dládìná) komunikace s nutnou opìrnou zdí s ohledem na okolní terén. Vlastní práce byly provádìny drustvem dladièù z Uherského
Hraditì. Ponìvad bylo, nutno tuto komunikaci podstatnì rozíøit, a to
od køiovatky pod Baslovcem k vlakovému nádraí (dle pùvodní pozemkové mapy byla její íøka cca 4 m) na souèasných 9 m vèetnì levostranného chodníku), bylo nutné toto rozíøení provést zabráním èásti
sousední par. è. 25 a dalích nacházejících se v této trase.
S majitelkou pøedmìtné parcely paní Ludmilou edivou, rozenou
Halovou, byl dne 8. 4. 1948 pøed zahájením stavby sepsán protokol, a
to s tehdejím pøedsedou MNV panem Antonínem Matyáem a èleny
rady (pánové véda, Koòaøík, Tvrdý, Ryavý, dalí dva neèitelné podpisy), dle kterého byla vlastnice ochotna smìnit tuto parcelu za stavební místo o výmìøe cca 800 m2. Tato smìnná smlouva, která mìla
být schválena ONV Zlín, vak nebyla nikdy sepsána. Na urgenèní
dopisy ze dnù 24. 2. 1954 a 20. 3. 1961 nebylo tehdejími pøedstaviteli MNV vùbec reagováno. Dolo tedy k poruení výe uvedeného
protokolu.
Rovnì byl poruen zákon, a to Moravský stavební øád, dle
kterého mìlo MNV Vizovice vydat stavební povolení, do kterého mìly
být zahrnuty podmínky uvedené v protokolu ze dne 8. 4. 1948. Výe
uvedený Moravský stavební øád byl zruen a zákonem è. 280/49
Sb. o územním plánování a výstavbì obcí v roce 1949.
Takté v rámci pozùstalostního øízení v roce 1954 a 1973, resp.
1976 nebyly výe uvedené závazky z protokolu ze dne 8. 4. 1948 v
tomto øízení uvedeny.
Pokud se týká vymáhání splnìní závazkù obèansko-právní cestou
(soud s MNV Vizovice), nebyli nai rodièe schopni tento proces podstoupit s ohledem na své 4 dìti, které by ztratily monost se zaèlenit
do této spoleènosti.
I kdy ubìhlo ji 68 íet od sepsání protokolu s bývalým MNV Vizovice, souèasný vlastník parc. è. 25, mùj bratr Jan Hala byl nemile pøekvapen pøístupem souèasného vedení mìsta a èlenù rady mìsta. Dne
5. 5. 2016 zaslal prostøednictvím JUDr. Petra Dùtka pøípis na paní starostku, ve vìci doøeení výe uvedené záleitosti. Aby nedocházelo ke
zbyteèné dalí korespondenci ve výe uvedené vìci, zveøejòuji doslovnou odpovìï paní starostky.
Po prostudování zaslaných dokumentù jsme dospìli k názoru, e
poadavek vaeho klienta není oprávnìný, a to z tìchto dùvodù:
Odvoláváte se na listinu nazvanou Protokol ze dne 8. 4. 1948, ve
které postrádáme jednoznaènou identifikaci osoby, které by mìl svìdèit Vámi uvádìný nárok. Tato osoba není identifikována datem narození a rovnì pod textem této listiny nejsou jednak její podpis a jednak
podpisy dalích zúèastnìných osob úøednì ovìøeny, aby bylo patrno,
e jde skuteènì o osoby, které byly oprávnìny tato ujednání uèinit.
Zmínìný dokument nemá povahu smluvního závazku èi veøejné listiny.
Není z nìj zøejmé, e by mìlo zavazovat i pøípadné právní nástupce
zúèastnìných osob.
Nad rámec výe uvedených skuteèností jetì uvádíme, e nárok
je ji promlèen.
Ze vech tìchto dùvodù shledáváme nárok Vaeho klienta neopodstatnìným.
Litujeme, e Vám nemùeme podat pøíznivìjí zprávu.

radu a mìstské zastupitelstvo dopis ve výe uvedené vìci, aby byla
celá záleitost v tìchto orgánech projednána. Dolo vak jen k tomu,
e dopis byl pøedloen dne 29. 6. 2016 Mìstské radì, která ve svém
usnesení è. 14/300/16 setrvala na stanovisku vedení mìsta, které bylo
výe citováno.
Co øíci závìrem. Vekerá archivní dokumentace související se
stavbou Rekonstrukce ulice Sluovská se ztratila. Není uloena ani v
mìstském archivu, co jsem si ovìøil u správkynì tohoto archivu. Rovnì se nenachází ve Státním archivu ve Zlínì (Kleèùvce), kde jsme se
pokoueli s bratrem Janem dne 8. 6. 2016 nìjaké doklady souvisejí s
touto stavbou najít. Bývalý MNV Vizovice a jeho nástupce Mìsto
Vizovice nenabyly èást parc. è. 25 k.ú. Vizovice v dobré víøe, nebo
nesplnily podmínky uvedené v protokolu ze dne 8. 4. 1948. Je zajímavé, e vedení Mìsta Vizovice zpochybòuje vìrohodnost tohoto protokolu, který podepsal tehdejí pøedseda MNV Antonín Matyá se èleny
rady a vlastnice parc. è. 25 paní Ludmila edivá. Jako obèanka narozená dne 22. 2. 1912 ve Vizovicích musí být zapsána v matrice mìsta.
Smìnnou smlouvu na stavební parcelu dle protokolu ze dne 8. 4. 1948
vak bývalí odpovìdní pracovníci MNV Vizovice s paní Ludmilou edivou neuzavøeli a tím poruili závazek uvedený v protokolu, který podmiòoval realizaci výe uvedené stavby. Pokud se týká tvrzení paní starostky o promlèení na smìnu pozemkù (neuvádí vak ádný zákon ani
§), nebylo toto promlèení zavinìno obèanem, ale Mìstským národním
výborem Vizovice, který nesplnil podmínky uvedené ve výe uvedeném protokolu.
Z morálního hlediska by mìla být smìna pozemku parc. è. 25 za
stavební parcelu v k.ú. Vizovice uskuteènìna a nemìla by se opakovat situace z padesátých let minulého století, kdy práva obèana byla
polapána.
Nevím, v kolika pøípadech obèané Vizovic, pøípadnì jiné právní
subjekty, vedli soudní spor s Mìstem Vizovice. Je vak ostudou pro
vedení mìsta, pokud k takovému pøípadu dojde.
Ve Vizovicích, 20. 2. 2017, Jaroslav Hala

REAKCE MÌSTA VIZOVICE
Mìsto Vizovice se ádostí bratrù Halových zabývalo a hledalo
zpùsob, jak se pokusit napravit køivdy z minulosti. Vzhledem k tomu,
e je poèátek zmiòované záleitosti s pozemky rodiny Halových datován do roku 1948, obrátilo se na svého právního zástupce.
V pøedmìtné vìci postupovalo Mìsto Vizovice v souladu s platnou právní úpravou. Otázky oprávnìnosti nároku øeí z.è. 89/2012
Sb. Samotné promlèení je upraveno v § 609 a násl. z.è. 89/2012 Sb.
Mìsto Vizovice je povinno spravovat obecní majetek s péèí øádného hospodáøe a kadý takovýto nárok je tøeba posoudit v souladu se
zákonnými pøedpisy.
Pokud p. Hala se stanoviskem Mìsta Vizovice nesouhlasí, mùe
se se svým nárokem obrátit na soud, který by o jeho nároku rozhodl. Mìsto Vizovice vak vznese námitku promlèení nároku, se kterou
byl pan Hala seznámen ji v kvìtnu 2016. Mìsto Vizovice nemùe o
dispozici s obecním majetkem rozhodovat bez toho, ani by takováto dispozice byla provádìna dle pøísluných právních pøedpisù.
Je koda, e k intenzivnímu tlaku rodiny Halových na vyøeení
celé situace nedolo ani po roce 1989.

Dále bratr dne 16. 6. 2016 zaslal na Mìsto Vizovice, mìstskou
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NEJNOVÌJÍ ARCHEOLOGICKÉ
OBJEVY NA HOØE KLÁOV
Zaèátkem letoního roku se v kavárnì Kulturního domu ve Vizovicích konala pøednáka archeologa Mgr. Tomáe Chmely zamìøená na
objevy týkající se hory Kláov. Zájem o tuto pøednáku byl opravdu
velký a není se èemu divit. Pøeci jen ijeme v oblasti bohaté na krásnou pøírodu, která je èasto propojena se svou bohatou historií. A jsou
to právì místa, jako je hora Kláov, která pøitahují ná zájem o to,
dozvìdìt se o naem okolí co nejvíce.
Pan Chmela je rodákem ze Slavièína, co poukazuje na jeho
osobní vztah právì ke Kláovu a celkovì k tìmto konèinám. Jeho
specializací je pak právì doba bronzová, do které spadají ty nejzajímavìjí architektonické objevy z nalezitì na hoøe, je dokonce byly
prvními architektonickými výtvory Valaska. Tyto, na tu dobu nevídané
konstrukce tvoøily pevnost, která mìla zøejmì ve své dobì velký
význam a byla obývána elitou. Hora Kláov má ale v tomto ohledu
prvenství více. Jednalo se napøíklad o nejvýe poloené osídlené
místo na Moravì, a také z mnoha podobných lokalit je Kláov jediný,
který je takto podrobnì zkoumán a za relativnì krátkou dobu zde bylo
nalezeno 1 300 kusù elezných pøedmìtù. Co je opravdu velké mnoství i pøesto, e spousta nálezù bylo odneseno amatéry nebo tzv. hledaèi pokladù. Mezi nejzajímavìjí z nálezù patøí tøeba kování zámkù,
èásti odìvù, radlice, kopí a kompletní inventáø øemeslníkù vèetnì pily
z doby bronzové, která je samotná velkým objevem. Témìø paradoxní
je, e zde nebyl nalezen ani jediný meè.
Zajímavý je i technický aspekt archeologického bádání v této lokalitì, protoe asi jediní na celé Moravì uívají totální sbìr s technikou
pomocí detektorù, se schopností urèit pøesnou polohu a lokaci pøedmìtu.
Pan Chmela na pøednáce odhalil jetì mnoho dalích zajímavostí a ti, kdo se pøednáky úèastnili, urèitì nali inspiraci. Bylo toti slyet i nìkolik zajímavých dotazù, osobních názorù i zkueností z øad
posluchaèù. Ti, které pøednáka minula a mají o téma zájem, vak
nemusí zoufat, protoe pan Chmela urèitì u nás nepøednáel naposledy.
A tímto Vás i rádi zveme na dubnovou archeo-procházku z Bratøejova na Kláov, kdy zasvìceným prùvodcem bude sám pan Chmela. V rámci procházky navtívíme také nìkterá místa v krajinì, kde se
pokusíme odborným pohledem zhodnotit jejich stáøí, a zda se nejedná
napøíklad o pravìké sídlitì. Pøesný termín jetì není znám, ale nejspíe se bude jednat buï o 8. nebo 22. duben. Pøípadní zájemci by
tedy mìli pozornì sledovat informaèní tabule a dalí informaèní média.
Bc. Matìj Pluhaø
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

