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Investièní akce a projekty v r. 2017
Janùv hrad
TJ Sokol Vizovice
Zabíjaèky

Vizovske noviny_6_17e.qxd

12.12.2017

15:03

StrÆnka 2

2

Vizovské noviny

Vizovske noviny_6_17e.qxd

12.12.2017

15:03

StrÆnka 3

Váení spoluobèané,
rok 2017 pomalu konèí. Jaký byl? Co se ve Vizovicích
událo, co se nám podaøilo a co se naopak nepodaøilo?
Uskuteènil se 50. roèník Vizovického zámeckého kulturního
léta, 50. roèník Trnkobraní, 15. roèník festivalu Masters of
Rock, firma KOMA MODULAR s.r.o. oslavila 25. výroèí od
svého zaloení, Vizovjánek oslavil 45. narozeniny, paní Semeráková darovala mìstu domeèek è.p. 256, který byl v roce
2009 prohláen kulturní památkou a v roce 2015 získal ocenìní Lidová stavba roku za pøíkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji. Mìsto Vizovice se stalo podnikatelsky nejpøívìtivìjím mìstem ve Zlínském kraji a získalo
ocenìní Mìsto pro byznys, Mìstská knihovna Josefa Èimáøe získala ocenìní Knihovna roku 2017 Zlínského kraje. Také
se zrodil nový kulturní poøad Hudební klub, uskuteènilo se
mnoho zajímavých sportovních, kulturních a spoleèenských
akcí, ze kterých ráda vzpomínám na úasný koncert Ivy Bittové, filmové melodie v podání souboru Musica Minore, muzikál Druhá ance autora Miroslava Hromádky, divadelní pøedstavení VIVAT TRNKOBRANÍ a nezapomenutelné vystoupení
legendární folkové skupiny Spirituál kvintet.
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Co se týká investic, tak se nám podaøilo dokonèit investièní akce zapoèaté v roce 2016, a to prodlouení vodovodu na
ulici Tìchlovská, kolumbárium na místním høbitovì, prostory
pro kolní druinu a revitalizaci zelenì na sídliti tìpská a
ètvrti A. Háby. Z letoních investièních akcí vzpomenu stavební úpravy Domu kultury, rekonstrukci veøejného osvìtlení, dìtské høitì a venkovní fitness za horní budovou Z, chodníky
na ulici kolní, opravy místních komunikací, investice v základní i mateøské kole a v místní èásti Chrastìov. Výèet letoních investièních akcí je pro Vás pøipraven na následujících
stranách.
A co se nám nepodaøilo? II. etapa rekonstrukce veøejného
osvìtlení, na kterou jsme získali dotaci z Ministerstva prùmyslu a obchodu bude dokonèena a v roce pøítím. Zatím bylo
vymìnìno 150 ks svìtelných zdrojù a k dokonèení chybí dalích 70 ks svìtelných bodù vèetnì výmìny sloupù. Nepodaøilo
se nám vyøídit potøebná povolení na vybudování chodníku na
ulici Partyzánská, nemáme zatím projektovou dokumentaci na
lávku pro pìí na ulici tìpská, nerealizovala se oprava oválu
na stadionu.
Plánù na pøítí a zároveò poslední rok tohoto volebního
období máme spoustu a pevnì vìøím, e se nám je podaøí z
pøeváné èásti zrealizovat.
Milí Vizovjané, pøeji Vám vem krásné a pohodové proití
svátkù vánoèních, pevné zdraví, hodnì radosti, spokojenosti,
optimismu a pracovních i osobních úspìchù v roce 2018.
Vae starostka
Silvie Dolanská
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DOKONÈENÍ OPRAV KAPLE PANNY
MARIE RÙENCOVÉ NA KARAIJCE
VE VIZOVICÍCH
V pátek 13. 10. 2017 probìhla dìkovná bohosluba u pøíleitosti dokonèení oprav Kaple
Panny Marie Rùencové na Karaijce ve Vizovicích.
Rekonstrukce kaple zapoèala na pøelomu let 2010 a 2011,
kdy bylo provedeno její statické
zajitìní.
V roce 2013 byla provedena
oprava krovu, výmìna støení
krytiny, doilých klempíøských
prvkù a obnova.
V roce 2014 bylo navázáno
obnovou fasády, která spoèívala
zejména v provedení vodorovné
infuzní clony, sanaèních omítek,
fasádního nátìru a opravì soklu.

svìtlo.
Celkové náklady na obnovu,
vè. projektových dokumentací,
prùzkumù, apod., se vyplhaly
na více ne 1 500 000 Kè. Z Programu regenerace mìstských
památkových rezervací a mìstských památkových zón byla získána asi 1/3 nákladù. Pro Mìsto
Vizovice jako vlastníka èinily
náklady témìø 1 200 000 Kè.
Na samotných pracích se
podíleli: Støechu provádìla firma
TESLICE CZ s.r.o. ze Vsetína,
sanaci zdiva, vnitøní omítky a
výmalbu provádìla firma SANACE ZLÍN spol. s r.o., restaurování mobiliáøe probìhlo pod dohle-

NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Historie, uèitelka ivota
Dostala jsem dopis od strýce Slávka z Austrálie. Obèas si píeme
o radostech ivota i o Vizovicích.
Strýc Slávek, celým jménem Jaroslav Hába, se narodil 17. 9. 1927
ve Vizovicích v domì è. 131 na Masarykovì námìstí, kde nyní bydlí
jeho mladí, osmdesátiletý bratr Vlaïa. Strýc Slávek se vyuèil ve
Vizovicích krejèím a zaèal studovat Prùmyslovou kolu odìvní v Prostìjovì. V Prostìjovì se z kódovaného telegramu od rodièù dozvìdìl o
zátahu STB na èleny ilegální organizace Svìtlana ve Vizovicích.
Dostal strach o ivot, a tak emigroval a do Austrálie.
Pøi registraci v Austrálii úøednice jméno Hába zapsala jako Harber,
co v anglické výslovnosti zní jako Hába. V Jiním Walesu zaèal pracovat jako kopáè pøi stavbì eleznice. Kdy jeho okolí zjistilo, e dovede uít oblek, zaèal si pøivydìlávat jako krejèí. Mohl ukonèit práci na
eleznici a bìhem dalích let zaloit støednì velkou krejèovskou dílnu.
Strýc Slávek mìl tìstí, dovedl kreslit a navrhovat kolekce vkusných
dámských atù, které odebíral i obchodní dùm. S manelkou Shirley si
v Sydney koupili tøípodlaní rodinný dùm pro svou estièlennou rodinu.
Nyni s Shirley ijí v apartmánu, který si zakoupili v penzionu, postaveném v krásné osadì pro seniory nedaleko Sydney. Jeliko prodali
rodinný dùm i krejèovskou dílnu, mohli si po létech døiny zaplatit v penzionu pro seniory celoivotní péèi zahrnující vekeré sluby potøebné
ke klidnému i aktivnímu a radostnému stáøí. Za výhodu povaují i 24 h
lékaøskou péèi, která je v osadì zajitìna.
Dopis, který jsem od strýce Slávka tentokrát dostala, má zvlátní
pøílohu. Pøílohu tvoøí dopis od poslance australského parlamentu, který je v souèasné vládì Ministrem financí Austrálie. Poslanec pan Morrison v dopise blahopøeje k Slávkovým devadesátinám a dìkuje mu za
obìtavou práci pro Austrálii.
Snad nai politici v nejvyích funkcích ji nikdy nedopustí dobu,
kdy pracovití mladí lidé, nae dìti nebo vnuci, budou cítit potøebu emigrovat do daleké ciziny, aby mohli úspìnì pracovat a ít.
Vizovice, 2.XI. 2017

Mgr. Alenka Fiedlerová, roz. Hábová

Pøeklad dopisu z Austrálie
Parlament Austrálie
Poslanecká snìmovna
V roce 2015 byly provedeny
vnitøní omítky, výmalba a repase
døevìných prvkù. V loòském roce byl zrestaurován mobiliáø, tzn.
dvì kostelní lavice, hlavní oltáø s
olejomalbou na plátnì s motivem
P. Marie Rùencové, dvojice titìných obrazù s motivem Ecce
homo a Mater Dolorosa a ètveøice døevìných oltáøních svícnù.
Práce na obnovì kaple pak
byly dokonèeny v tomto roce renovací køíe a lampy na vìèné

dem Gabriely Sládkové, DiS.
Drobnìjí práce jako oprava
oken, dveøí, vstupní møíe, renovaci køíe a lampy na vìèné svìtlo provedli Pavel a Jaroslav Kirchnerovi. Renovaci køíe a lampy
jako sponzorský dar mìstu. Ve
probìhlo za dohledu Národního
památkového ústavu, územního
odborného pracovitì v Kromìøíi, konkrétnì Mgr. Anny Grossové, odborného garanta pro restaurování. Velké podìkování je
nutné vyjádøit také rodinì Suilové za trvalou pomoc a péèi, o
kterou se nìkolik desítek let o
kaplièku starají, v èase obnovy
pøedevím Vítu Suilovi. Nelze
zapomenout ani na pomoc paní
Marii Baèové a také Marceli
astné, která se postarala o uití ubrusu na oltáø.

Váený pane Harber,
píi, abych Vám blahopøál
pøi významné pøíleitosti Vaich
devadesátých narozenin, které
slavíte 13. záøí 2017.
Vae generace pøinesla
mnoho velkých obìtí pro nai zemi, a proto jsem velmi potìen,
e mohu v tento významný den
ocenit Vá vlastní pøíspìvek.
Vìøím, e se budete radovat
s Vaí rodinou a pøáteli z oslav
tohoto dùleitého milníku.
Má manelka Jenny i já Vám pøejeme do budoucna ve dobré.
S pozdravem
Hon. Scott Morrison, Federální poslanec pro oblast Cook
(Poznámka k pøekladu: Titul Hon. je udìlovaný v Austrálii napøíklad za léta práce v nejvyích státních funkcích. Lze jej pøeloit jako
Ctihodný.)

Ing. Martin Pacoò
vedoucí Odboru
ivotního prostøedí
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA
JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
V dnením zimním a tento rok posledním pokraèování kvízu
milovníkù vizovské architektury Jak znáte Vizovice pøedstavíme
dva objekty, které pochází, co bude velkou nápovìdou, z jednoho
místa a z jednoho pozemku. I kdy se køíí na dvou ulicích, pro
Vizovjany nebude problém jejich polohu odhalit.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Dne 6. prosince 2017 se v knihovnì uskuteènila ji tradièní vánoèní knihovnická dílnièka s ukázkami výroby vánoèních dekorací, ozdob
i peèiva. A protoe se jednalo v tomto pøípadì ji o 10. (jubilejní) a vdy
pùvabné i pùsobivé setkání, dovolujeme si jedno malé ohlédnutí.