VIZOVICE V EVROPÌ,
EVROPA VE VIZOVICÍCH
Kulatý stùl na téma Vizovice v Evropì, Evropa ve Vizovicích
bude v mìsíci èervnu poøádat pro irokou veøejnost Místní akèní skupina Vizovicko a Sluovicko.
Na programu kulatého stolu bude krátké geopolitické seznámení
se souèasnou Evropou a EU. Pokraèovat bude malé pøedstavení Místní akèní skupiny jako nástroje spoleèné zemìdìlské politiky a kohezní
politiky na venkovì. Zazní také nìkolikaminutové uvedení do práce
europarlamentu a jednoho z europoslancù. V dalí èásti bude moderovaná diskuse.
Nae pozvání pøedbìnì pøislíbil pan JUDr. Stanislav Polèák, èlen
nejvìtí frakce Evropské lidové
strany. Pøesný termín a èas bude
oznámen na pøelomu kvìtna a
èervna.
Mgr. Petr ùrek, S.T.D.
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PIETNÍ AKT - NADPORUÈÍK KOLAØÍK
V sobotu 1. dubna 2017 uplynulo 75 let od smrti nadporuèíka
v záloze - in memoriam Ivana Kolaøíka.
Rodák z Valaského Meziøíèí, èlen Sokola Val. Meziøíèí, absolvent
reálného gymnázia a student medicíny v Brnì. Po uzavøení vysokých
kol pøeel v r.1940 hranice na Slovensko, pak se dostal pøes Maïarsko do Bìlehradu, kde se pøihlásil na ès. konzulátu. Pøes Øecko, Turecko a Bejrút se dostal do Francie. V bøeznu 1940 byl zaøazen do ès.
zahranièní armády, a to jako vojín k 8. rotì 1. ppl., se kterou se úèastní bojù. Po skonèení francouzského taení pøijel v èervenci 1940 lodí
do Anglie, kde byl zaøazen ke 2. rotì I. pìího praporu. Na jaøe 1941
dokonèil kolu pro dùstojníky v záloze s prospìchem velmi dobrý.
Postupnì byl povýen na svobodníka a desátníka aspiranta. Poèátkem léta 1941 byl zaøazen k nasazení pro zvlátní úkoly ve vlasti a po
absolvování sabotáního a konspirativního výcviku je zaøazen do tøíèlenné skupiny výsadku Out Distance. Operace Out Distance byl krycí
název zvlátní parautistické operace pøipravené Ministerstvem národní obrany exilové èeskoslovenské vlády v Londýnì.
Z internetové encyklopedie dìjin Brna:
Skupina Out Distance ve sloení nadporuèík Adolf Opálka, rotný
Karel Èurda a desátník aspirant Ivan Kolaøík seskoèila do protektorátu v noci z 27. na 28. bøezna 1942. Jejich úkolem bylo dopravit domácímu odboji navádìcí radiomaják Rebecca a provést sabotá v michelské plynárnì v Praze.
Chybou navigace se místo trojúhelníku Tábor-Pelhøimov-Vlaim
ocitla skupina v blízkosti Telèe u obce Oøechov. Seskok zpozorovala
civilní hlídka obce, která uvedla, e z letadla byly vysazeny 3-4 padáky. Nalezeno bylo 5 padákù, tøi byly osobní a v dalích dvou byly dvì
vysílaèky a obèanská legitimace na jméno Jan Krátký z Ivanèic.
Pátrání se úèastnilo 70 èetníkù, dva dùstojníci a dva sluební psi,
ale parautisty se nepodaøilo dopadnout. Krátce po seskoku ohlásil
Kolaøík veliteli Opálkovi ztrátu obèanské legitimace na jméno Jan
Krátký.
Gestapo zatím pátralo neúspìnì v Ivanèicích. Poté se soustøedili na vloenou fotografii dívky s vìnováním od Milady Hruákové se
zkratkou V. M. - neúspìch zaznamenalo gestapo ve Velkém Meziøíèí,
proto obrátilo pozornost na Valaské Meziøíèí. Milada Hruáková pøiznala, e na fotografii je její chlapec, nezvìstný od roku 1939.
Ivan Kolaøík po marném pátrání po dalích parautistech nasedl
na vlak a navtívil rodièe ve Valaském Meziøíèí, dostal od nich obèanskou legitimaci, u rodiny Hruákových pak potravinové lístky - poté odjel k bratrovi Jiøímu do Zlína, kde se krátce skrýval. Gestapo navtívilo i rodinu Kolaøíkovu, která návtìvu syna zapøela. Gestapo proto nechalo vytisknout leták s fotografií Ivana Kolaøíka, zde byl obvinìn z
vrady protektorátního strámistra.
Ivan Kolaøík z obavy, e bude dopaden a nevydrí muèení, zvolil
smrt vlastní rukou (cyankáli v kombinaci s veronalem) ve Vizovicích
1. 4. 1942. Svou smrtí vak bohuel nikoho nezachránil, protoe u mrtvého byla nalezena jeho obèanská legitimace, kterou si vyzvedl u rodièù, a potravinové lístky, které dostal u Hruákù.
Od seskoku do jeho smrti uplynulo 5 dnù, parautista nemohl splnit svùj úkol, v té dobì jetì nebylo vyhláeno stanné právo, pøesto v
souvislosti s jeho osobou bylo popraveno 17 osob v druhém stanném
právu.
Tìlo Ivana Kolaøíka bylo pøevezeno do místní nemocnice a poté
uloeno na Lesním høbitovì ve Zlínì.
V pátek 31. bøezna 2017 u pøíleitosti 75. výroèí úmrtí uctily památku obìti nadp. Ivana Kolaøíka
starostka mìsta Silvie Dolanská,
místostarostka Alena Hanáková. Za
TJ Sokol Vizovice èlenky výboru
Anna Krocová a Hana Stodolová.
Èest jeho památce.
Alena Hanáková
Zdroje: Wikipedia, Internetová
encyklopedie dìjin Brna,
forum.valka.cz, Horní Podøevnicko
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U ALITRONU TANKUJÍ
NEJEN ZÁVODNÍCI
Spoleènost Alitron CZ provozuje sí osmi èerpacích stanic na
Zlínsku, pøímo ve Zlínì jsou v prùmyslové zónì Rybníky nebo v areálu Správy a údrby silnic U Majáku. Pøestoe pumpy Alitronu najdete pøevánì v komerèních areálech, slouí nejen firmám, ale i bìným øidièùm. Nabízí nií ceny ne u vìtiny benzinek na hlavních
tazích, a tak se i vzhledem k vyí kvalitì paliva malá odboèka vyplatí.
Provozní dobu èerpacích stanic a aktuální ceny paliva najdete na
webu www.alitron.cz.
Pùvodnì jsme byli zamìøeni hlavnì na dopravce, provozovatele kamionové dopravy a podobnì, ale to u dávno neplatí, jsme tu i
pro bìnou veøejnost. Nekoupíte si u nás sice nejkvalitnìjí kávu nebo bagetu, ale o to kvalitnìjí palivo. Pohonné hmoty od nás odebírá napøíklad Dopravní spoleènosti Zlín - Otrokovice, Správa a údrba silnic Zlínska, hasièi nebo záchranná sluba. Nemùeme je kvalitou zklamat, pak bychom to mohli ve Zlínì zabalit. Dlouhodobì spolupracujeme pøímo s rafinérií Slovnaft a dováíme prémiová paliva
pøímo od výrobce, vysvìtluje Jan Bravenec, majitel firmy Alitron.
Bezolovnaté automobilové benziny spoleènosti Slovnaft se vyznaèují vysokou kvalitou a jsou pøizpùsobeny vlastnostem tradièních
karburátorových motorù, nejnovìjích záehových motorù s pøímým
vstøikováním i motorù pøeplòovaných. Palivo s nízkým obsahem síry
zabezpeèuje maximální omezení tvorby usazenin a celkovì dlouhodobou ivotnost motoru.
Motorové nafty ve pièkové kvalitì v mnohých parametrech pøevyují technické poadavky evropských a èeských norem. U prémiových paliv Slovnaft Drive výrobce zaruèuje nejménì o pìt procent
nií spotøebu oproti bìným palivùm. Nafta Drive Diesel se vyznaèuje bezproblémovou startovatelností pøi velmi nízkých teplotách a
do minus 32 stupòù, pøitom podle normy je dostateèných minus 20
stupòù.
Tankování kvalitních pohonných látek u osvìdèených prodejcù
je zvlátì v zimì jedním z pøedpokladù pro bezproblémový chod auta. Kvalita benzinu ovlivòuje bezprostøednì hlavnì spotøebu, tedy dojezd. U dieselových motorù navíc v pøípadì nekvalitního paliva hrozí
riziko pokození celé palivové soustavy, èerpadla a vstøikování. Náprava je pak finanènì dost bolavá, vstøikování a èerpadlo patøí k nejdraím souèástem motoru," dodává Jan Bravenec.
Fandové motosportu
U historicky je Alitron jedním z nejvìtích prodejcù benzinu do
závodních speciálù. K jeho odbìratelùm patøí i stáj koda Motorsport. Proto vznikl slogan Tankujte s mistry.
Alitron a motoristický sport patøí k sobì. Zlínská spoleènost je
zároveò vydavatelem specializovaného motoristického magazínu
Rally. Je to exkluzivní èasopis zamìøený na závodní sport, jediný
svého druhu v Èesku. Vychází ve Zlínì u osmnáct let a má obrovskou popularitu u fanoukù, ale také mezi samotnými jezdci.
Magazín mapuje vechny významné prestiní akce, poèínaje
proslulou Rallye Dakar a po mistrovskou sérii Èeské republiky v
rally, o které se jinak v médiích pøíli nepíe.
(pst)

NOVINKY V INFOCENTRU
Sbírka regionální literatury se rozíøila o tituly zádveøického autora
Jana Zeka, a to knihu Chlast je mým øemeslem, druhou novinkou tého autora je sbírka pøíbìhù Kruté závìtøí. Protoe je to tématika blízká naemu okolí, knihy urèitì zaujmou.
Z dùvodu zavedení EET je letoní rok poslední pro komisní prodej
v infocentru. To se tøeba týká ukonèení pøedprodeje vstupenek pro cizí
subjekty, kdo si u nás zvykl kupovat vstupenky tøeba na Vizovické trnkobraní, bude se muset obrátit jinam. Zùstává prodej lístkù na akce
Domu kultury Vizovice, take vechny vstupenky na divadelní, koncertní a jiné akce DK si u nás mùete nadále zakoupit.
Pracovnice TIC

Dne 30. 4. 2017 si vzpomeneme na
nedoitých 75 let
pana Jana Jaroòka.
Na manela, otce a dìdeèka
vzpomíná rodina Jaroòkova.

Dne 24. 3. 2017 uplynulo ji 30 let
od úmrtí
naeho tatínka a dìdeèka
pana Miroslava Zatloukala.
S láskou na nìj vzpomínají dìti
Miroslav, Jan a Zuzana s rodinami.

2/2017

11

Vizovske noviny_2_17b.qxd

12.4.2017

15:34

StrÆnka 12

DIVÁ BÁRA

Na úplném zaèátku historie skupiny Divá Bára stojí jiná vizovická
hudební skupina, která tu byla jetì pøed Divou Bárou. Byla to skupina Hurrican, zaloená bratry Zatloukalovými v roce 1967 (viz. snímek
è. 1, zleva doprava: Miroslav Zatloukal, Miroslav Janèík, Jan tìrba a
Jan Zatloukal). V roce 1971 vak musel jejich sólový kytarista Jan
tìrba nastoupit na dvouletou základní vojenskou slubu a oni se najednou ocitli bez kytaristy. A tak se stalo, e mne oslovili, zda bych s
nimi nechtìl hrát. Já jsem chtìl a tak jsem byl v dubnu roku 1971 pøijat na post kytaristy do vizovické big-beatové skupiny Hurrican. Bìhem
prázdnin se ke skupinì pøipojil i mùj mladí bratr Jiøí, aby tu hrál na doprovodnou kytaru a zpíval. Kapela zaèala pilnì cvièit a postupnì roziøovat svùj repertoár.

V té dobì, aby mohla skupina oficiálnì existovat a vystupovat na
veøejnosti, musela absolvovat tzv. pøehrávky pøed odbornou porotou. A
musela mít také kapelníka, který pak vedl úèetnictví, odvádìl poplatky
a danì a zodpovídal za umìlecký rùst souboru. Kapelník, aby byl kapelníkem, zase musel sloit tzv. kapelnické zkouky. Ty se skládaly z
hudební nauky a z veobecného kulturnì - politického rozhledu. U
druhé skupiny otázek bylo velmi jednoduché nìkoho potopit. Napø. nìkdo, u koho byl zájem, aby zkouku neudìlal, dostal tøeba otázku:
Kdo je ministr kultury NDR?. A kdy to nevìdìl, tak letìl. Obèas se
toto stávalo.
Od zaèátku roku 1972 skupina pilnì cvièila a chystala se na pøehrávky. Já jsem byl pasován na kapelníka a tak jsem se uèil hudební
teorii. Zaèali jsme vymýlet i nový název pro skupinu. Kadý pøinesl
nìjaký návrh. Do úzkého finále se probojovaly názvy Král umavy a
Divá Bára. Nyní u víte, e to vyhrála Divá Bára.
Kapelnické zkouky jsem úspìnì sloil a památného dne 7. 3.
1972 udìlala skupina Divá Bára pøehrávky. Teï u nic nebránilo jejímu
dalímu rozletu. Okresním kulturnì výchovným støediskem Gottwaldov
jí byl pøidìlen kvalifikaèní pøíplatek 40%. Mohla tedy vystupovat na
veøejných produkcích a za 7 hodin hraní pøísluela jednomu muzikantovi mzda ve výi 80 Kè. Co nebylo v tìch dobách tak patné. Pro
kapelu vak bylo podstatné to, e ji mohla legálnì vystupovat.

V té dobì hrála skupina ve
sloení: Miroslav Zatloukal zpìv, Miroslav Hála - kytara,
zpìv, Jiøí Hála - kytara, zpìv, Miroslav (Kéòa) Janèík - basová
kytara, Jan Zatloukal - bicí, zpìv.
Hráli jsme ve, co se nám
líbilo. V repertoáru jsme mìli
skladby od skupin Beatles, Ten
Years After, Blodwyn Pig, Taste,
Free, Black Sabbath. Dokonce i
nìco od skupiny Deep Purple,
pro kterou je typický zvuk varhan
a my ádné varhany nemìli.
Nám to zkrátka nevadilo.
11. 3. 1972 odehrála skupina Divá Bára svoji první taneèní
zábavu v sále OB Lutonina. S
tímto vystoupením se pojí i
jedno milé nedorozumìní. Pøed vystoupením se k pokladnì dostavily
i ètyøi místní babièky. e jdou na to divadlo Divá Bára, a e je velice
dobøe, e sa po dlúhej dobì zasej hraje v Lutoninì èeské divadlo.
Nato bubeník Jan Zatloukal odukal zaèátek produkce a skupina spustila Into the Fire od britské hard-rockové skupiny Deep Purple. Nae
vystoupení probìhlo za veobecného veselí a jedna z babièek zùstala
dokonce a do konce.
V létì opustil skupinu Miroslav Janèík a basové kytary se chopil
Jiøí Hála. Na uvolnìný post doprovodného kytaristy pak nastoupil vizovický muzikant Petr ternberský. V této sestavì skupina hrála a do
konce roku 1972.
Za zmínku stojí její vystoupení v rámci 4. roèníku dnes ji slavného Vizovického Trnkobraní. V té dobì probíhalo Trnkobraní na høiti
za Sokolovnou. Z této akce se nám dochovalo nìkolik fotografií. Na
snímku nahoøe je Jiøí Hála hrající na vlastnoruènì vyrobenou basu a
snímek è. 2 je dùkazem, e i Divá Bára svým malým dílem pøispìla k
plnìní závìrù 14. sjezdu KSÈ a k dalímu rozvoji socialistického zemìdìlství. Na snímku jsou zleva doprava tito zemìdìlci: Petr ternberský, Miroslav Hála, Jan Zatloukal a Jiøí Hála.
Historicky zajímavý je i snímek è. 4. V rámci zmínìného Trnkobraní se poprvé uskuteènila soutì v pojídání vestkových knedlíkù. Ta
probíhala na námìstí u sochy. Organizátoøi soutìe oslovovali kolemjdoucí, zda by se nechtìli soutìe zúèastnit. Shodou okolností jsme s

bratrem a s kamarádem Janem (Èendou) Imrýkem procházeli kolem.
Nenechali jsme se dlouze pøemlouvat a soutìe se zúèastnili. A nevedli jsme si vìru zle. Já jsem snìdl 56 knedlíkù (3. místo), Èenda Imrýek
45 a bratr Jiøí 44 knedlíkù.
V roce 1973 opustil skupinu Petr ternberský a my jsme za nìj
hledali náhradu. A mìli jsme tìstí. Podaøilo se nám sehnat výborného hráèe na klávesové nástroje. Byl jím, v té dobì jetì støedokolák,
Stanislav Valendin. Díky nástrojovému obohacení o klávesy jsme zaèali hrát i skladby od skupin Atomic Rooster, Deep Purple, Pink Floyd,
Who a Chicago.
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Toto pomìrnì zdaøilé období trvalo do øíjna roku 1974, ale pak
nastala dlouhá odmlka. Co se pøihodilo? Zkrátka a dobøe po ukonèení
studií na bratislavské FTV jsem i já musel narukovat na vojnu. Bratr
Jiøí se zase pøestìhoval do Brna a Staòa Valendin, v té dobì ji vysokokolák studující v Brnì, zaèal hrát ve známé brnìnské jazzrockové
formaci CHASA.
O rok pozdìji, po svém návratu z vojny, jsem vzal záskok ve zlínské kapele Albatros. Ale neustále jsem se zaobíral mylenkou, jak Divou Báru znovu oivit. V té dobì jsem ji uèil na Gymnáziu Gottwaldov
na Lesní ètvri a na jedné z bramborových brigád, na které jsem byl
coby mladý kantor automaticky posílán jako pedagogický dozor, jsem
si vimnul jednoho studenta, který umìl na kytaru odehrát a odezpívat
témìø celý repertoár Beatles. Zahráli jsme si spolu a pìknì nám to lo
dohromady. Student se jmenoval Ivan Doleálek a já jsem jej pøemluvil, aby si koupil basovou kytaru a el se mnou hrát do skupiny Divá
Bára. A bylo to. Témìø po tøíleté odmlce zaèala Divá Bára opìt hrát.
Psal se rok 1977 a sloení kapely bylo následující: Ivan Doleálek basová kytara, zpìv, Stanislav Valendin - klávesy, Vladimír Koneèný bicí, zpìv, Marie Davíková (pozdìji Koneèná) - zpìv, Miroslav Hála kytara, zpìv.
Hráli jsme písnièky, které tenkrát letìly (Smokie, Bay City
Rollers, Suzie Quatro, Bee Gees, Bonney M, Stevie Wonder), ale i
nìkolik jazz-rockových vìcí od Billy Cobhama a Herbie Hancocka.
V repertoáru zùstalo i nìkolik pìkných instrumentálek od Stani Valendina.
V roce 1979 dolo k poslednímu pøeskupení èlenù skupiny Divá
Bára. Odeel Laïa Koneèný s manelkou Marií a na uvolnìný post za
bicí soupravou usedl dalí student gymnázia Zdenìk Hromádka. Velice ikovný bubeník, který hrál pozdìji ve skupinì AG Flek.
V roce 1979 ji Divá Bára pobírala nejvyí moný kvalifikaèní pøíplatek 110% a byla hodnocena jako jedna z nejlepích kapel v regionu (viz novinový èlánek Divá Bára pøekvapila).