Poprvé se u nás takto dìti a jejich rodièe èi prarodièe setkali pøi
tvorbì vánoèních pøání, dne 10. prosince 2008. Od té doby kadoroènì v tomto adventním èase tvoøíme v knihovnì pro potìení a radost
dìtí a jejich rodièù. Necháváme se inspirovat vánoèními symboly a tak
jsme ji vyrábìli kapry, andìly, vánoèní stromky, snìhuláky a mnohé
dalí výtvory. Pøi této pøíleitosti nám dovolte podìkovat jmenovitì
Tereze Dolanské, Lence Hlavenkové, Petru Jahùdkovi, Elen Macháèkové, Zlatce Smilkové a firmì Kalina industries s.r.o. Zlín a také vem
ostatním, kteøí se na organizování tìchto akcí podílejí. Vichni nám pomáhají nezitnì, rádi a s velkou ochotou. Tìí nás, e jsme byli inspirací pro dalí spolky a organizace, které ji vánoèní dílnièky také organizují.
Pøejeme Vám vem krásné a klidné vánoèní svátky, do nového
roku mnoho zdraví a spoustu krásných záitkù nejen pøi ètení knih.
Mgr. Blanka Krejcárková

Obr. 1: Kròovská ulice - roubená chalupa èp. 113 v jádru z 18. století
Obr. 2: Rùová ulice - roubená stodola za domem èp. 113
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB NA
VIZOVICKU A
SLUOVICKU
Místní akèní skupina Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. zaène od
1. ledna 2018 s realizací podpoøeného projektu s názvem Podpora procesu komunitního plánování sociálních slueb na
Vizovicku a Sluovicku. Pro
co nejlepí vypovídací hodnotu
Støednìdobého plánu sociálních
slueb je potøeba zapojení do
procesu orgány veøejné správy i
iroké veøejnosti.
Smyslem Støednìdobého
plánu rozvoje sociálních slueb
je zajistit potøebné sociální programy a sluby, po kterých je na
Vizovicku a Sluovicku poptávka, a zajistit vysokou kvalitu
jejich poskytování. Sociální
oblast a poskytování sociálních
slueb se dotýká kadého z nás,
vichni se jednoho dne mùeme
dostat do situace, kdy budeme
pomoc druhých potøebovat,
proto je nutné vytvoøit sluby pro
ty, kteøí nás v této vìci pøedeli.
Základem projektu je aktivní
zapojení vech relevantních subjektù, tj. poskytovatelù, zadavatelù a uivatelù sociálních slueb
z území ORP Vizovice. Tito aktéøi budou rozdìleni do tøí pracovních skupin, konkrétnì pracovní
skupina zamìøená na seniory a
osoby se zdravotním postiením,
pracovní skupina zamìøená na
rodiny s dìtmi a pracovní skupina zamìøená na osoby ohroené
sociálním vylouèením. Pracovní
skupiny pak budou mít za úkol
podrobnì prozkoumat sociální
problémy v tìchto oblastech a
pokusit se najít jejich nejlepí øeení.
Pro dìti základních kol bude vyhláena soutì o logo komunitního plánování sociálních
slueb. V únoru roku 2018 probìhne první veøejné setkání, kde
nejen èlenové pracovních skupin, ale skuteènì iroká veøejnost bude moci vyslovit vechny
problémy v oblasti sociálních slueb, které je na území Vizovicka
a Sluovicka tíí a trápí. Na tomto veøejném setkání se bude
také hlasovat o nejlepí logo,
které dìti ze základních kol namalují, a výherce bude odmìnìn.
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ZAPLNÌNÉ VIZOVICKÉ NÁMÌSTÍ
PØIVÍTALO SVATÉHO MARTINA
V sobotu 11. 11. 2017 ve Vizovicích probìhl ji 7. roèník
Svatomartinského trhu, který byl
poøádán pod zátitou ministra
zemìdìlství Mariana Jureèky.
U od pùl deváté byly nachystány stánky plné regionálních výrobkù, kde bylo mono
kromì tradièních výrobkù nakoupit nìkolik novinek - napø. ruènì

vyrábìnou èokoládu, tramberské ui, medovinu èi nejrùznìjí
druhy majonéz a dresinkù. Hudební doprovod zajistily dva soubory - Young Moravia Jazzband
a Gajdoi z Kaavy.
Sv. Martin na bílém koni,
který cestou zajel pozdravit obyvatele domu s peèovatelskou
slubou, dojel o pùl jedenácté na

námìstí, kde dovezl mladé víno
urèené k poehnání. Této úlohy
se zhostil místní katolický knìz.
Poté mìli zúèastnìní pøíleitost
tato vína ochutnat a mohli vyuít
monosti vyfotit se se svatým
Martinem a jeho konìm. Pro dìti
bylo pøipraveno malování na oblièej èi speciální svatomartinské
omalovánky. Poprvé zpøíjemnila
ná trh pøítomnost kováøe, který
pøímo na místì vyrábìl podkovièky.
Poøadatelé dìkují vem, bez
nich by trh nemohl být uskuteènìn, a kteøí se postarali o jeho
hladký prùbìh. Velký dík vak také patøí lidem, kteøí akci navtívili, nebo jejich poèet pøekonal i
pøedchozí, velmi úspìné roèníky.
Místní akèní skupina
Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

NOVINKY
V INFOCENTRU
Blíí se konec roku a my se
mùeme zamyslet nad tím, jak
probíhaly akce íèka v roce 2017.
Vizovice navtívilo hodnì turistù.
Obdivovali krásy naeho mìsta,
zúèastòovali se spolu s Vizovjany celé øady akcí, které se ve
Vizovicích uskuteènily, napø.
Masters of Rock, Trnkobraní, Vizovické zámecké kulturní léto
Aloise Háby. Po skonèení léta
jsme museli kvùli rekonstrukci
Domu kultury informaèní centrum zavøít. A práce skonèí,
vechny vás v íèku a v Domì
kultury s radostí uvítáme.

Nabídneme vám napø. knihu
Zlínsko z nebe, ve které najdete
krásné fotografie celého kraje.
Podíváte se na krajinu tak, jak ji
vidí ptáci a to je nezapomenutelný záitek. Kníku mùete vìnovat jako vánoèní dárek.
Pracovnice TIC

Ing. Marie Poníilová
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PØEHLED INVESTIÈNÍCH AKCÍ A PROJEKTÙ REALIZOVANÝCH V ROCE 2017
Investièní akce hrazené z rozpoètu mìsta Vizovice ve výi
cca 33 mil Kè
- Stavební úpravy Domu kultury - 8,5 mil. Kè

- Z - modernizace jevitì
sálu - 827.000 Kè

- Plynový ohøívaè vody pro
DPS - 178.000 Kè

- Z - malování soklù centrálních schodi - 478.000 Kè

- Výmìna radiátorù v budovì
DDM Zvonek - 61.000 Kè

- Rekonstrukce veøejného osvìtlení - hlavní tahy - 3,6 mil. Kè

- Z - úprava plochy za kotelnou, okapové chodníky 390.000 Kè

- Basketbalové koe - høitì
tìpská - 60.000 Kè

- Rekonstrukce veøejného osvìtlení - 3,4 mil. Kè (poskytnuta
dotace ve výi 1,4 mil. Kè)
- Dìtské høitì a venkovní fitness - 2,3 mil. Kè
- Chodníky na ulici kolní 1 mil. Kè
- Opravy místních komunikací - 957.000 Kè

- Spoleèenské prostory na
hasièské zbrojnici - 230.000 Kè
- Chrastìov - úprava plochy
pøed obecním domem - 116.000
Kè
- Chrastìov - výmìna jímky
- 143.000 Kè
- tìpkovaè - 320.000 Kè

- Dopravní automobil pro
hasièe - 862.000 Kè (poskytnuta
dotace ve výi 718.000 Kè)

- Oprava støení krytiny na
bývalých atnách v areálu koupalitì - 120.000 Kè

- Mateøská kola - oprava
sedlové støechy - 826.700 Kè

- Oprava høbitovní zdi 114.000 Kè (bude poskytnuta
dotace ve výi 70%)

- Z - dopravní høitì - 1,1
mil. Kè

- Modernizace kamerového
systému - 200.000 Kè

- Studánka Lázeòská 61.000 Kè (poskytnut dar ve výi
10.000 Kè od firmy ROSTRA
s.r.o.)
Investice zapoèaté v roce
2016 s dokonèením v roce
2017
- Prodlouení vodovodu Tìchlovská - 2,6 mil. Kè
- Dùm è.p. 421 - kolní druina II. etapa - 2,5 mil. Kè
- Revitalizace zelenì - sídlitì tìpská a ètvr A.Háby - 1,5
mil. Kè (bude poskytnuta dotace
ve výi 60%)
- Kolumbárium - 1 mil. Kè
Projektové dokumentace ve
výi cca 1,6 mil. Kè
Realizace investièních akcí
není moná bez pøipravené a
zpracované projektové doku-

mentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotaèních titulù. Níe
uvedené zpracované projektové
dokumentace byly hrazené také
z rozpoètu mìsta.
- PD a energetické posudky
na zateplení DDM Zvonek a dùm
u kostela è.p. 367
- PD vstupního schoditì k Z
- PD bezbariérový vstup do DK
- PD na opravu MK Tìchlov
+ vybudování chodníku
- PD na doplnìní vodovodu
Vizovice - Razov
- PD na rekonstrukci veøejného osvìtlení
- PD na opravu MK Zahradní
- PD na opravu MK Pøíèná
- PD na opravu oválu stadionu
- PD na opravu pøístupového
chodníku k M
- PD na opravu MK Mlýnská
- PD na chodníky a parkovací místa tìpská + A. Háby
- PD na elektroinstalaci budov M a dolní budovy Z
- Studie schoditì k Z a k DK
- Studie nového vstupu do M
Silvie Dolanská, starostka
Alena Hanáková, místostarostka

MÌSTSKÝ ÚØAD

NAD DOPISY ÈTENÁØÙ

Váení spoluobèané,
v pátek 22. 12. 2017 bude mìstský úøad otevøen od 8.00 do 12.00
hodin,
v pátek 29. 12. 2017 bude mìstský úøad otevøen od 8.00 do 12.00
hodin.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka
tajemník

Váení spoluobèané,
dostaly se mi do rukou Vizovské noviny è. 5/2017. K èlánku Situace kolem dálnice D49 se vyjadøuji jako obèan, který dennì do Vizovic
dojídí z Napajedel a zpìt.

POKLADNÍ HODINY KONCEM ROKU 2017
A PRVNÍ PRACOVNÍ DEN V LEDNU 2018
Oznamujeme vám, e pro veøejnost bude pokladna MìÚ otevøena
22. 12. 2017 PÁTEK
27. 12. 2017 STØEDA
28. 12. 2017 ÈTVRTEK
29. 12. 2017 PÁTEK
2. 1. 2018 ÚTERÝ

8.00 - 11.30 hod.
8.00 - 12.00
8.00 - 11.30
8.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.30

Za finanèní odbor

13.00 - 17.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.
Nadìda Hejdová

Hledám k pronajmutí mení byt
ve Vizovicích.
Nejsem RK.
tel.: 737 004 003

6/2017

1) Zmìnit dálnici na tøíproudou komunikaci je mimo rozumné uvaovaní, e jde o 21. století. Denní prùmìr cca 27.000 vozidel je nesmysl, nebo ve pièce projede cca 2/3 vozidel a teprve zbytek mimo ni. To
znamená, e nejvyí zatíení je kolem 18.000 vozidel v relativnì krátké dobì dopoledne 7 - 9 hod. a po poledni 14 - 17 hod.
2) Argument, e tøíproudá komunikace nepøitáhne!!! mezinárodní
dopravu je naprosto tendenèní a zatíení pøes Vizovice na Vsetín bude
neúmìrné. Asi chce obyvatele pøilehlých ulic udusit kamiony.
3) Jezdit od Sluovic støídavì tøíproudým systémem - ten pán snad
tam nikdy nejel, jak je u nyní silnice pøetíená a 3 pruhy nic nevyøeí.
4) Jestlie dálnièní parkovitì pøitahují kriminalitu, pak nezbývá
ne vechna parkovitì v ÈR zruit - to je snad nìjaký argument proti
ètyøproudé dálnici??
5) Ze strany Slovenska bude dálnice ètyøproudá a napojení na tøíproudou je tak k smíchu. Navíc je zøejmé, e do budoucna se zájem o
tuto trasu podstatnì zvýí.
Zde nejde o nìjaká úsporná opatøení, ale z èlánku je evidentnì cítit
osobní zájem p. Peèeni, kterého neznám, ani jsem ho nikdy nevidìl.
Asi nìkde bydlí poblí zamýlené D49.
Jedinì se mohu pøiklánìt k øeení tunelem pod ulicí Lázeòskou a
ètyøproudou dálnicí a po SR. Pouze se divím, e zastupitelstvo Mìsta
Vizovice pomìrnì rychle odsouhlasilo návrhy p. Peèeni.
Frantiek Doleal
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INFORMACE SOCIÁLNÍHO ODBORU
ZMÌNY V DÁVKÁCH NEMOCENSKÉHO POJITÌNÍ V ROCE 2018
S úèinností od 1. ledna 2018
dojde ke zvýení nemocenského, od 1. února bude zavedena
dávka otcovské poporodní péèe
a od 1. èervna dojde k zavedení
dávky dlouhodobého oetøovného. Pøináíme podrobnìjí popis
tìchto zmìn.
Zvýení nemocenského
- úèinnost od 1. ledna 2018
- od 31. kalendáøního dne
doèasné pracovní neschopnosti
nebo karantény se zvyuje sazba z 60 % na 66 % denního vymìøovacího základu a dále
- od 61. kalendáøního dne
doèasné pracovní neschopnosti
nebo karantény se zvyuje sazba z 60 % na 72 % denního vymìøovacího základu
Zavedení dávky otcovské
poporodní péèe, tzv. otcovské
- úèinnost od 1. února 2018
- nárok na dávku bude mít
otec dítìte, který o dítì peèuje a
osoba (mu nebo ena), která
pøevzala dítì do péèe nahrazující péèi rodièù,
- nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojitìnec urèí
v období 6 týdnù ode dne narození dítìte nebo ode dne jeho
pøevzetí, jestlie takové dítì nedosáhlo 7 let vìku,
- výe dávky èiní 70 % denního vymìøovacího základu,
- výplata náleí za dobu 7
kalendáøních dnù bez pøeruení,
- o dávku si mohou nejdøíve
dne 1. 2. 2018 poádat otcové
dìtí narozených nebo pøevzatých
do péèe nejdøíve dne 21. 12.
2017,
- pro volno v zamìstnání vyuijí otcové rodièovskou dovolenou.

Zavedení dávky dlouhodobé
oetøovné
- úèinnost od 1. èervna 2018
Podmínky pro nárok:
- u oetøované osoby muselo
dojít k závanému zhorení zdravotního stavu, který vyadoval
alespoò sedmidenní hospitalizaci
v nemocnici a v den proputìní
bude potvrzeno, e potøeba celodenní péèe bude trvat nejménì
dalích 30 dnù,
- oetøovaná osoba musí dát
písemný souhlas k oetøování
konkrétní osobì,
- oetøující osobou mohou
být rodinní pøísluníci vyjmenovaní v zákonì, ani by ili s oetøovaným v domácnosti; ití v domácnosti bude vak vyadováno
u jiné fyzické osoby (napø. druha,
druky)
- u oetøující osoby bude vyadována èekací doba; nemocenské pojitìní muselo u zamìstnance trvat v posledních 4
mìsících alespoò 90 dnù, OSVÈ
musela být nemocensky pojitìna v posledních 3 mìsících,
- oetøující osoba nesmí po
dobu oetøování vykonávat ádnou výdìleènou èinnost,
- v prùbìhu 90 dnù se
mohou oetøující osoby libovolnì
støídat v oetøování osoby vyadující dlouhodobou péèi,
- dávka bude náleet ve výi
60 % redukovaného denního vymìøovacího základu maximálnì
po dobu 90 kalendáøních dnù
ode dne proputìní z nemocnice; nenáleí vak za dobu, kdy
dlouhodobá péèe není poskytována (napø. z dùvodu dalí hospitalizace),
- nárok na dalí dlouhodobé
oetøovné vznikne oetøující osobì nejdøíve po uplynutí 12 mìsí-

cù od skonèení pøedchozí dlouhodobé péèe,
- zamìstnavatel mùe odmítnout poskytnutí volna ze zamìstnání, pouze pokud mu brání zá-

vané provozní dùvody.
Marie lahaøová, DiS.

VIZOVICKÉ FARMÁØSKÉ TRHY
7. SEZÓNA
Dnem 14. øíjna 2017 jsme uzavøeli ji 7. sezonu Vizovických farmáøských trhù. Nìkolikrát za rok zaplní Masarykovo námìstí les zelených stánkù, rozezní se muzika a zavoní klobásky. Stánky s regionálními produkty lákají Vizovjany i návtìvníky z okolních obcí.
Potkávají se tu známí i pøátelé, kteøí jinak pøi dnením shonu na
sebe nemají èas. Skoro kadý si tu u nael svého oblíbeného farmáøe, který má zaruèenì nejlepí, nejkvalitnìjí a nejèerstvìjí zboí.
Trochu se nás dotklo ploné zavedení elektronické evidence treb, ale
to se jistì èasem usadí.
Tøenièkou na dortu letoních farmáøských trhù bylo vystoupení
legendární zlínské dixielandové kapely Jazzzubs. Tìíme se na jaro
2018, kdy zahájíme dalí sezonu Vizovických farmáøských trhù a vìøíme, e pracovníci Technických slueb mìsta Vizovice pomohou s pøípravou trhù i úklidem jako letos. Moc jim dìkujeme.

Váené pacientky, váení pacienti
Dovolujeme si Vám oznámit zmìny ordinaèních hodin
chirurgické ambulance Vizovice /sonografie/ Masarykovo
námìstí 1325 Vizovice, Lékaøský dùm a to od 1. 1. 2018

Pondìlí: 7.00 - 16.00 hodin
Úterý: - - - - - Støeda: 7.00 - 16.00 hodin
Ètvrtek: 7.00 - 11.00 hodin
Pátek: 7.00 - 15.00 hodin

Vyetøení a oetøení pacientù je v rámci ordinaèních hodin bez
objednání! Lékaøské úkony se poskytují v rámci
zdravotního pojitìní vech ZP.
MUDr. Haa Eduard

8

Vizovské noviny

Vizovske noviny_6_17e.qxd

12.12.2017

15:03

StrÆnka 9

SPLNÌNÉ PØÁNÍ
Nerada vstupuji do cizích pøíbìhù. Pokud se to stane, je to
náhoda. Stejnou náhodou se
mùete stát èástí ze soukolí rùzných okolností, které spustí sled
událostí vedoucí ke splnìní jednoho dávno vysloveného pøání.
Ale náhody se dìjí .

Historie chaloupky na ulici
Øíèanské s èíslem popisným 256
ve Vizovicích, jak se mùeme doèíst v Èimáøových Dìjinách a
pamìtech mìsta Vizovice, sahá
a do roku 1787. Tehdy ho vlastnila vdova Plková. Po dalích
více ne osmdesát let není známo, kdo v domku il a vlastnil ho.
Nìkdy od konce 70. let 19. století se zaèíná psát nový pøíbìh
domu a rodiny, na jeho konci
stojí poslední majitelka domu,
pravnuèka Marianny Kolínkové,
která dùm v druhé polovinì 19.
století koupila, paní Jarmila Semeráková. Chaloupku, jak ji

6/2017

nìnì paní Semeráková øíká,
vlastnily postupnì rùzní èlenové
rodu, kteøí se o ni vdy s peèlivostí starali, pokud jim na to síly
staèily. Paní Semerákové, celý
svùj ivot ijící v Praze, odkázala v roce 1985 chaloupku její
tetièka Al-bìta. Ve svých zápis-

cích o historii chaloupky, které
sepsala spoleènì se vzpomínkami na Valasko píe:
...Teta Bìtuka mi chaloupku odkázala. Do Vizovic jsme
jezdívali s mým manelem Otakarem, v mezích moností jsme
chaloupku opravovali. Velkou
oporu jsme mìli v naem synu
Pavlovi, který mìl na opravách
velkou zásluhu. Dvakrát chaloupku olíèil, nalakoval døevìný
strop, dveøe i okénka, napustil
døevìné desky kolny, støechu
nad kolnou pokryl pískovou lepenkou, kterou natøel dehtem, z
pùdy vyklidil velké mnoství
sena.
Velice hodný byl ke své babièce Marii. Obìtavì jí pomáhal.
Velmi si pøál, aby chaloupka i do
budoucna zùstala v pùvodním
stavu. V roce 2000 nám ná milovaný syn Pavel zemøel. Rozhodli jsme se s manelem, e
chaloupku na jeho poèest zrenovujeme. Prodala jsem pole (44
arù) a finanèní èástku jsem
ponechala na opravu chaloupky Po dlouhém pøezkoumávání byla chaloupka 30. 1. 2009
prohláena Ministerstvem kultury kulturní památkou a 2. 3. 2009
zapsána do Ústøedního seznamu kulturních památek ÈR o
pomoc s rekonstrukcí jsem se
obrátila na pracovníky Památkového ústavu v Kromìøíi 