Výkonnostnì la kapela nahoru a na 3. BEATOVÉM FESTIVALU, který se konal 16. 3. 1973 v Okresním klubu mládee na Podvesné, se Divá Bára umístila na 4. místì. Získala pøehrávky s pøíplatkem 60% a svým výkonem zpùsobila veobecný rozruch. Velkou
pozornost na sebe upoutal právì Staòa Valendin, a to nejen tím, e byl
výborný hráè, ale i tím, e na své východonìmecké varhany znaèky
Weltmeister s pomocí efektù Small Stone a pedálu WAH-WAH dokázal vyloudit zvuky nevídané a neslýchané. Ihned po vystoupení dostal
nìkolik lan od pøedních gottwaldovských skupin. Ukázal se vak jako
charakter, vechna hozená lana odmítnul a zùstal vìrný Divé Báøe.
V tomto období bylo ji na repertoáru i nìkolik vlastních vìcí (Plochá noha, Óda na Havlíèka Borovského, Zlá pøedtucha a pár instrumentálek).
O rok pozdìji na 4. BEATOVÉM FESTIVALU se ji Divá Bára
umístila na stupních vítìzù. Skonèila na 3. místì a získala pøehrávky s
kvalifikaèním pøíplatkem 70%.
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Nic vak netrvá vìènì. V létì 1979 zaèal Standa Valendin avizovat svùj odchod z kapely, aby se mohl více vìnovat svému zamìstnání a své mladé rodinì. Pochopili jsme to, ale domluvili jsme se, e v
naí zkuebnì zvané pøístodùlek si na památku nahrajeme nìkolik
naich oblíbených skladeb.
Na posledním snímku jsme pìknì vedle sebe - zleva: Standa Valendin, Zdenìk Hromádka, Ivan Doleálek a já.
Na snímcích è. 6 a. 7 je kromì jiného vidìt, e drím v rukou originální americkou kytaru Gibson SG. Tu jsem si koupil od známého
brnìnského rockera Pavla Váni ze skupiny Progres. Kdy jsem vak
po pùl roce zjistil, e tento nástroj ze mne lepího kytaristu neudìlal,
tak jsem ji prodal.
V roce 1979 se musela Divá Bára na nátlak vyích orgánù pøejmenovat. Bylo to v souvislosti s celostátním naøízením, aby skupiny s
provokativním názvem buï skonèily své úèinkování, anebo se pøejmenovaly. Na základì naí obliby geniálního amerického hudebníka
Franka Zappy jsme se pojmenovali podle jeho 9. alba Apostrophe (´)
z roku 1974.
Ale to je ji jiná písnièka.
Miroslav Hála
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PROGRAM 50. VIZOVICKÉHO ZÁMECKÉHO KULTURNÍHO LÉTA ALOISE HÁBY
Pátek 26. 5. 2017 od 19.30 hod. v Reprezentaèním sále Státního
zámku Vizovice
LE RUGIADE
aneb Kapky rosy, symbol nadìje, obèerstvení, mládí. Není od nich
vak daleko ke kapkám krve, krùpìjím potu èi kanoucím slzám
Iva Bittová - housle, zpìv, Jan Èimáø - loutna, theorba

Pátek 9. 6. 2017 od 19.30 hod. v Reprezentaèním sále Státního
zámku Vizovice
FRENCH IMPRESSION
Vechna krása, barevnost a rozmanitost souzvuku harfy a hoboje
Kateøina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj
Pátek 30. 6. 2017 od 19.30 hod. v zámeckém parku
AMAZING TECHNICOLOR DREAMWORLD
Zaèátek prázdnin s filmovou hudbou
Musica Minore, umìlecký vedoucí Martin Petrík
Pátek 28. 7. 2017 od 19.30 hod. v Reprezentaèním sále Státního
zámku Vizovice
VELIKÁNI KLAVÍRU
Chopin - Beethoven - Liszt
Jan imandl - klavír
Pátek 11. 8. 2017 od 19.30 hod. v kapli Panny Marie Matky dobré
rady, mimo pøedplatné
VZNEENÌ A ZNÌJÍ TRUBKY SERAFÍNÙ
Duchovní hudba v zámecké kapli
Musica Organum / Kateøina Juráková - soprán, Petr Juráek - clarina, Jiøí on - varhany, cembalo/

Pátek 25. 8. 2017 od 19.30 hod. v Reprezentaèním sále Státního
zámku Vizovice
FRANTIEK JANÈÍK 80+
Koncert k ivotnímu jubileu vizovického rodáka
Martina Pivoòková - zpìv, Drahoslava Satorová - klavír, Klarinetový soubor Prachatice, um. vedoucí Jan Hovorka
Pátek 1. 9. 2017 od 19.30 hod. v Reprezentaèním sále Státního
zámku Vizovice
VRCHOLNÁ DÍLA HUDEBNÍCH GÉNIÙ
Smyècové kvartety W. A. Mozarta, L. Janáèka a F. Schuberta
Bennewitzovo kvarteto / Jakub Fier - 1. housle, tìpán Jeek - 2.
housle, Jiøí Pinkas - viola, tìpán Doleal - violoncello/
Pátek 15. 9. 2017 od 19.30 hod. v Reprezentaèním sále Státního
zámku Vizovice
ZE IDOVSKÉHO IVOTA
idovská hudba a terezínská novela Otty Weisse I vidìl bùh, e je
to patné
Dominika Weiss Hoková - violoncello, Jiøí Hoek - violoncello, klavír, Pavel Leicman - mluvené slovo
Pátek 6. 10. 2017 od 19.30 hod. v kostele sv. Vavøince
EMIL HÁBA
Koncert k 35. výroèí úmrtí Emila Háby uvádí jeho vnuk, souèasný
uherskobrodský varhaník Jaroslav milauer s pøáteli
Jaroslav milauer - varhany,
komorní soubor Collegium Classic
Vítìzslav Suila
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ORELSKÝ DÌTSKÝ KARNEVAL

udìlali poøádnou rozcvièku. Následoval spoleèný tanec prokládaný rùznými soutìemi. Dìti tak
pøenáely ping-pongový míèek
na klobouku, skákaly s balónkem
mezi nohama, sbíraly mrkvièky
apod. Velkou radost pak mìly z
toho, kdy mohly do karnevalových kostýmù nastrojit své rodièe.
Ani letos nechybìla oblíbená
tombola. Velké podìkování proto
patøí vem tìdrým dárcùm, kteøí
do tomboly pøispìli. Velký dík a
pochvalu si zaslouí dìvèata pod
vedením Terezy Adamukové,
která mìla celou organizaci karnevalu na starosti.
Zaplnìný sál orlovny, rozzáøená dìtská oèka a spokojenost
rodièù svìdèí o tom, e se orelský karneval letos opìt vydaøil.
Albìta Dolealová

Letoní dìtský karneval se
nae orelská jednota rozhodla
uspoøádat a v závìru masopustu. V sobotu 25. února tak orlovna ve Vizovicích opìt oila rejem
pestrobarevných masek. O tom,
e nápady dìtí a rodièù byly letos originální, svìdèí fotky v naí
fotogalerii na http://orel-vizovice.rajce.idnes.cz/Karneval_20
17/.
Celým programem dìti provázeli králíci Bob a Bobek, kteøí
za nimi pøiletìli jak jinak ne ve
svém klobouku. Bobkovi se z
nìho sice jako vdy nechtìlo, ale
nakonec si i on s Bobem a dìtmi
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XIII. ROÈNÍK ZVK VE VIZOVICÍCH RC AUT

Dovolte, abych vás informoval o právì ukonèeném ji 13. roèníku závodù ZVK malých terénních modelù aut na elektrický pohon v
mìøítku 1:14.
Ve Vizovicích jezdíme kategorie hobby, open, truggy. Open kategorie je rychlá se støídavým motorem a LiPo bateriemi, rozvor 186
mm, íøka je 210 mm, rozmìry truggy - rozvor 225 mm, íøka 210
mm. Hobby kategorie je pomalejí, má stejnosmìrný motor, jako
pohon slouí estièlánek NiMh 7,2V, rozvor 186 mm. Modely dostanete koupit v RTR sadì - èili zcela komplet za velmi pøíznivou cenu.

Jezdíme na ploe 9,5 x 14 metrù.
Celkem ve Vizovicích v letoní sezónì jezdilo 33 aut open, z toho dvì truggy, v hobby kategorii 9 aut.
Za Vizovice jezdí celkem 19 závodníkù, z toho je 12 pøímo z Vizovic, juniorù u nás na závodech jezdí celkem deset.
Jak dopadli závodníci jezdící za Vizovice ve 13. roèníku ZVK?
Kategorie open: 3. místo Fanánek Stodola, 5. místo Tomá
Peèeòa, 9. místo Martin Raka,
11. místo Martin Lipka, 14. místo Fanán Stodola, 15. místo Mikulá Lipka, 17. místo Lucie Mièulková, 22. místo Zdenìk Slezák, 26.
místo Martin Adamec ml., 27. místo Martin Adamec st.
Kategorie hobby: 1. místo Markéta Pospíilová, 2. místo Richard
Pospíil, 3. místo Hana Stodolová, 4. místo David Motìk, 5. místo
Jan Jemelka, 7. místo Jitka Jemelková, 8. místo Fanán Stodola, 9.
místo Joná Bobál. Kategorii hobby jezdí skoro samí junioøi a
Vizovjani!
Jetì nám zbývají odjet dva volné závody bez pøekáek (26.3.,
9.4.). I pøes léto si urèitì potrénujeme, povykládáme a zasoutìíme
bez èasomíry.
Pro ty, kteøí nechcete investovat peníze do nového auta, je pøipraven první kousek buggy hobby k pronajmutí. Pronájem obsahuje:
sobotní trénink, startovné do závodu, zapùjèení personálního èipu
(abychom vás mohli spoèítat) a nìjakou amortizaci podvozku a gum.
Pokud bude velký zájem o pùjèování aut, tak není problém pùjèovat
i druhý model a dalí tøetí - ten bude z Ostravy od prodejce.
Tak se ptejte, zkoumejte, pøijïte si osahat, s èím se jezdí závody
ve Vizovicích.
Fanán Stodola
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MINISTR FINANCÍ ANDREJ BABI
V POHÁDCE
Pøi zavedení pokladen, respektive kontrolního systému Elektronické evidence treb (EET), jsem si tak trochu postìovala do vìtru
a napsala jsem, jak se øíká, tomu nejvyímu, ministrovi financí, Andrejovi Babiovi. Musela jsem si postìovat, protoe dle mého názoru je to jen dalí zbyteèná zátì malých ivnostníkù. Kupodivu odpovìï pøila do pár dnù , a i kdy dopis byl podepsán panem ministrem, mìl formu spíe univerzální odpovìdi. Ale i tak jsem to hodnotila jako slunost, e politik vùbec komunikuje se svými volièi.
Pøekvapil mne telefonát o dva dny pozdìji, kdy si osobní sekretáøka pana Babie vyádala mé telefonní èíslo s informací, e pan
ministr mi zavolá osobnì.