9

Potom následovaly roky
trvalé a postupné práce na obnovì a rekonstrukci tohoto pùvabného domu. Týkaly se doslova
kadé èásti nejen domu, ale i
pøedzahrádky se starou hruní
(vysazenou asi kolem roku 1903)
s pøezdívkou ´dbáneèek´.
 18. záøí 2015 jsem byla
pozvána na vyhláení výsledkù
soutìe ´Lidová stavba roku
2015´ - Zlínský kraj, kde chaloupka získala I. místo.
V den pøedávání ocenìní se
pøíbìhy mìsta Vizovice, rodu paní Semerákové a jejich domeèku protnuly. Den byl naplnìn
hezkými okamiky, stejnì jako
pøíjemným a zajímavým povídáním paní Semerákové o její rodinì, pøedcích, drahém synu Pavlovi, jeho velkém pøání uchovat
domeèek pro èasy budoucí i
mým postesknutím si, e mìsto
Vizovice zatím stále jetì nemá
prostory pro muzeum vizovického peèiva a krojù. To byl poèátek

pro rozhodnutí, díky kterému se
mùe splnit pøání a mìsto bude
bohatí o krásnou kulturní památku s bohatou vlastní historií,
která bude slouit k zachycení
èásti historie mìsta.
Po dvou letech od nápadu
paní Semerákové, jak umonit
mìstu získat prostory pro muzeum s mylenkou splnìní synova
pøání zachovat co nejdéle chaloupku pro ty budoucí, dolo po
mìsících spoleèných pøíprav a
promýlení podmínek péèe o
chaloupku, na základì podepsání Darovací smlouvy dne 6. èervna 2017 k darování chaloupky
paní Semerákovou Mìstu Vizovice.
Tìí mne, e pøièinìním vi-

zovských øemeslníkù, naich
vstøícných sousedù Lednických i
vech dobrých lidí na zastupitelských úøadech ve Zlínì a ve
Vizovicích, i za pøispìní dotací z
Evropských fondù zùstane chaloupka stále pìkná - v budoucnosti vyuita pro kulturní úèely
Mìsta Vizovice."
Setkání s paní Jarmilou Semerákovou je vdy víc ne pøíjemné a vøelé. Pøíbìhy o jejích
pøedcích a blízkých lidech plynoucí z jejích úst protékají vdy
kolem jako potùèek spoleènì s
èasem, který pøestanete vnímat.

Spisovný jazyk a kultivovaný projev napovídají její pùvodní povolání uèitelky mateøské koly.
Vøelostí jako by patøila spíe na
Moravu. Obejme vás velkým srdcem, køehkostí, ale také nepøehlédnutelnou energií. Vìøím, e
vás zaujmou v nìkterém z dalích èísel Vizovských novin úryvky z vybraných èástí vyprávìní o
historii domu a rodu lidièek ijících v chaloupce na Øíèanské,
tak jak je sepsala ve svých vzpomínkách a zaznamenala v deníku spoleènì se svým manelem
Otakarem paní Jarmila Semeráková.
Upøímné a srdeèné díky!
Alena Hanáková
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CHRASTÌOV
Milí ètenáøi, po krátké odmlce se Vám opìt hlásíme a s radostí
oznamujeme, e Chrastìov stále ije!
V sobotu 4. 11. 2017 jsme se vydali spoleènì se tøicítkou dìtí na
putování s lampiony kolem chrastìovské dìdiny. Sraz byl u obecního domu hned po setmìní. Dìti hledaly s napìtím kadé plápolající
svìtýlko, které je navedlo, kudy putování pokraèuje, a dospìlí se potìili a u bìhem cesty s pleskaèkou, nebo na krátké zastávce u sou-

sedù se tamprlkou nìèeho dobrého na zahøátí (u Støíteckých to bylo
ob-zvlátì dobré). Horko tìko jsme rychlému tempu malých úèastníkù lampionového prùvodu stíhali. Vrcholem cesty pro dìti byl objev
ukrytých sladkostí v útrobách chrastìovské zvonièky. Rodièe naopak
ocenili vøelé sousedské posezení na závìr prùvodu v obecním domì,

kdy kadá hospodyòka pøipravila nìco dobrého k snìdku a páni domácí si samozøejmì kadý pøipravili vzorek svého vypáleného. A prostì
vem bylo fajn...
V nedìli 26.11. 2017 jsme na chrastìovském námìstíèku slavnostnì rozsvítili vánoèní strom. Samotnému aktu pøedcházelo vánoèní tvoøení pro dìti, kdy dìti s maminkami mìly monost vystøihnout a
vymalovat vánoèní omalovánky, poskládat andílky, zabalit dáreèky, èi
vytvoøit ozdoby. Krásnými výrobky jsme pak celý Obecní dùm vyzdobili a nastrojili si tam spoleèný vánoèní stromeèek. V podveèer se ji
zaèala scházet i starí generace a v 18:00 to vypuklo. V podání esového dua zaznìla koleda Pásli ovce Valai (jak jinak...) a pan
Bronislav Kalenda, pøedseda osadního výboru, nás vechny pøivítal,
popøál pìkný veèer a dal pokyn k rozsvícení chrastìovského stromu
(za pøichystání árovek dìkujeme Technickým slubám mìsta
Vizovice). O dalí zábavu se pak postaraly dìti, které se støídaly u mikrofonu a pøednáely básnièky, èi zpívaly vánoèní koledy. Na závìr
jsme si vichni i dospìlí spoleènì jetì pár koled za doprovodu esù
zazpívali. Tímto moc dìkujeme klukùm Voøíkovým, muzikantùm z
chrastìovské pøíznì, za hudební dokreslení pohodové atmosféry.

Nadále jsme se mohli ji plnì vìnovat popíjení výborného adventního
punèe, za který moc dìkujeme paní Jiøince Kalendové, a pojídání
adventních pochutin z naich domácností. A to dobøe bylo...
U se tìíme na dalí sousedské akce v roce 2018! Vem ètenáøùm
Vizovských novin pøejeme krásné Vánoce a co nejastnìjí rok 2018.
Petra Motyèková Juráòová
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VOLBY PREZIDENTA ÈR VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018
Volba prezidenta republiky
probìhne v pátek 12. ledna
2018 od 14,00 - 22,00 hodin a v
sobotu 13. ledna od 8,00 14,00 hodin. Pøípadné druhé kolo bude probíhat v pátek 26. ledna 2018 od 14,00 - 22,00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8,00
- 14,00 hodin.
Volièem je státní obèan ÈR,
který alespoò druhý den voleb tj.
13. ledna 2018 dosáhne nejménì 18 let. Ve druhém kole mùe
volit i státní obèan ÈR, který
alespoò druhý den druhého
kola voleb, tj 27. ledna 2018,
dosáhl vìku 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 pasem. Volièi,
který neprokáe svou totonost, nebude hlasování umonìno. Voliè, který se dostaví do
volební místnosti s volièským
prùkazem, je povinen tento odevzdat okrskové volební komisi.
Volièský prùkaz opravòuje k
hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ÈR, popøípadì zvlátním volebním
okrsku pøi zastupitelském nebo konzulárním úøadì ÈR v
zahranièí.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek bude vytitìn samostatnì pro kadého zaregistrovaného kandidáta. Na
kadém hlasovacím lístku bude
uvedeno èíslo urèené losem.
Hlasovací lístky budou pro první
kolo volby distribuovány nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb, tj.
do 9. ledna 2018. 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.
Po obdrení úøední obálky,
pøípadnì hlasovacích lístkù,
vstoupí voliè do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù.

Zde vloí do úøední obálky jeden
hlasovací lístek kandidáta, pro
nìho se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na pøedepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou pøetrené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloeny do
úøední obálky. Pokození nebo
pøeloení hlasovacího lístku anebo provedení rùzných oprav na
hlasovacím lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z nìho
patrny potøebné údaje. O neplatný zpùsob hlasování jde, je-li v
úøední obálce nìkolik hlasovacích lístkù.
Po oputìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù
vhodí voliè upravenou úøední
obálku s vybraným hlasovacím
lístkem pøed okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Kadý voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
S volièem, který není sám schopen ze zdravotních èi jiných dùvodù vybrat hlasovací lístek, mùe být v prostoru urèeném pro
úpravu hlasovacího lístku jiný voliè, nikoli vak èlen okrskové volební komise.
Hlasování do pøenosné volební schránky
Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních
nebo rodinných dùvodù obecní
úøad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a
to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zøízena.
Druhé kolo volby prezidenta ÈR
V pøípadì, e ádný z kandidátù nezíská poèet potøebných
hlasù ke zvolení, tj. nezíská nadpolovièní vìtinu z celkového
poètu platných hlasù oprávnìných volièù, kteøí se voleb zúèastnili a odevzdali platný hlas,
bude se konat druhé kolo volby

Koupím byt 3+1 nebo 2+1,
ne novostavbu.

tel.: 605 337 870, haldag@post.cz
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prezidenta za 14 dnù po zaèátku
prvního kola. Hlasovací lístky
kandidátù postupujících do
druhého kola volby prezidenta
ÈR obdrí voliè pøímo ve volební místnosti.
Sídla okrskových volebních komisí - informace o
zmìnì místa OVK 1, 2
Upozoròujeme obèany na
zmìnu místa volebního okrsku
èíslo 1, 2. Volební okrsek èíslo
1 bude umístìn v budovì
mìstského úøadu, Masarykovo
nám. 1007, ve velké zasedací
místnosti (II. patro). Volební
okrsek èíslo 2 bude umístìn v
budovì mìstského úøadu, Masarykovo nám. 1007, prostory
u obøadní sínì.
ve volebním okrsku è. 1
je volební místností budova
mìstského úøadu, Masarykovo
nám. 1007, Vizovice, velká zasedací místnost pro volièe bydlící v ulicích: Hodiovská, Chrastìovská, Chrastìovské paseky, Kamenec, Komenského, Kròovská, Manství, Masarykovo
nám., Nábøení, Nad Stadionem,
Nová, Pardubská, Paseky, Pod
Hájem, Polní, Potovní, Prostøední, Rùová, Sadová, Sluneèná, kolní, U Stadionu, Zahradní
ve volebním okrsku è. 2
je volební místností budova
mìstského úøadu, Masarykovo
nám. 1007, Vizovice, prostory
u obøadní sínì pro volièe bydlící
v ulicích: Dìlnická, Dubovsko,
Hruové, Janova Hora, Kopanická, Lázeòská, Lípová, Luhy,
Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná,
Razov, Øíèanská, Øíèní, Slatinská, ul. tìpská, ul. 3. kvìtna, U
Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, elechov
ve volebním okrsku è. 3
je volební místností Støední
kola odìvní a slueb Vizovice, ul. Tyrova pro volièe bydlící
v ulicích: A. Háby, Èamínka, J.
Haly, Koráb, Nádraní, Pod Habeem, Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov, Tìchlovská,
Tyrova, Vinohrádek
ve volebním okrsku è. 4
je volební místností Obecní
dùm Chrastìov, Chrastìov
44, Vizovice pro volièe bydlící v
místní èásti: Chrastìov
Mgr. Petra Kováøová
vedoucí odboru pøestupkového
a správního
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JANÙV HRAD IL I V ROCE 2016 A 2017
Váení ètenáøi Vizovských
novin, od roku 2014 Vás prùbìnì informujeme o práci èlenù
Spolku Janùv hrad Vizovice a
jeho pøíznivcù na Projektu statického zajitìní, konzervace a
revitalizace Janova hradu.

ke hrám dìtí návtìvníkù hradu.
Zahájili jsme sanaci hradního
sklepa. Soubìnì s tìmito pracemi jsme prùbìnì provádìli
údrbu jiní pøístupové cesty,
údrbu zahrady a jiního nádvoøí, údrbu studny a údrbu
turistického pøístøeku.