esemesku. Otec zaertoval: No, vidí, jak to funguje, otoèil se ke
mnì. Pan Babi u tì kontroluje, jestli byla úètenka opravdu odeslána na finanèní úøad! To ví, on má takový speciální program 
Né, to né! okamitì se hájil. A jako by se omlouval:  to je
poøád nìjaká zpráva!
Pøed kavárnou stál shluk kolákù z vedlejí koly a jakmile pan
ministr vyel ze dveøí, vichni se s ním fotili. Jen jsem slyela:  to
je Babi, vole? Ty neví, kdo je Babi? chválil se jeden kluèina pøed
druhým.
Pùl hodina ubìhla jako voda a kdy jsem v kavárnì osiøela, øíkala jsem si, e je vlastnì super, kdy se vrcholoví politici opravdu vìnují svým volièùm a ne jen tìsnì pøed volbami. I kdy se povinnosti
EET nezbavím a kvùli mnì urèitì nikdo zákon mìnit nebude, bylo to
od pana Andreje Babie pìkné gesto. V kadém pøípadì, kdyby kadý politik - a je to u jedno, jestli na nejvyí úrovni, nebo jen té obecní, se obèas zvedl ze idle a el se podívat do ulic , moná by si
jich èlovìk více váil.
Kolona vozidel odjela z Vizovic o pùl druhé, ale jetì ne vyrazili zpoza staré koly, kde parkovali, opøel se o kapotu vládního vozu
Karel (no, radìji nebudu dál jmenovat) a pìknì je zpéroval: Tadyk
nemoete stát, my tu mosíme projet!
Lucie Jaroòková

NADAÈNÍ FOND ALBERT
PØISPÌL 16 000 KÈ

O dalí dva dny pozdìji zazvonil mobil, pro mì neznámé èíslo, a
na druhé stranì se ozvalo: Dobrý den, tady Andrej Babi, neruím?
Pan ministr se prvnì omluvil, e mi s EET zkomplikoval ivot a
pak se vyptával, co prodávám, jaké mám zboí Nakonec jsme si
popøáli veselé vánoèní svátky. Rozlouèení bylo s tím, e nìkdy zaèátkem nového roku mì navtíví osobnì.
Letos v únoru mi zavolala opìt paní sekretáøka a objednala pana
ministra na audienci do mé kavárny Pohádka Café na 9. bøezna
2017 ve 13.00 hodin.
Dostala jsem prokolení, e s panem ministrem, jakoto støeenou a chránìnou osobou, bude poèetná ochranka a takté i Policie
ÈR více ve støehu. Nakonec si prý pan ministr vezme s sebou svého
kameramana, aby udìlal se mnou rozhovor.
Já a televize? øíkala jsem si , u teï jsem byla nervózní.
Pøed Pohádkou Café zastavila AUDI A8 s praskou znaèkou, ale
døíve ne se dostavil pan ministr, ochranka obsadila vechny východy. Zrovna byly v kavárnì dva hosté, asi ani ne Vizovjani, a myslím,
e byli øádnì pøekvapeni.
Nervozita z natáèení a návtìvy ministra vystupòovala poté, co
mi Eon ráno nahlásil, e mìní hodiny. A aby toho nebylo málo, hodinu pøed návtìvou neel proud a provizorní jistiè neutáhl na energii
nároèný kávovar. Strané. Andrej Babi poprvé u mì v kavárnì a
mnì nepùjde elektøina a neudìlám ani kafe? Natìstí jsem si dopomohla sousedskou výpomocí a jak tak kavárnu rozbìhla. Za minutu dvanáct.
Vymìnili jsme nìkolik vìt a natìstí pøiel mùj taka, Richard
Jaronìk, a povídal si s panem ministrem, zatímco já obsluhovala
jeho tým, který litoval, e takovou bábovku v Praze nemají.
Prodebatovali podnikání v malém mìstì, samozøejmì diskutovali
nad celou politickou scénou.
Pan Babi zaplatil za celý svùj tým, který si pochvaloval domácí
zákusky, 185 korun a jetì jsem dostala 15 korun dýko. V okamiku kdy jsem vyjídìla EET úètenku, pan Babi vyøizoval nìjakou
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Stejnì jako èeský jazyk je dnes v naich zemìpisných íøkách rozíøen i jazyk anglický. Pøi úèasti na pracovním pohovoru, pøi cestì na
dovolenou, èi pøi návtìvì hlavního mìsta, tam vude je angliètina
potøebná. V urèitých odvìtvích by se dalo øíci i nezbytnì nutná. Ji na
základních kolách dnení generace dìtí dostává øádný základ pro
zdárné zvládnutí domluvení se tímto jazykem. Ne vichni vak máme
nadání na jazyky, a tak potøebujeme pomoci od ostatních, aby nás pøivedli na správný systém, jak si angliètinu osvojit a dokázat ji brát jako
pomocníka a ne nepøítele, který nám znepøíjemòuje ivot. To, a spousta dalích dùvodù vedlo k zabojování o získání pøíspìvku u Nadaèního fondu Albert, který nakonec vybral mezi ty, kterým pøispìje také
Dìtský domov a Základní kola Vizovice a èástkou 16 000 Kè umonil místním dìtem, aby si prostøednictvím pravidelného krouku anglického jazyka zafixovaly základy tohoto jazyka. Velké podìkování patøí lektorce, paní Kamile Solanské, která za dìtmi pravidelnì dochází a
pomáhá jim jak se slovní zásobou, tak s orientací ve sloitém anglickém èasování a pøedevím s intenzivní pøípravou na maturitní zkouku z anglického jazyka. Tímto bychom chtìli vyjádøit velký dík, jak
Nadaènímu fondu Albert, který nám ji po nìkolikáté na krouek angliètiny pøispívá, tak lektorce za její trpìlivou práci.
Vdìèné dìti z DD a Z Vizovice

Vizovske noviny_2_17b.qxd

12.4.2017

15:34

StrÆnka 18

FOTBALOVÁ AKADEMIE VE VIZOVICÍCH
Odjakiva mìl kadý kluk míè a tøeba i nejeden. Kdo z klukù
nehrál v ulici nebo u baráku fotbal, nemìl anci být v místní partì.
Kdy se øeklo doma jdu ven, znamenalo to, e se jde hrát fotbal. A
mohl foukat vítr, pret, být kalue a zima jak sirni - jak øíkávala
maminka - pøesto se hrál fotbal. A dnes?
Máte doma syna? A jde si ven zahrát fotbal? A dennì? Odpovím
za vás: Nóóó, on má v pondìlí klavír, v úterý dlouhou kolu, ve støedu má poèítaèe, ve ètvrtek... atd.atd. Jen ten fotbal tam jaksi chybí.
Na Vánoce, na narozeniny a za vysvìdèení bylo o dárek vdy postaráno - fotbalový míè.
Myslíte si, e bychom vás rodièe se svými dìtmi mohli vtáhnout
do této krásné hry jako je fotbal? Pravdìpodobnì vaeho teenegera
- pokud s fotbalem jetì nezaèal a nebo pøestal pøed nìjakým rokem
- k fotbalu tìko dostaneme, zvlátì kdy je dennì na fejsu,
compu, iPhonu a jen ne..., na fotbale. Máte ale doma pøedkoláka, prvòáèka, kluèinu ve druhé nebo tøetí tøídì? A nevíte, kdy a kam
ho pøivést zahrát si fotbal? Moná odpovíte: A není tìch otázek pøíli?
Pøed rokem jsme se pøihlásili k PROJEKTU Children´s
Football Academy a zaèali v praxi a v naich vizovických podmínkách naplòovat PROGRAM, kterému odvánì øíkáme DÌTSKÁ
FOTBALOVÁ AKADEMIE. Soustøedili jsme dìti roèník narození
2009 a 2010, abychom letos v tomto PROJEKTU pokraèovali a do
fotbalu zapojili dìti narozené v roce 2011.

David Èervenka, Sebastián a Rudolf Ilkovi, Joná Jankoviè, Luká
Peèeòa, Tobiá Provalil, Honza imèík a Ema Pritschard.

Náborová akce SK Vizovice - fotbal
MOTTO: I Ronaldo a Messi jako dìti - zaèínali s fotbalem
u v pìti!
Po dva pátky v mìsíci bøeznu 2017 se soustøedila pozornost
rodièù a jejich ratolestí, kteøí chodí do Mateøské koly ve Vizovicích
a jsou ve skupinì pøedkolních dìtí, na sportovní dopoledne, která
se uskuteènila v tìlocviènì na základní kole. Za odborného dohledu a poøadatelství fotbalového klubu SK Vizovice prokazovaly dìti,
jak se dokáí adaptovat na jednotlivé disciplíny, jak dokáí vnímat
pokyny a samozøejmì jak jsou ikovné - a nevìøili byste, rodièové,
jaké máte doma talenty.
Dìti plni energie a nadení pøivádìly trenéry k údivu - jak svým
pohybem, úsilím, dovednostmi a snahou - jak se dokáí poprat s
nástrahami jednotlivých disciplín. A to byla cvièení na orientaci v
prostoru, na odvahu, rychlost, obratnost a nebo i na fotbalové dovednosti. Na padesát malých capartù zailo snad poprvé velký potlesk a
odneslo si zaslouenou odmìnu v podobì sladkostí, omalovánek,
pexesa èi pastelek.
Velký dík za to, e se tato akce mohla uskuteènit, patøí paní øeditelce M ve Vizovicích Mgr. Petrù, paní øeditelce Základní koly Mgr.
Koncerové a spoleènosti Sí 21 Otrokovice za významnou pomoc
a pochopení tuto akci uskuteènit.
Pitron Frantiek
trenér mládee SK Vizovice - fotbal, tel. 734 815 365