V dnením èísle VN Vás
chceme informovat o tom, co
vechno jsme v souvislosti s realizací projektu v letech 2016 a
2017 udìlali. A e toho nebylo
málo dokumentují ilustraèní fotky
a následující text.
Pøi plánovaných a pøi mimoøádných neplánovaných brigádách jsme pokraèovali ve stavebnì-konzervaèních pracích na
objektu zøíceniny. Èlen spolku
Pavel Kadlèek a pøíznivec spolku
Libor Mahdal vyrobili dvoje dubové dveøe. Jedny jsme zabudovali
do hradního vstupu ze severní
strany a druhé do místnosti nad

Pøi uvedených pracích èlenové Spolku Janùv hrad odpracovali zdarma 2711 brigádnických hodin. Z toho Josef Husek
983 hod, Jiøí Gerych 499 hod,
Pavel Kadlèek 467 hod, Miroslav
Hála 272 hod, Stanislav Hruka
165 hod, Antonín Tlusák ml. 108
hod, Antonín Tlusák st. 88 hod,
Richard Kuèera 63 hod, Pøemysl
Kopeèný 34 hod, Miroslava Husková 21 hod, Magda Hálová 10
hod a Josef Køí 2 hod.
Pøíznivci Janova hradu odpracovali zdarma 300 brigádnických hodin. Z toho Jiøí Stojan 125

sklepem. Dokonèili jsme konzervaci korun vech obvodových
zdí. Nechali jsme vyrobit dalí
dvoje dveøe, tentokráte møíové,
a zabudovali je do hradních vstupù z východní a z jiní strany.
Pokraèovali jsme v kultivaci jiního a severního nádvoøí. Pøemìnili jsme bývalý pozemek Mysliveckého spolku, nacházející se
pod hradem, na hradní louku,
která bude v budoucnu slouit
jako dalí prostor pro konání kulturních a spoleèenských akcí a

hod, Libor Mahdal 56 hod, Markéta Kabelková z Prahy 12 hod,
Karel paòhel 7 hod, Martin Staek 7 hod, Hudeèkovi ze Zlína s
pøáteli 7 hod, dìti z Nadìje Vizovice 56 hod, návtìvníci z Reviky
5 hod, Jakub Juránek 4 hod, Petr
alùdek 4 hod, Jana Kalivodová
3,5 hod, Eduard Navrátil 2,5 hod,
Irena Janèíková s rodinou a pøáteli 15 hod, Martin evèík se synem a pøáteli 3 hod, Krytof Lízálek z Prahy 1 hod, Tereza Kadlèková 1 hod a Jiøí Kolaja 1 hod.

V letech 2016 a 2017 tedy
èlenové Spolku Janùv hrad Vizovice spolu s pøíznivci Janova
hradu odpracovali zdarma celkem 3011 brigádnických hodin.
Vem za jejich nezitnou
práci a pomoc moc dìkujeme!
Pro realizaci Projektu statického zajitìní, konzervace a
revitalizace Janova hradu byly v
roce 2016 a 2017 nezbytné i
finanèní prostøedky. Nákup stavebního materiálu, odborných
slueb a vybavení stavby financoval ze 2/3 vlastník nemovitosti
Mìsto Vizovice.
Kromì Mìsta Vizovice se
podíleli na financování projektu v
letech 2016 a 2017 darováním

rùzných finanèních èástek také
Antonín Tlusák ml., R. Jelínek
Vizovice, ROSTRA s.r.o. Vizovice, HEXXA.CZ s.r.o. Zlín, Pavel
Maèek Louèka, Miroslav Hála
Vizovice, Frantiek Dopita Zlín,
Ludìk a Marie Macháèkovi Zlín,
Oldøich Sieklik, Pavel Dvoøáèek
Kostelany, Jan Francák Orlová,
Martin evèík Vizovice, Hana
Horová Karlovy Vary, Zdenìk
Kroèa Zlín, Elen Macháèková Vizovice, Marie Minaøíková, Jaroslava Divílková Vizovice, Petr
Divílek Vizovice, Bohuslava Rokytová Vizovice, Frantiek Pavelka Sluovice, Milan Dvoøáèek Vizovice, Pavla Kovaøíková
Zlín, Jan Dupal Brno a anonymní
dárci, návtìvníci Janova hradu,
kteøí vhodili svùj finanèní pøíspìvek do hradní pokladnièky.
Materiálními dary projekt
podpoøili: GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o. Vizovice
darováním motorové pily v hodnotì 5900 Kè, Lubomír Staník
Zádveøice darováním stavebního
materiálu v hodnotì 5900 Kè,
Antonín Tlusák st. Vizovice
darováním 1 døevìného stolu a 4
lavic v hodnotì 5500 Kè, Pavel
Kováø Vizovice darováním histo-
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rických cihel v hodnotì 4500 Kè,
Hana Outratová Vizovice darováním travního osiva a selektivního
herbicidu v hodnotì 4060 Kè,
Restaurace U Tonka darováním
2 lavic v hodnotì 1000 Kè. Tyto
dary byly pouity pro stavebnìkonzervaèní práce, na kultivaci
pøilehlých pozemkù a na vybavení jiního nádvoøí.
Poskytnutím svých slueb
zdarma projekt podpoøili: Pavel
Kadlèek z Bøezùvek vyrobením
dubových dveøí do severního
hradního vchodu v hodnotì
18000 Kè, firma Profix s.r.o. z
Bystøice pod Hostýnem vypracováním statického posudku sklepa
v hodnotì 3230 Kè, firma H+M
Zlín a.s. provedením terénních

úprav severního nádvoøí a pozemku pod hradem v hodnotì
3000 Kè a firma WOSABBA
group s.r.o. Malenovice provedením zednických prací v hodnotì
2280 Kè.
Bezplatnou zápùjèku trubkového leení na dobu 2 let poskytli Michal Slovák z Vizovic a firma
H+M a.s. Zlín, leení Haki na
neomezenou dobu Antonín Tlusák st. a elektrocentrálu na celou
dobu realizace projektu majitel
Janova hradu - Mìsto Vizovice.
Kdy u hovoøíme o leení,
tak vám mùeme s radostí oznámit, e po úspìném dokonèení
konzervace koruny obvodového
zdiva jsme mohli v polovinì listopadu 2017 trubkové leení demontovat a odvézt. Take hrad ji
nyní není obehnán eleznými
trubkami leení a hned to tam
lépe vypadá.
Vem dárcùm patøí nae velké podìkování.
Kromì revitalizaèních prací
organizoval Spolek Janùv hrad
Vizovice pro návtìvníky hradu
také kulturní a spoleèenské akce. V letech 2016 a 2017 to byly:
tøi vystoupení skupiny historického ermu Conducti, dvì vystou-
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V pøípadì, e byste chtìli
nabídnout zdarma materiál nebo slubu (zednické práce), volejte na 777 272 600 nebo pite
na info@januvhradvizovice.cz.

pení hudební skupiny PanGates
a Silvestrovský punè na Janovì
hradì 2016. Ten letoní ji chystáme a tìíme se na vai návtìvu.
K naí radosti jsme zjistili, e
se tìchto akcí zúèastòují a se
svými pøáteli se zde scházejí nejen lidé z Vizovic, ale i z okolních
obcí, ze Zlína a z dalích míst
Èeské republiky.
Obèerstvení na akci Silvestrovský punè na Janovì hradì
2016 zajioval Antonín Tlusák
ml. za podpory èlenù Spolku Janùv hrad Vizovice, spoleènosti R.
Jelínek a.s., Martina Kováøe z
Rybárny Vizovice, Øeznictví Singer Lhotsko a Vinotéky u zámku
z Vizovic. Výtìek z prodeje obèerstvení byl vìnován na realizaci Projektu statického zajitìní,
konzervace a revitalizace Janova
hradu.

Tak jako v letech 2016 a
2017 chtìjí èlenové Spolku Janùv hrad Vizovice i v roce 2018
pokraèovat v realizaci Projektu
statického zajitìní, konzervace
a revitalizace Janova hradu.
Pro rok 2018 máme naplánovány následující práce:
- Pokraèování ve stavebnìkonzervaèních pracích na objektu zøíceniny (statické zajitìní a
konzervace zdiva),

6/2017

Aktuální informace o dìní
na Janovì hradu, plán brigád a
akcí
naleznete
také
na
www.januvhradvizovice.cz a
na facebooku Janùv hrad Vizovice.
- zastøeení místnosti a sklepu a vybudování vyhlídkové ploiny.
- sanace klenby sklepa,
- pokraèování v úpravì a kultivaci severního nádvoøí,
- vyèitìní prostoru u západní stìny objektu zøíceniny,
- údrba pozemku pod hradem,
- údrba turistického pøístøeku a studny.
Proto, aby bylo mono uvedené práce provést, je i nadále
potøeba ochotných lidí, kteøí by
pomohli pøi vech naplánovaných pracích, a samozøejmì také
finanèních prostøedkù.
Váení obèané mìsta Vizovice a okolních obcí, pøijïte také
pomoci.