FOTBAL SK VIZOVICE - turnaje
V nedìli 5. 3. 2017 jsme byli poøadateli halového turnaje pro benjamínky,tj. dìti narozené v roce 2010 a mladí. Turnaj se konal v
Luhaèovické hale naplnìné diváky do posledního místeèka. Z tohoto turnaje je i foto a samozøejmì i komentáø.
Nai nejmladí a nejmení sehráli na turnaji 5 utkání a podlehli
a ve finále Uh. Brodu 0:4, pøièem na turnaji porazili FC Otrokovice
4:0, dále Bojkovice 4:0, Slavièín 2:0 a Luhaèovice 3:2. Druhým nejlepím støelcem na turnaji se stal ná Adam paòhel s 10-ti brankami. Na obrovském úspìchu se podíleli: Petr Bambuch, Ondra
Kuela, Mía Fojtù, Honza Øezáè, Tobiá Hlobil, Robert Pritschard,
Jirka Ostravský a u zmiòovaný Adam paòhel. Úspìch je o to vìtí,
e ná klub SK Vizovice resp. trenéøi Pitron a Fojtù pracují s dìtmi
nìco málo pøes rok.
Drustvo minipøípravky- dìtí narozených v roce 2009 - odehrálo
pøátelské hodinové utkání proti svým vrstevníkùm FC TVD Slavièín v
krásné hale ve Slavièínì.V utkání hraném 2x30 minut dìti zvítìzily
6:1, kdy podíl na vítìzství mìli chlapci: Filip Holek, Tomá Ulrych,
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JARNÍ PLES Z VIZOVICE
Dne 4. bøezna 2017 se ve vizovické sokolovnì konal kolní ples,
který poøádal Nadaèní fond Pastelka.
Ples tradiènì zahájili áci 9. roèníku slavnostní polonézou, kterou
s nimi nacvièil taneèní mistr David Voráè. David Voráè spolupracuje se
základní kolou ji nìkolik let - vyuèuje taneèní kurzy pro devááky.
Devááci si ale svého taneèního mistra mohli na plese také dùkladnì
prohlédnout pøi tanci. Dalím bodem programu bylo toti jeho vystoupení s partnerkou Kateøinou Skybovou. Spoleènì zatanèili salsu.
Novinkou na plese bylo vystoupení uèitelù opìt s áky posledního
roèníku. Uèitelé se rázem promìnili v kantory dùchodového vìku, kteøí
se scházejí v èekárnì u lékaøe. Cestou vak je kádlí dorost. Na
hitovku To máme mláde od Petry Janù a Vìry pinarové pak vizovický dorost tanèí a kantoøi lamentují nad tím, jak je ta mláde nemoná.
Na vystoupení pak navázal plesový diktát. Vtipnì jej komentovaly mladé moderátorky - ákynì 9. A - Magdalena Lukáová a Johana
Gerová. Ruku na srdce, koho by nepobavila známá diktátová vìta z
filmu Mareèku, podejte mi pero:
a)
Sveøepý akali zavile vyly na bílý mìsíc.
b)
Sveøepí akali zavile vyli na bílý mìsíc.
c)
Sveøepí akaly zavile vyly na bílý mìsíc.
No schválnì, která varianta je správná?
Nechybìla ani bohatá tombola, parket nezùstával prázdný, prostì
ples jak má být.
Za plesový tým
Pøedsedkynì Nadaèního fondu Pastelka
PS: b) je správnì

Helena Návratová

VIZOVICE - MÁ LÁSKA...
Blíil se svátek matek. Ná dìtský ètyølístek se rozhodl, e maminkám upeèe dort. Opìt nejstarí, Hana, pøinesla recept. Dostaly jsme za
úkol pøinést potøebné suroviny. No, nebylo to jednoduché, ale zvládly
jsme to a potom jsme jen èekaly na pøíleitost, a nìkterá z maminek
odejde na delí domu z domu. Osudná volba padla na nai domácnost. Kuchaøky ètyøi a dortová forma jen jedna. Vylosovala si ji Lida, my
tøi ostatní jsme musely pouít kastroly. Výsledek byl katastrofální.
Lída nalila øídké tìsto do formy, ale neuzavøela ji. Kdy svoje dílo
nesla do trouby, v pùli kuchynì dno vypadlo a celý drahocenný obsah
skonèil na podlaze. Situaci jsme se snaily zachránit a zbytky sebrat
zpátky do formy. Dort po upeèení byl tak nízký, e se spí bálei podobal.
Vìra, ve snaze mít dort co nejvìtí, pouila nejvìtí kastrol, a tak
místo dortu upekla omeletu.
Nejlepí dort mìla chytrá Hana, protoe vzala správnou míru. A já?
Nìco nedopeèeného, sraeného. Kdy jsem dort po nazdobení pøedávala mamince, táta ochutnal a zajásal, e lepí dort nikdy nejedl. Mé
sebevìdomí stouplo a u kamarádek to bylo podobné. A maminka
dostala jetì jeden dárek.
Znovu umýt vìtí mnoství nádobí...
A co kola na námìstí? Co pánù uèitelù a ákù prolo její branou.
Co osudù, splnìných èi nesplnìných pøání. V jednom se páni uèitelé
shodovali - dát dìtem do ivota co nejvíce. Rozdávali sami sebe. To
èlovìk pochopí, a dospìje, a vyroste z dìtských støevíèkù. Asi to tak
má být, e s vdìèností vzpomíná a dìkuje za ve, co se u nikdy nemùe vrátit. Kdy jsme vak byli áky, milovali jsme pøedevím cestu
ze koly domù, zvlátì v zimních mìsících. Ta cesta vedla zamrzlou
Døevnicí a trvala tak dlouho... Klouzaèky po botech, po kolních kabelách. Tìch promáèených atù a bot nepoèítanì. Doma potom horký
èaj.
V dobì naeho dìtství nebyl vizovský zámek pøístupný veøejnosti.
Po celou dobu války tam bydlel pùvodní majitel, hrabì Booswaldeck s
rodinou. Pro své syny nechal v parku na rybníku udrovat lední plochu.
Asi dvakrát se nám podaøilo pøes plot dostat na toto kluzitì.
Byla to pro nás nevídaná podívaná. Kluzitì, kolem obrovské stromy pocukrované snìhem... Bylo to jako v pohádce, která nám byla
zakázána. Vtom - hrùza - nìjaký mu se k nám øítil se sekerou v ruce
a stranì køièel.
Vìøte, e ani olympionik by se nemusel za ná výkon v bìhu na
bruslích stydìt. A na Razovì jsme si vydechly. Vechny jsme pak pøísahaly, e do smrti smroucí na zakázané místo, do vizovského parku,
nevkroèíme.
V té dobì nás ani nenapadlo, e zakrátko válka skonèí a e do
parku i zámku budeme smìt. Èasto pøí procházce parkem si na nae
dobrodruství z dìtství s úsmìvem vzpomenu. A také na svou maminku, která mi èasto vyprávìla krásnou povìst, která se k naemu zámku
váe: Kdysi dávno jel pøes hluboké lesy brumovský pán a uvidìl ípkový keø s jedinou rùí. Utrhl ji a uloil do torny, aby s ní potìil svou
paní.
Jaké bylo jeho pøekvapení, kdy na svém hradì zjistil, e rùe je
pryè. Rozhodl se rùi najít a rozjel se zpátky. Nael ji znovu na keøi. Byl
pøesvìdèen, e se stal zázrak a na znamení úcty a pokory dal na místì
ípkového keøe postavit kapli. Na místì, kde stávala kaple, byl pozdìji vystavìn krásný zámek, dodnes chlouba Vizovic.
Helena Mazùrková
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STARÍ FOTBALOVÁ PØÍPRAVKA SK VIZOVICE STÁLE V AKCI
Zaèíná jaro a malí vizovtí
fotbalisté se celou zimu pøipravovali na jarní èást sezony. V pravidelné soutìi se utkáváme se sil-

laským Meziøíèím pouze o dva
body. Bohuel ve vzájemném remízovém zápase jsme nedokázali i pøes velkou pøevahu vstøelit

18. 3. jsme se zúèastnili turnaje pøípravek v Újezdì, který
jsme stejnì jako vloni vyhráli, a
to s celkovým skóre 25:0!

nými soupeøi jako Fc Fastav Zlín,
Fc Sluovice, TJ Napajedla a
dalí. Abychom se kvalitou tìmto
klubùm vyrovnali, pilnì trénujeme celou zimu tøikrát týdnì v
místních tìlocviènách.
Oivením pøípravy v zimním
období byly i hokejové tréninky
na ledì, nebo turnaj ve stolním
tenise.
Ji 3 zimní sezony pravidelnì vyjídíme na halové turnaje,
které poøádá 1.SK Prostìjov.
Absolvovali jsme tentokrát dva
turnaje v hale v Nìmèicích, kde
jsme sehráli øadu
kvalitních zápasù se
silnými soupeøi. Mimo
poøádajícího
Prostìjova tøeba s
1.FC Slovácko, Brnem Líní, s Hranicemi na Moravì a jinými.
Vyrovnaný prùbìh vech zápasù
nám znaèí, e jsme
na dobré cestì.
25. 2. jsme v hale naí základní koly poøádali ji tradièní
4. roèník Turnaje fotbalových pøípravek.
Tentokrát byl turnaj
ozdoben medailovým umístìním obou
naich drustev. Støíbro a bronz byly odmìnou za nadené
výkony, pøièem støíbrný lutý tým zaostal za vítìzným Va-

Také mladí pøípravka se
aktivnì pøipravuje na jaro. Mimo
tréninkù dvakrát týdnì sehrála
dvì pøátelská utkání, a to s týmy

branku. Tak snad pøítì se zazlatí... Na 4. místì skonèil tým TJ
Sokol Veselá, 5. místo patøilo TJ
FS Napajedla a 6. TJ Horní Lidèi.
Tradièní bylo také skvìlé zajitìní poøadatelské sluby z øad
rodièù vèetnì opìt bohatého bufetu. Podìkování patøí poøádajícím a hlavnì øeditelce Z pí. Mgr
Koncerové za poskytnutí zázemí.
Zvlátì se sluí podìkovat kolektivu prodavaèek z øeznictví Krásno za poskytnutí sponzorského
daru, stejnì tak firmì Kalírna
Frydrych s.r.o.!
Sluovic a Veselé obì vítìznì.
Co øíci závìrem?
Nehasit, hoøím!
je název jednoho televizního dokumentu
o zapálených mladých lidech. Tak vìøme, e zápal naich
mladých fotbalistù do
této krásné hry vydrí
napoøád.
Informace a kontakty jsou ve vitrínì u
øeznictví Krásno nebo na tel. èíslech:
776 137 833,
736 137 150
Za
fotbalovou
pøípravku SK Vizovice
J. Brhláè
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VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY PO PADESÁTÉ
V tomto roce se koná Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby ji po padesáté. Asi by
dalo hodnì práce najít festival
klasické hudby, který se koná ve

mi vìdomostmi o hudebním dìní
v Praze. V edesátých letech
jsme ji vìdìli o Pragokoncertu,
o Kruzích pøátel hudby v malých
mìstech a byli srostlí s Vizovja-

mìstì velikosti Vizovic a má tak
dlouhou tradici. Proto jsme se
seli s paní Stanislavou abkovou, která se svým manelem
panem PhMr. Miloem abkou
byla u vech dosavadních devìtaètyøiceti roèníkù. V naem rozhovoru jsme se soustøedili pøedevím na zaèátky festivalu:
Kde se vzala mylenka poøádat nìco takového ve Vizovicích? A bylo od zaèátku jasné, e
hlavním dìjitìm bude zámecký
sál?

ny. Na tom vznikl nápad zaloit
KPH ve Vizovicích. Nejprve pod
zátitou osvìtové besedy a
dobré vùle zámku s námi spolupracovat. Ukázalo se, e i v
malém mìstì lze poøádat velký
festival váné hudby.
Jak se získávali èi vybírali
úèinkující? Jak se vyvíjel poèet
koncertù v jednotlivých sezónách?
Poèet koncertù se øídil teplotou v zámeckém sále, to je konec
kvìtna a polovina záøí. Pøi-

ivot nás oba zavál zaèátkem padesátých let z Prahy do
Vizovic. Manel se svými organizaèními schopnostmi, já s bìný-