Díky nezitné práci èlenù
Spolku Janùv hrad Vizovice, ne-

zitné práci jeho pøíznivcù a díky
podpoøe dárcù, se Janùv hrad
stal vyhledávaným turistickým
cílem v naí lokalitì. Plodù naí
spoleèné práce ji zaèaly vyuívat i jiné vizovické spolky, organizace a koly. Napøíklad Dùm kultury Vizovice a DDM Zvonek
Vizovice zde kadoroènì poøádají oblíbený a hojnì navtìvovaný Straidelný Janùv hrad.

hradì 2017. V roce 2018 plánujeme vystoupení ermíøù, vystoupení písnièkáøe, hudební skupiny
a moná i divadelní pøedstavení.
Uvidíme, co z toho se nám podaøí zrealizovat. Na závìr roku
2018 to pak bude Silvestrovský
punè na Janovì hradì 2018.
Vìøíme, e vìtinì z vás, milí
vizoviètí obèané, se Projekt statického zajitìní, konzervace a
revitalizace Janova hradu líbí a
doufáme, e se nìkteøí z vás k
naí aktivitì opìt pøipojí.
Pøáli bychom si, aby se nám
i s vaí pomocí podaøilo v roce
2018 provést vechny naplánované práce.

Vìøíme také, e nae malá
vizovická zøícenina pøitáhne své
dalí obdivovatele a e se tam
budou vichni cítit tak dobøe jako
my v letech 2016 a 2017.
A jeliko se konec roku 2017
kvapem blíí, tak Vám, milí ète-

Pokud se rozhodnete pomoci, zavolejte na 777 272 600
nebo napite na info@januvhradvizovice.cz, abychom se
dohodli na termínu.
Pokud se rozhodnete na
realizaci projektu pøispìt finanèním darem, je mono Vámi zvolený obnos poslat na
úèet u Fio banky è.
2700489045/2010.
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Spolek Janùv hrad plánuje
kulturní a spoleèenské akce i do
budoucna. Na poslední den v
tomto roce máme naplánován
dalí, v poøadí ji 4. roèník akce
Silvestrovský punè na Janovì

náøi, pøejeme úspìný rok 2018
a hlavnì pevné zdraví.
Za Spolek Janùv hrad Vizovice
Josef Husek a Miroslav Hála
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MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY V HORSKÉM ORIENTAÈNÍM BÌHU
Orientaèní bìh, nebo jak my, orientaèní bìci s oblibou øíkáme
orienák, je moderní sport pro intelektuálnì zaloené jedince. U
tímto zaøazením se tento sport tak trochu diskvalifikuje z kategorie
masových a mediálnì oblíbených sportù, které se dají sledovat z pøíjemnì vyhøátého obýváku, pohodlného gauèe, v pøímém pøenosu s
lahváèem v ruce a pytlíkem chipsù na bøie.
I pøes to, e Vizovice nejsou zrovna mìstem se sportovní tradicí
a zázemím, má orienák ve Vizovicích velmi dlouhou historii a patøí k
nejvìtím a nejúspìnìjím spolkùm. Zatímco na konci pøedelého
milénia pobíhali po okolních lesích jen jednotlivci, kteøí èasto poslouchali pøipomínky ve stylu kdybys radi dìlal nìco smysluplného,
dnes je situace výraznì odliná. Oddíl má bezmála 80 aktivních
èlenù, kteøí objídí závody, pomáhají pøedávat orienák dalím generacím a pomáhají poøádat závody. Práce s dìtmi, poøádání závodù a
úèast na závodech, to jsou tøi zásadní pilíøe fungování naeho klubu.
Orienák má mnoho podob. Primární forma tohoto sportu je klasický orientaèní bìh, který se bìhá na speciálních mapách v mìøítku
od 1:4000 do 1:15000, v rùzných vìkových kategoriích a na rùzných
tratích od 12 minut do 100 minut. Mùete si tak zabìhnout sprintový
závod v mìstských parcích, který má délku od 2 do 4 kilometrù, krátkou tra v technickém, skalnatém, nebo plochém terénu, která má
délku od 4 do 7 kilometrù nebo tvrdou klasiku v bainách, horách
nebo nepøehledném terénu s délkou od 10 do 20 kilometrù.
Velmi oblíbené jsou i cyklistická podoba orientaèního sportu
(MTBO), stejnì jako lyaøská (SKI-O).
Dalí oblíbené formy orientaèního bìhu jsou rogaining a horský
orientaèní bìh. Tady se jedná o vytrvalostní disciplíny, které se bìhají na upravených turistických mapách v mìøítku 1:25 000 a 1:40
000. Kouzlo rogainingu tkví v taktice. Hodinu a dvì pøed startem
závodu dostanete mapu se vemi kontrolami, kde má kadá kontrola rùznou bodovou hodnotu. Úkolem kadého týmu (dvojice) je v
daném èasovém limitu 6, 12 nebo 24 hodin nasbírat co nejvíce bodù.
Trasu si tedy volí kadý sám, cílem je nasbírat co nejvíce bodù a stihnout èasový limit. Za kadou zapoèatou minutu nad rámec vypsaného èasového limitu se neúprosnì strhávají body a v tom je právì
kouzlo tohoto typu závodu. Asi byste byli pøekvapeni, kolik energie v
sobì najde èlovìk po probdìlé noci, 24 hodinách pohybu v divoèinì
s mapou, nabìhaných 115 kilometrech, kdy vám zbývá 5 minut do
limitu a cíl je jetì hodnì daleko

Bez speciální mapy pro orientaèní bìh nemùe klub vykonávat
svou èinnost. Aby mohl klub pracovat s dìtmi, musíme kadý rok pøipravit speciální mapu pro trénink mládee. Abychom si vydìlali na
mapu, musíme na ni uspoøádat závod. Pokud odstraníme jakoukoliv
promìnnou z této rovnice, oddíl v dnení podobì zanikne. A tohle je
pøesnì dùvod, proè musí oddíl kadý rok upoøádat 1-2 závody minimálnì krajské úrovnì.
Po více ne 20 letech poøádání závodù jsme u celkem slunì
sladìný jazzový "orchestr". V minulosti jsme ve Vizovicích a blízkém
regionu poøádali akce s mezinárodním pøesahem
2003 závod Svìtového rankingu, pøes 1.200 startujících
2004 Mistrovství Èeské republiky v MTBO
2007 Mistrovství Èeské republiky v OB na klasické trati,
pøes 1.300 startujících

2008 pøípravný kemp pøed Mistrovstvím svìta pro 12
reprezentaèních týmù
a proto bylo na èase pustit se zase do nìèeho vìtího. Na
konci roku 2015 proto podávám pøihláku na uspoøádání Mistrovství
Èeské republiky v horském orientaèním bìhu, které je nám pøidìleno na první listopadový víkend roku 2017.
Horský orienák, to je víkendový, etapový vytrvalostní závod
dvojic (týmù), který se bìí na upravené turistické mapì, v naem
pøípadì upravená speciálka SHOCART v mìøítku 1:40 000. Èasy
obou etap se sèítají, vítìzem se tedy stává tým s nejrychlejím souètem èasù za obì etapy. Závodí se v 10 rùzných vìkových a genderových kategoriích, èasový limit na kadou etapu je 6,5 hodiny. Za
centrum závodu jsme zvolili areál Parkhotelu Vemina, odkud jsme
startovali obì etapy.
Sobotní etapa byla postavena metodou ´free order´, kdy mìla
hlavní muská kategorie v prostoru 28 kontrol. Kadý tým mìl limit
6,5 hodiny na oraení vech kontrol a návrat zpìt do cíle. Smìr,
trasu, tempo si volí kadý sám. Kluci z nejrychlejího týmu sobotní
etapy nabìhali 28,2 kilometru s pøevýením bezmála 1 500 m za 3
hodiny a necelých 16 minut. Tvrdý horský orienák na turistické mapì, tìký závod na morál, taktiku a houevnatost.
Nedìlní etapa byla diametrálnì odliná, málo kontrol, dlouhé
postupy s volbou, závod s nádhernými výhledy po Valasku, místy
hodnì bìecké partie. Hendikepový start vech týmù, tak jak jej
známe tøeba z biatlonu nebo bìeckého lyování, dodává druhé etapì silný náboj. Vdy máte pøed sebou nìkoho, koho stíháte a zároveò si kryjete záda, aby vás nikdo nedobìhl zezadu. Unavené tìlo ze
sobotní etapy, ale hlava musí být èistá. Kdo dobìhne do cíle první,
vyhrává tento etapový závod a mùe se pynit titulem Mistr Èeské
republiky v horském orientaèním bìhu. Nejrychlejí tým v hlavní
muské kategorii nedìlní etapy je na trati 3 hodiny 28 minut. Startoval do této etapy z 5. místa a stíhaèkou se dokázal vyvihnout a
na celkovì 2. místo. Sobotní vítìzný tým dobíhá v nedìli na druhém
místì se ztrátou 8,5 minuty, ale i pøesto to staèí na celkové vítìzství
a titul. Kluci natoèili v nedìli 33,8 kilometru s pøevýením bezmála
1.400 metrù. Podtreno seèteno, vítìzný tým nabìhal bìhem víkendu pøes 62 kilometrù s pøevýením kolem 2 900 metrù v èase 6 hodin
52 minut.
Tak tohle je horský orientaèní bìh, moderní forma vytrvalostního
bìhu, kdy se nejedná jen o bezduchý pohyb, ale musíte za bìhu, v
únavì a diskomfortu stále pouívat hlavu. Nádherná esence pohybu,
splynutí s divoèinou, dlouhodobì koncentrovaný stav mysli, který se
nesmazatelnì zarývá pod kùi.
Pro oddíl to byl dalí výbornì uspoøádaný závod, který hodnì
stmelil partu uvnitø klubu a ukázal dalí moný smìr naí realizace.
Velký dík patøí vem kmenovým poøadatelùm. Øíká se, e firma je
taková, jaký je její lídr. Na klubové úrovni je to lehce jinak. Oddíl je
takový, jací jsou jeho èlenové, a pøesnì v tomhle je nejvìtí síla
naeho klubu.
Martin MAREK
Pøedseda OB Vizovice z.s.
www.obvizovice.cz
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ANDÌLÉ
Goo Goo Dolls, Iris. Vzpomínám si, e tuhle píseò hráli v rádiu to
ráno, kdy jsi odela. Vidìla jsi Nebe nad Berlínem, ale Petera Falka
jsi mìla radìji jako Columba. Remake Mìsto andìlù u jsme vidìli
spolu, bylo to nae první rande. Odela jsi, já jsem jetì spal. Ani
jsme se nerozlouèili. Jsem vítací typ, louèení nesnáím, ale to Ty
dobøe ví.
Pak jsi mi napsala, co koupit k veèeøi. Rozhodl jsem se Tì pøekvapit a uvaøit. Pøekvapení nemá ráda, ale spoléhala jsi na to, e Tì
znám a vím, jak na Tebe. Ve bylo pøipraveno, jen Ty jsi chybìla. A
nepøila jsi. Pozdìji do prázdna zazvonil telefon, aby mi øekli, e u
nepøijde.
Èekala jsi na pøechodu. Na èervenou jsem chodil jen já, neumím
èekat, a to Tì zlobilo. Dnes u vím proè. Kadá tahle chvíle byla
nae, mìli jsme v tom spìchu svìta zase trochu èasu pro sebe.
Kadý okamik se poèítá. Èekala jsi, sama, na zelenou, kterou jsme
spolu tolikrát ignorovali, abychom mohli poèkat zase na dalí. Ty jsi
teï nepoèkala a on taky ne. Ani nebrzdil. A pak jetì ujel. Nevidìla
jsi ho, mìla jsi ho za zády. Neslyela jsi ho, hluchá jsi byla od narození.
Goo Goo Dolls, Iris. Tuhle píseò hráli v rádiu, kdy jsem jel dnes
z práce. Mìsto andìlù u jsem nevidìl. Andìlùm se vyhýbám. Na
pøechodech poøád chodím na èervenou, u ze zásady. Èas prý ve
otupí. Vechno ne. Minulo patnáct let a èekat jsem nepøestal. Èekám
na Tebe a nìkde Ty na mnì. Bude to trvat jen ivot, protoe pak u
nás èeká jen vìènost. Nezahodím, co jiný rozbil. Poèkám a opravím
to.
Pamatuje na slib, který jsme si dali, e za nocí, kdy nebudeme
moct být spolu, budeme jeden na druhého èekat u té nejjasnìjí
hvìzdy na obloze? Tøeba jsi teï zrovna tam. A moná ses stala
právì tím nejzáøivìjím bodem nebe, hvìzdou, do které je vepsán
mùj osud.
Chtìl bych uetøit svùj èas, zatímco jsi pryè, abych Ti ho mohl
vìnovat, a znovu budeme spolu. Protoe teprve pak by mìl smysl.
Na druhou stranu doufám, e a znovu budeme spolu, èas pøestane
existovat a smyslem veho se stane Ty.
Vidìl jsem Tì naposledy vlastnì den pøedtím, kdy jsem usínal.
Vidím Tì èasto, kdy zavøu oèi. Mám nadìji, e a je zavøu naposledy, uvidím Tì zas.
Patøí Ti kadý úder mého srdce. Ticho mezi nimi je tichem modlitby, e není nic, co by to mohlo zmìnit, je tichem nadìje, e to ví,
je tichem vìènosti, do které se mé srdce po posledním úderu vzdálí,
aby Ti patøilo u navdy.
Napsáno pøi vzpomínkách na ty, kteøí odeli a v mylenkách na
ty, kteøí dosud èekají.
Jiøí Madzia
èlen Zastupitelstva mìsta Vizovice