2/2017

mìøenými odstupy jednotlivých
koncertù - ani málo ani moc, co
je pøiblinì po tøech týdnech.
Úèinkující jsme vybírali podle
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nabídek Pragokoncertu, samotných umìlcù, nebo kdy jsme
sami nebo nai spolupracovníci
nìkde nìkoho slyeli nebo nám
nìkdo známý nìkoho doporuèil.
A jakým zpùsobem se získávali posluchaèi?
Prvními návtìvníky byli nai
známí nebo známí naich známých a hlavnì ti, kdo pøili sami
od sebe. Hlavnì Vizovjané.
Festival je pojmenován po
vizovickém rodákovi Aloisu Hábovi, který v dobì zaèátkù jetì
il. Byli jste s ním v kontaktu, nebo se jeho jméno dostalo do názvu a pozdìji?
Název se jménem Aloise
Háby vznikl pozdìji. S ním osobnì jsme se nesetkali.
Kadou akci musí nìkdo táhnout, ale neobejde se bez spolupracovníkù. Vzpomeòte na nìkteré.

koncert národního umìlce Eduarda Hakena, který konèil písní z
Fidlovaèky Kde domov mùj pøesnì o pùlnoci a na vìi naeho
kostela hodiny odbíjely pùlnoc.
Druhý den ráno jsme byli pøekvapeni obrovskou povodní, která
zalila celé námìstí - psal se rok
1987.
Zpìt k naemu rozhovoru.
Trochu osobní otázka: Mìli jste
nìkdy chu s tím seknout? A
proè ?
Seknout s prací v KPH nás
oba nikdy ani na minutu nenapadlo.
V èem vidíte specifiènost
naeho festivalu? Co pøispìlo k
tomu, e se tradici daøí tak dlouho udret?
Specifiènost festivalu je v
jeho umìlecké kvalitì, krásném
prostøedí zámku a také v jeho
tradici.

Poøádání koncertù jsme
táhli ve spolupráci s naimi kamarády a personálem zámku. Finanènì pod zátitou mìsta.
A na které úèinkující ráda
vzpomínáte jako na umìlce i pøátelské osobnosti?
Já nejradìji vzpomínám na
Eduarda Hakena. Byl u nás doma, a tak jsem mìla monost
poznat, jaký je to veselý pán.
Tady si dovolíme malou
vsuvku: Eduard Haken asi byl
opravdu
nezapomenutelnou
osobností. V èlánku, který vyel
ve Vizovských novinách v roce
2007 jako pøipomínka osmdesátin Miloe abky, pan magistr
píe: Nikdy nezapomenu na

Dìkujeme za rozhovor a
tìíme se na setkávání s vámi
pøi koncertech letoního jubilejního roèníku. A ètenáøùm slibujeme: pokud se nám podaøí shromádit po Vizovicích rozptýlené
kroniky Kruhu pøátel hudby, urèitì se k historii zámeckého léta
jetì v nìkterém z dalích èísel
Vizovských novin vrátíme.
Alena Hanáková
Vít Suila
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KUBÍÈKOVI - 4. GENERACE VE STOMATOLOGII

Frantiek
Kubíèek 1921

Ve Vizovických novinách jsou
èasto prezentovány profese a
spolky, které se výraznì zapsaly
do historie mìsta, a u to byli
obchodníci, ivnostníci, uèitelé
nebo sokoli. Rád bych dnes vzpomnìl rodinu (a její povolání), která
pùsobí ve Vizovicích u témìø
sto let: rodinu Kubíèkovu.
Frantiek Kubíèek (mùj dìdeèek) se narodil 27. bøezna 1894 v
Písaøovì na Moravì. Stomatologii
se vyuèil v Olomouci a zkouky
sloil 12. øíjna 1912. Odeel do
Rakouska, kde pracoval na tøech
místech, aby se ve znalostech a
dovednostech jetì zdokonalil.
Toto období ukonèila první svìtová
válka. V roce 1914 narukoval a
válku proil na ruské frontì. Z jeho

vyprávìní jsem znal nemocnici ve
Lvovì, kterou jsem potom jako
student medicíny navtívil v roce
1966. Nael jsem ji tak, jak ji
popsal, vèetnì tyfových barákù.
Po skonèení války se vrátil do
Olomouce, kde pracoval jako
zamìstnanec u MUDr. Václava
Babky. Kdy se naskytla pøíleitost
usadit se ve Vizovicích jako samostatný dentista, nezaváhal a 7.
listopadu 1921 zahájil svou èinnost ve Vizovicích.
První ordinaci mìl v hotelu
Lidový dùm, odkud se pøestìhoval
do domu na Vinném na námìstí.
Dnes u Vinné neexistuje, na jeho
místì je supermarket Albert.
Jeho ena (a moje babièka)
Anna, za svobodna Machová,

Vysvìdèení praktických zkouek - 1942

Anna
Kubíèková

Osvìdèení o praxi 31. 8. 1914
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narozená 14. dubna 1898 v
Rozbìøicích u Hradce Králové, se
do Vizovic pøistìhovala s rodièi na
pøelomu století, kdy její otec pøijal
místo správce statku na Tìchlovì.
Zubní technickou se vyuèila v
Praze v letech 1915 a 1918. Po
sòatku s Frantikem Kubíèkem, u
kterého zaèala pracovat, si poøídili
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dùm ve Vizovicích na Nábøeí,
který získali od rodiny Dadejovy.
Dùm upravili pro potøeby zubní
praxe. Zaøízení bylo na tu dobu
nadstandardní: jak si z dìtství pamatuji (a jistì nejsem ve Vizovicích jediný), byla v domì èekárna, ordinace se dvìma køesly a
zubní laboratoø.

Oblast, ve které manelé Kubíèkovi peèovali o chrup obyvatel,
byla velmi rozsáhlá, protoe nejblií zubní ordinace byly ve Vsetínì, v Luhaèovicích, Holeovì a
ve Zlínì.
Frantiek Kubíèek se vedle
své odborné profese vìnoval také
spoleèenskému ivotu. Byl vánivým sokolem, ochotníkem, èlenem
hasièského sboru a také zapáleným myslivcem. V 60. letech se
pak vìnoval kynologii a získal øadu

Fr. Kubíèek
jako Cyrano,
Ochotnické
divadlo
Vizovice

Elika imková druhá øada vpravo
(Zdravotní støedisko)

Potvrzení o praxi zubního technika 1912
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Zubní laboratoø, I. republika

ocenìní na
celostátních
výstavách
psù. Anna Kubíèková se jako
aktivní èlenka Sokola ve Vizovicích rovnì úèastnila veøejného
ivota.
Pochopitelnì ne vechno bylo
vdy tak idylické. V roce 1939 pøi

Osvìdèení z roku 1914
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MUDr. Helena imková pøestìhovala zubní ordinaci do nových prostor na námìstí T. G. Masaryka.
Zdálo se, e její osobou skonèí péèe naeho rodu o chrup obèanù Vizovic. Osud tomu vak chtìl
jinak. V roce 2012 se pravnuk
Frantika Kubíèka MUDr. et MUDr.
Jiøí imek, PhD. (tedy mùj syn,
který do té doby pracoval jako
odborný asistent lékaøské fakulty v

MUDr. Helena
imková, cca
1980

povodni byli Kubíèkovi také mezi
postienými a celý dùm vèetnì
ordinace museli dùkladnì opravit.
Po únoru 1948 byla jejich
ordinace v rámci znárodnìní
zruena. Oba manelé se stali
zamìstnanci OÚNZ Gottwaldov.
Jejich ordinace a laboratoø se stala
souèástí zdravotnického støediska

v nemocnici Milosrdných bratøí ve
Vizovicích. Tam také pracoval
Frantiek Kubíèek a do odchodu
do dùchodu v roce 1959 a Anna
Kubíèková pak odela do dùchodu
v r 1956.
tafetu profese pak pøevzala
jejich dcera Elika imková - pracovala jako zubní instrumentáøka.

Dalím pokraèovatelem snad
u tradice byla manelka jejich
vnuka MUDr. Jana imka, tedy moje ena MUDr. Helena imková,
která nastoupila do Vizovic jako
zubní lékaøka v roce 1975. Zdìdila nejen profesi, ale i ordinaci mého dìdeèka, Frantika Kubíèka.
Po roce 1989 pøila vlna privatizace a dotkla se i zdravotnictví.

Technické osvìdèení 15. 3. 1914

Vrtaèka na
noní pohon

Oznámení o poètu zamìstnancù - 1949
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Olomouci) stal primáøem oddìlení
ústní, èelistní a oblièejové chirurgie
Baovy nemocnice ve Zlínì. A jeho ena, MDDr. Radana imková,
pak pøevzala rodinnou tradici i ordinaci ve Vizovicích v roce 2013.
Ná rod tedy pùsobí v oboru
stomatologie ve Vizovicích u ve
ètvrté generaci. A jak se tak dívám
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na rozrùstající se potomstvo - není
vylouèeno dalí pokraèování.
Nevím, a skuteènì by mne to
zajímalo, jestli ve Vizovicích existuje jiná rodina, která tak dlouho
pùsobí v jedné profesi.
Poznámka na závìr: Shodou
okolností v posledních letech pra-

Nová generace dentistù

cují ve zdravotnickém støedisku ve
Vizovicích MDDr. Kubíèek s MUDr.
Kubíèkovou, kteøí vak nejsou s
rodinou Frantika Kubíèka v ádném pøíbuzenském vztahu. Jde
jen o vzácnou shodu jmen i profese.
Povodeò 1939, Kubíèkova ordinace
uprostøed, pohled z Vinohrádku

Koncese vykonávaná ve Vizovicích 1921
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MUDr. Jan imek, z rodinného archívu Ing. Zbyka Kubíèka

Potvrzení o praxi 1921
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IKOVNÉ RUCE OBÈANÙ VIZOVIC
Ve výstavních prostorách Turistického informaèního centra v
Domì kultury ve Vizovicích se uskuteènila ji tradièní výstava prací
obèanù z Vizovic. Tato neustále populární výstava má stále se zvyující zájem ze strany vystavujících, kterých letos bylo 35. Vìtina
návtìvníkù si letos pochvalovala, e výstava se jim líbí jetì více
ne v loni.