Dne 8. 1. 2018 uplyne 10 let, kdy odela nae
milovaná babièka, maminka,
paní Ludmila Krieglerová...
...a dne 21. 1. 2018 uplynou 4 roky, kdy náhle
odela nae milovaná teta, maminka, babièka,
paní Vìra Kalendová.
Kdo jste je znali, vìnujte tichou vzpomínku.
Vzpomínají rodiny Kalendova, Koktánova,
Krieglerova.
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VIZOVICE - MÁ LÁSKA...
Blíil se prosinec, pro dìti nejkrásnìjí mìsíc v roce. Co to bylo
pøíprav na vánoèní stromeèek! Oøechy zabalit do staniolu, udìlat papírové, vatové nebo slamìné øetìzy. Také vystøihat vánoèní ozdoby z
papíru. Tyto práce patøily k nejkrásnìjím. Ale jetì pøed tím byl Svatý
Mikulá...
Pìt kamarádek kulo plány: letos budeme dìlat svìtce a vechno,
co k tomu patøí. Rozdìlení rolí nebylo snadné: Anièka - Mikulá, Dobra
- èert, Lída - id, Hana - smrt, já dostala andìla. Co to bylo hodin na
pøípravì kostýmù. A Hanèini rodièe si uili! Podlaha od barev pinavá,
od lepidla zalepená, ale dílo se podaøilo. Mikulá dùstojnì kráèel ve
vysoké èepici z papíru, èert dìsivì lomozil øetìzem, smrt se tajuplnì
ohánìla kosou, id v obrovských botách kobrtal, na zádech pytel se
starými krámy, a já, dobroto moje, andìl velmi korpulentní, protoe
rodièe pro subtilnost andìlskou nemìli vùbec pochopení - pod maminèinu bílou noèní koili jsem si musela navléct teplákovou soupravu,
jinak prý nikam, e se nachladím a máma potom se mnou nebude
ponocovat.
Vechno mohlo dopadnout dobøe, sourozenci kamarádek se
pìknì od hrùzy modlili, ale ouvej - na Øíèanské ulici nás pøepadla
parta starích, ostøílených "svìtcù", a kdy v nás poznali holky.., no, to
byla voda na jejich mlýn. Vechny nás v moèùvce tekoucí podél silnice vykoupali.
Svátek Svatého Mikuláe pøeel a byly tu pøípravy na Vánoce.
Maminky mìly plno starostí, jak z toho váleèného mála pøipravit co nejlepí tìdroveèerní stùl. Moje teta byla úplná kouzelnice. Dodnes
vzpomínám na její pøevalované koláèky, které, i kdy jen z margarínu,
se v puse jen rozplývaly. Pøila jsem a teta pekla vanilkové rohlíèky. A
jak u se stává - jeden plech se jí pøipálil. Doma byl nejstarí syn. Teta
øíká: Ten pøipálený plech mùete, ogaøi, hned sníst. Stalo se. Jene
- dìti jsou vynalézavé, a tak bratránek vymìòoval pøipálené cukroví v
míse za dobré. Kdy to teta zjistila, následoval výprask, ale skonèilo to
smíchem. Bratranec byl u témìø chlap a teta na nìj nestaèila.
O tìdrém dnu jsem vstávala velmi brzy, protoe ten den - to byl
ráj. V kuchyni to vonìlo, v pokoji se zdobil stromeèek, který musel být
krásný, i kdy dárkù pod ním moc nebylo.
Pøíprava tìdroveèerní veèeøe byla sloitìjí ne dnes, protoe se
chystalo víc druhù jídel: polévka rybí i høibová, omáèka ze suených
trnek, hrách po hustu, trocha krupice, ale stejnì se kadý nejvíc tìil
na bramborový salát a rybí øízek. Potom cukroví, jablíèka (jiní ovoce
za války nebylo), hruky, oøechy, no byly to hody, které za války byly
skuteènì dvakrát do roka - o Vánocích a o Velikonocích, .
Po veèeøi se rozdaly skromné dárky, zpívaly se koledy. Po ulici
chodili koledníci a kdyby se snad nìjakému domu vyhnuli, bylo by to
skoro povaováno za patnou pøedzvìst nového roku.
Kdy jsem byla starí, brala mne maminka na pùlnoèní mi. Bylo
to nìco, co se nedá zapomenout. Noèní zvony mìly jiný hlas, slavnostní. Køupavý sníh, v kostele plno svìtla, hudba, Jeíek v jeslièkách, taková vnitøní krása, která
èlovìka podrí i v tìch nejtìích
chvílích ivota. A lidé v tu chvíli si
pøáli jedno jediné - konec války,
konec bídy a strádání.
Helena Mazùrková
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AKCE TJ SOKOL VIZOVICE

TJ Sokol Vizovice naplánovala Pochod na Janovu horu ROZLOUÈENÍ s prázdninami na poslední prázdninový pátek 1. 9.
2017, ale pùl hodiny pøed hodinou srazu zaèal velký slejvák, tak jsme
termín museli o týden odloit.

V pátek 27. øíjna se uskuteènil lampiónový prùvod od staré
koly k Sokolovnì.
Po skonèení prùvodu byla pøipravena pro dìti malá diskotéka.
Èlenové klubu RC auta Vizovice postavili na jeviti dráhu a pøedvedli jízdu buggyn øízených vysílaèkou v mìøítku 1:14. Dìti si mohly jízdu
vyzkouet. Zájem byl veliký.

Pochod se uskuteènil v pátek 8. 9. 2017 a bylo krásné sluneèné
poèasí. Selo se nás asi 20 a jeden pes. Tento rok jsme li jen k Janovu hradu, na ohniti si opekli uzeninu. Pro dìti byla pøipravena køíovka s poznáváním lesní zvìøe. Pøedkolákùm s vyplòováním písmen tajenky pomohli sourozenci nebo maminky. Kadý úèastník obdrel Úèastnický list veèerního pøechodu Vizovických hor a oplatek.
Protoe se u zaèalo stmívat, vydali jsme se zpìt do Vizovic. Dìti
nám svítily baterkami a èelovkami na cestu.
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Vánoèní klubový veèer se uskuteènil v pátek 24. 11. 2017. Byl
pøipraven bohatý program. Módní pøehlídka butiku Evelína ze Zlína a
jejich show Vizovice mají známý hlas.

Vystoupil pìvecký sbor DIVINUM pod vedením sbormistrynì Lydie
Juráòové. Bylo mono nakoupit vánoèní ozdoby, vìnce, perníèky,
hraèky, umìlecké perky, dìtské i dámské obleèení, malování banìk.
Pro úèastníky bylo pøipraveno bohaté obèerstvení.

Tìíme se na dalí setkání u klubového veèera v pøítím roce.
H. Stodolová

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
nedìle 21. ledna 2018 Dìtský karneval
13. 1. 2018 ples Z
20. 1. 2018 Valaský ples
27. 1. 2018 Skautský bál
3. 2. 2018 Myslivecký ples
3. 3. 2018 Chrastìovský bál

Dìkujeme vem vystupujícím, paní Petøe Búøilové za provázení
celým veèerem, poøadatelkám za pøípravu. Klubový veèer byl ohodnocen ze strany návtìvnic jako jeden z nejlepích.

6/2017
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SOUTÌNÍ SEZÓNA ZA NÁMI
Konec roku se nám blíí a my Vám chceme trochu nastínit, jaká
byla ta nae soutìní sezóna.

Letos za Sdh Vizovice soutìila dvì drustva mladích ákù a
drustvo en. eny svùj start na soutìi vyzkouely u brzy zjara na
velikonoèní sobotu, ale zde lo vidìt, e to byla spíe první tréninková
soutì, jeliko výsledek tomu odpovídal. Dìti mìly své první závody
na okrskovém kole, které se konalo ve Vizovicích na zaèátku kvìtna a
pak se jezdilo témìø do konce kolního roku kadý víkend na soutì.