krásným háèkovaným betlémem. Velké zastoupení mìla pletená zvíøátka, vizovické peèivo, obrazy, dekoraèní vìnce a svícny, døevìná
mozaika, kraslice, náramky, záloky do kníek, koíky, panáèci z
kvìtináèù, mandaly, vyívané deèky, pletené ponoky, perníèky a
perníková chaloupka a origami.
Vyøezávané Vizovické námìstí øezbáøe Luboe Jaroòka je pro
svou velikost vystavené na balkónì Domu kultury.
Ji teï se tìíme opìt na dalí roèník, èím novým nás ikovní
Vizovjané zase pøekvapí.
Pracovnice domu kultury

HUDEBNÍ KLUB VIZOVICE
Vystavené výrobky zde mìl øezbáø, umìlecký kováø, drotár, dále
zde byl zastoupen pedig, perky z korálkù i Fima, vánoèní ozdoby z
korálkù i celý vánoèní stromek zdobený háèkovanými ozdobami s

Na podzim minulého roku dostal rodilý Vizovjan Jan Imrýek
nabídku od místostarostky mìsta Vizovice Aleny Hanákové, aby ve
Vizovicích zaloil Hudební klub, který by pravidelnì probíhal v kavárnì Domu kultury. Vìdìla, e Ing. Jan Imrýek má s hudbou letité zkuenosti. V Dílnì zlínského divadla (døíve Divadélko v klubu) provo-
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Pøi sestavování plánu pro tyto klubové poøady mi zaèala hlavou
defilovat celá plejáda osobností a témat na nìkolik let dopøedu
Spisovatel J. Holcman, hudebník I. Viktorin, cestovatel a kameraman J. Tesaø, jazzový pianista / z orchestru G. Broma / M. Vidlák,
automobilový L. Samohýl, reisér B. Rychlík, zábavný Josef Ná-hlovský, Z. Hrachový z Fleretu, cestovatel Z. Jurásek o americké Route
66, hudební publicista Jiøí Èerný, pokraèování s M. Hálou o skupinì
Apostrophe, anebo veèer s øeditelem firmy R. Jelínek Pavlem Dvoøáèkem.

zuje ji 8 rokù Hudební klub, který pravidelnì navtìvují i hudební
fandové z Vizovic. Zvlátì je-li jeho hostem známý publicista Jiøí
Èerný.
Hodnì lidí oslovuje Jana Imrýka jeho pøezdívkou Èenda, a tak
návrh Aleny Hanákové byl, aby se hudební klub uvádìl pod názvem
Èenda Imrýek uvádí.

Ale první, co jsem vìdìl - pøipravíme s Mirkem Hálou poøad o
vizovické bigbítové skupinì ze zaèátku 70. let Divá Bára.
To tak. Plány jsou, zázemí a prostøedí Domu kultury je skvìlé,
tak vìøme, e tyto poøady budou navtìvovat nejen Vizovjané."

Jan souhlasil a domluvil se se svým kamarádem, výtvarníkem
Rosou Illíkem na logu pro Hudební klub Vizovice. Podaøilo se. Vychází ze zlínského loga a místo èerveného støedu je zde umístìna
modrá trnka (vestka).
Tématicky Jan vizovický klub nazval - OSOBNOSTI A HUDBA.
A dále ho pøímo citujme:
 Láká mne pøedstavovat zajímavé osobnosti, pøedevím z naeho regionu. Kadý èlovìk poslouchá a má rád urèitý druh muziky,
kterou bychom si pøipravili a tím doprovázeli klubové poøady.
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A tak se stalo, e ve ètvrtek 9. 2. 2017 probìhl historicky první
Hudební klub Vizovice a jeho tématem bylo povídání s Miroslavem
Hálou o bigbítové skupinì Divá Bára.
Kavárna Domu kultury se naplnila návtìvníky, a to nejen z Vizovic. Bylo tam hodnì pamìtníkù, kteøí si rádi popovídali a zavzpomínali na své mládí. V kavárnì byla pøíjemná atmosféra a lidé se dobøe
bavili. Vyprávìní o Divé Báøe bylo doplnìno bohatou fotodokumentací a po pøestávce i ivou produkcí bývalých èlenù Divé Báry.
Ve sloení Jan Zatloukal (bicí, zpìv), Miroslav Zatloukal (kytara,
zpìv), Ivan Doleálek (basa, kytara, zpìv), Laïa Koneèný (bicí), Jiøí
Hála (basa, kytara, zpìv) a Miroslav Hála (kytara, zpìv) zahráli nìkolik písní od skupin Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd a dvì vlastní
písnì - Kastrolky a Plochá noha. Vichni vystupující jsou na fotce níe - zleva horní øada: Jan Zatloukal, Miroslav Hála - dolní øada: Ivan
Doleálek, Miroslav Zatloukal, Laïa Koneèný, Jiøí Hála a Jan Imrýek.
Miroslav Hála
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LIDOVÝ FOLK Z VALASKA
VE VIZOVICÍCH
Vsetínská kapela DAREBAND zahrála milovníkùm valaského
folku 24. bøezna 2017 v kavárnì Domu kultury ve Vizovicích. Zaznìly
zde jednoduché valaské melodie opatøené jedineènými, vtipnými a
srozumitelnými texty, veskrze popisující nìkdy tìký, nìkdy veselý
ivot valachù. Vsetínská skupina hraje výhradnì vlastní tvorbu z pera
harmonikáøe Jury Dareby Václavíka.

Ve Vizovicích se ovem líbilo i vsetínským muzikantùm. Páteèní
koncert jsme si jako kapela moc uili. Máte moc pøíjemný hudební
klub, diváci výborní, atmosféra skvìlá. Jsme rádi, e jsme mohli domácímu publiku zahrát jednu z naich novìjích písnièek Vizovické
vrky. Vizovice máme moc rádi. Nejen proto, e jsou tolik spojené se
slivovicí, o které èasto zpíváme, popsala dojmy portálu Horní Podøevnicko za Dareband zpìvaèka Katka Mrlinová.
Dalí koncert Vsetínské skupiny Dareband si budete moct ve
Vizovicích uít 17. listopadu 2017, kdy by mìli být hosté na ji tradièním LISTOPÁDÌNÍ.
Pracovnice domu kultury

GAJDY A ZELÉ, IVOBYTÍ CELÉ

Návtìvníkùm koncertu se písnièky Darebandu tak líbily, e si
nejen vytleskali pøídavek, ale i panákem slivovice uplatili dalí.

V pátek 10. února se konala pøi pøíleitosti vernisáe výstavy
ikovné ruce obèanù Vizovic soutì o nejlepí kyselici s pøehlídkou
gajdoských kapel. Letos soutìilo 18 vzorkù valaských kyselic nejen z Vizovic, ale napøíklad ze Sluovic, Ostraty, Vítové a dalích
okolních obcí.
Letos nastala u divákù i odborné poroty shoda a obì ceny si
odnesla teprve 13letá Petra Jaroòová z Ostraty. Vaøit kyselici jsem
se nauèila v turistickém krouku Hvozdenských parákù, kterého
jsem ji nìkolik let èlenkou. Tuto valaskou specialitu vaøíváme pravidelnì jednou za rok, a to dokonce venku nad ohnìm a v kotlíku,
vysvìtlila dvojnásobná vítìzka letoní vizovické soutìe. Pøiznala
ale zároveò, e doma jí pøi vaøení soutìní polévky vydatnì radili.
Celé kulináøské klání doprovázela pøehlídka gajdoských kapel.
Vystoupili Mladí gajdoi z Kaavy, Kaavská gajdoská, Petr Sovják
z Neubuze, Gajdoská muzika pana Èerníka a gajdoi z Podøevnicka.
Pracovnice domu kultury
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kteøí spíe ne svým umem vynikali speciálními schopnostmi. Pøedevím to byla blbost jmenovaná nìkolika odbornými slovy (debil,
imbecil). Nicménì nabídnut byl zombík, super pomalý èíník (prý Tajfun), bitkaø, panìlský taneèník (servírující v úasném tempu), vtipálek (a jeho úvodní pozdrav aho, ahoj, ahoj salam, salam, salam),
super hubený, který vlál v prùvanu a mnozí dalí.
Pohybová komedie Chutilo vám, páni? mìla ve Vizovicích ji
svou 140 reprízu. Bìhem více ne pìti let získala mnoho ocenìní na
domácí i mezinárodní scénì. Tato ocenìní byla více ne oprávnìná,
jak potvrdilo i vizovické publikum, kde vìtina prùbìnì slzela od
smíchu.
Doufáme, e se podaøí se slovenským hercem sejít opìt na podzim u dalí jeho hry.
Pracovnice domu kultury

CHUTILO VÁM, PÁNI?
Vestranný talent - autor, herec, klaun a taneèník v jedné osobì
- Pavol Seri odehrál v plnì obsazené kavárnì Domu kultury ve
Vizovicích 27. ledna 2017 pohybovou komedii z podivného svìta restaurací a èíníkù. V divadelní høe Chutilo vám, páni? ztvárnil víc jak
20 rùzných charakterù a jeliko pouil jen minimum rekvizit, poèítal s
aktivní pøedstavivostí divákù.
Vichni diváci byli nadeni z hercovy neuvìøitelné souhry mimiky, tìla a hlasu. Jeho inscenace promlouvala k divákùm o utrpení
vrcholového èíníka a jeho hned nìkolika podøízených v restauraci,
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DIVADLO SEMTAMFÓR ZE SLAVIÈÍNA VE
VIZOVICÍCH
Nezávislou divadelní scénu SEMTAMFÓR ze Slavièína jsme mìli
monost v Domì kultury Vizovice v tomto roce pøivítat hned dvakrát.

pøijalo 3 klauny, kteøí netradièním zpùsobem za pøispìní dìtí odehráli pøíbìhy, jak pejsek a koèièka myli podlahu, jak pekli dort, jak si pejsek roztrhl kalhoty a koèièka mu je zaila deovkou a dalí.
Druhé pøedstavení, komedii ze dvou pólù spoleènosti s názvem
HOMELESS - ivot je jen náhoda, tentokrát pro dospìlé publikum
odehrály v prostorách kavárny 3. bøezna. Jetì pøed zaèátkem pøedstavení se ji oba herci pohybovali mezi publikem. Zatímco spoleèensky obleèený pán s uhlazeným úèesem si pøisedl k plnì obsazenému stolu nepovimnut, druhý herec obleèený v baloòáku se dvìma igelitkami leící u vchodu do kavárny budil patøièné pozdviení.
Hoøká komedie, v ní divák pronikal do osudù a vztahù dvou lidí, kteøí
se náhodou potkají, nás vedla k zamylení, e nezáleí na tom co
jsme, ale jací jsme.
Pracovnice domu kultury

Dne 26. února pøijeli se známou divadelní pohádkou pro nejmení
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOÈIÈCE. Nejen dìtské publikum nadenì
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