O prázdninách jsme také pár soutìí objeli a s pøíchodem nového kolního roku nám opìt zaèaly v mìsíci záøí závody. Nejdùleitìjí pro nás
byla soutì zaèátkem záøí v Neubuzi, nae dìti tam letos obhájily ji
potøetí své kvality, 1. místo bylo opìt jejich. Pro nás trenéry to byla zkuenost a nervozita, zda dokáou opìt obhájit prvenství na této soutìi
a oni to opravdu dokázali, jsme na nì hroznì moc hrdí, dìlají nám nepopsatelnou radost, e je tenhle sport baví.
Celkem mìly dìti 12 startù. Team A si právem vybojoval 10 pohárù. Musíme øíct, e letos byla úspìnost opravdu velká.
Team B vyhrál letos také pohár za krásné druhé místo. Jeliko jsou
tam mení dìti, tak èasy jetì neodpovídají prvním pøíèkám. A proto z

poháru mìly nesmírnou a upøímnou radost, e se jim podaøil vyhrát.
Moc jim za to gratulujeme a pøejeme, a se jim také ty úspìchy zaènou
dostavovat. Letoní celková sbírka pohárù je 11.

Celkový úspìch naich dìtí tuhle sezónu, pøedevím teamu A, byl
opravdu VELIKÝ. Je to sehrané drustvo plné elánu a zájmu soutìit.
Urèitì stojí za zmínku ho pøedstavit. Levý proud: Petr Macík. Pravý
proud: Lilly Hamíková. Rozdìlovaè: Dominik Stibora. Spoj B hadic:
Matyá Búøil. Spoj B hadic: Elika Grebeníèková. Koaøky: Lucka Grebeníèková, Sára Lutonská.
eny jezdily také èasto soutìit, ale zaèátek sezóny byl hodnì o
tom, e se nedaøilo, jeliko jsme letos vyráely poøád jen v 6 a chybìla nám proudaøka, tak nezdárné pokusy se projevovaly hlavnì u proudaøek. Ale nás to neodradilo, ba naopak jsme si z kadé nevydaøené
soutìe odvezly zkuenost a soutìní bojovnost nás neopoutìla a
poté se zaèaly dostavovat i radostné chvíle z dobøe provedeného
poárního útoku a poháry jsme vozily èastìji domù.
Dohromady jsme do letoní sbírky pøivezly 9 pohárù. Taky musím
vzpomenout pro nezapomenutelnou soutì v Uble, kde jsme ji druhým rokem vyhrály 1. místo. Pro nás to byl neskuteèný záitek, e
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OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVÝMI AKCEMI
MEMORIÁL LUÏKA DINTERY

jsme dokázaly obhájit prvenství a jetì k tomu si zlepit èasový výsledek o sekundu, co v poárním sportu znamená hodnì. Poslední pohár byl z Mikuláské soutìe ve Vrbìticích, která se konala 25.11.
2017, kde byla i velká konkurence v kategorii en, a proto jsme tam
vyrazily spíe se zúèastnit ne vyhrát. A výsledek nás mile pøekvapil a
3. místo bylo nae. Co víc si pøát ne ukonèit sezónu s pohárem. U
teï se tìíme, vichni velcí i malí na dalí sezónu 2018. Nae motto
Trénuj, Bojuj, Staò se vítìzem.
Pøeji do nového roku 2018 vem, a ho proijí jetì lépe, ne pro
nì byl ten stávající.
Vìra Lutonská, vedoucí mladých hasièù
a èlenka drustva en Sdh Vizovice

BURÈÁK CUP
Burèák cup je oproti týdennímu memoriálu tenisovou akcí pouze
jednodenní, v ní nehraje kadý sám za sebe, ale jde o turnaj ètyøher.
Páry jsou dopøedu jasnì dané - hráèi se nelosují. Vznikají tak páry
velmi rùznorodé, sem tam i smíené (mu - ena). Nutno podotknout,
e se hraje pouze na jeden set, vzhledem k èasovému omezení.
Burèák cup se uskuteènil 30. záøí v sobotu, a aè jsme mìli strach
o poèasí, tentokrát nám pøálo. Bylo krásnì, obloha byla blankytnì
modrá a zalitá sluncem. Selo se nás osm dvojic, které byly následnì
rozlosovány do dvou tabulek, v nich hrál "kadý s kadým". Po odehrání základních tabulkových zápasù a semifinálových utkání postoupili do finále jen ti nejlepí, mezi nimi byl Roman Kristl s parákem
Pavlem Malaníkem a Michal Øehoø s Romanem Válkem, který, podle
slov Michala, mu daleko kvalitnìji sekundoval.

Finále bylo napínavé, nicménì vyhrát mùe jen jeden (v tomto pøípadì dva). Výsledek hovoøil za ve a ve prospìch Michala Øehoøe s
Romanem Válkem, kteøí své soupeøe porazili pomìrem 6:2.
I tady dìkuji vem, kteøí mìli chu se pøihlásit a zahrát si a strávit
tak pøíjemný den pøíjemným sportem v duchu zábavy.
Za vechny tenisty
Gabriela Vrbová
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Jak je zvykem, tak i v tomto roce probìhl v èase letních prázdnin
tradièní Memoriál Luïka Dintery - letos ji jeho 32. roèník.
Vichni hráèi se seli 21, èervence, aby mohlo dojít k rozlosování
do turnaje. Pøevaha muù v tomto turnaji byla jako kadý rok jasná zúèastnilo se jich 16, eny se nakonec pøes zpoèátku ne zrovna dobré
vyhlídky sely ètyøi. Samotný turnaj zaèal následující den v sobotu a vyvrcholil o týden pozdìji,
29. èervence - dnem finálových
utkání. V kategorii en se ve finále utkala Gabriela Vrbová s
nejmladí úèastnicí kategorie
en, Jitkou Jemelkovou, která se
memoriálu úèastnila poprvé a
hned také poprvé mohla slavit vyhrála v pomìru 6:3 a 6:4. Druhé finále nabídlo utkání Davida
Pechala, nìkolikanásobného vítìze turnaje, s Lukáem Kunderou. Ani tentokrát si vítìzství nenechal David vzít a vyhrál výsledkem 6:0, 6:2.
Letoní roèník pøinesl také
kategorii útìchy, v ní zmìøili
svoje síly a tenisové umìní ti, kteøí byli poraeni ji v prvním kole turnaje. Tuto kategorii vyhrál Honza Jemelka st., kdy ve finále porazil
Vlasu Hlavenku výsledkem 6:1, 6:1.
Celých sedm dní turnaje se neslo v pøátelské atmosféøe, která byla
zároveò protkána smìsicí pevných nervù, potu, bolestí nejrùznìjích
konèetin, moná i trochou vzteku, hezkými a profesionálními výkony
a také spoustou úsmìvných momentù, ale také detìm, který nás v
hladkém prùbìhu turnaje trochu zbrzdil, nicménì natìstí ne natolik,
aby se nemohlo odehrát ve tak, jak bylo v úmyslu.

Tímto bych chtìla podìkovat vem, kteøí se i letos Memoriálu
Luïka Dintery zúèastnili, jak samotným hráèùm, tak i horlivým fanoukùm a pøihlíejícím, kteøí tak pøili uctít památku prvního pøedsedy tenisového oddílu ve Vizovicích. Dìkuji také tìm, které neopustila dobrá
nálada poté, co byli vyøazeni lepími hráèi a byli s námi na turnaji a
do jeho konce.
Speciálnì dìkujeme i naim sponzorùm, kterými letos byli:
restaurace Zámecká Vrátnica, restaurace Rybárna
firma Cheport, firma Naturvita, pan Bene a kapela Perseus
firma Glass Atelier Moravia, pan ubrt, firma Babolat
Gabriela Vrbová
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ZPRÁVIÈKY ZE KOLKY
Kadé jídlo, které máme, aspoò trochu ochutnáme.
U z úvodního motta jistì odhadnete, jaké téma nás bude v letoním kolním roce provázet. Jedná se o jedno ze ètyø témat
EKOKOLY. Téma JÍDLO jsme si zvolili zámìrnì z toho dùvodu,
protoe si myslíme, e se jedná o aktuální a èasto diskutovanou vìc.

statnì kadou tøídou se s tìmito pojmy budou dìti seznamovat a
postupnì si je, i díky mnoha praktickým zkuenostem, osvojí. Dále z
analýzy vyplynulo, e dìti nemají moc moností, kdy si mùou ve
kolce nìjaké jídlo upravit nebo pøipravit. Tudí je naím dalím zámìrem jim v rámci projektù tuto monost nabídnout. Ovem u nejmeních dìtí bude hlavní dùraz kladen pøedevím na vytváøení
správných stravovacích a hygienických návykù. Rády bychom se
jetì podìlily o zajímavost v analýze, se kterou pøila na schùzku
ekotýmu vedoucí kolního stravování. Zjistila, e kolka má v prùmìru pouze 1,2 kg zbytkù dennì, co je pøi prùmìrném poètu strávníkù - cca 140, velmi malé mnoství.
S tématem JÍDLO je provázána celá øada akcí, z nich tøi u
probìhly. Jako první jsme pro rodièe a dìti uspoøádali na kolní zahradì podzimní akci s názvem Potraviny známe, nejenom k jídlu je
máme. Dìti si hravou formou osvojily nové poznatky o jídle a potravinách a propojily je s netradièními monostmi jejich vyuití. Druhou
akcí byl vzdìlávací program pro pøedkoláky, jeho souèástí byla pøíprava ovocného a zeleninového smoothie. V listopadu jsme absolvovali jetì exkurzi do místní pekárny paní Elíkové. Dìti si zde
upekly zdravé perníèky. Mezi naplánované akce, je nás teprve
èekají, patøí exkurze do spoleènosti Agrojeèmínek, s.r.o. v Chropyni
a exkurze do Envicentra Pro krajinu ve Vysokém Poli, kde se dìti
seznámí se surovinami ivoèiného i rostlinného pùvodu.
A co øíct závìrem? Drte nám palce, abychom se k titulu
EKOKOLA v letoním kolním roce úspìnì prokousali!
Mgr. Simona Pecháèková, Martina Svìtlíková

Troufáme si tvrdit, e jistì nemálo z vás, si pøi vzpomínkách na
lé-ta strávená ve kolce nebo ve kole mimo jiné hned vybaví právì
záitky spojené se stravováním. Vnímáme tuto skuteènost jako dùleitou, a proto chceme, aby dìti povaovaly stravování jako sice nezbytnou, ale pøíjemnou souèást ivota.
Hlavnì u starích dìtí je kadodenní samozøejmostí samostatnì
si prostøít stùl, nalít si polévku, urèit si velikost porce, bìhem dne se
kdykoliv napít vody nebo èaje. Snaíme se pestrostí i vzhledem jídel
zaujmout dìti tak, aby alespoò ochutnaly a v pøípadì, e jim jídlo nechutná, nenutíme je. Ve vìtinì pøípadù se nám stává, e prvotní
ostych z neznámého velice rychle opadá.

Nad rámec výe zmínìných aktivit, které bìnì praktikujeme ve
kolce, zabývá se JÍDLEM také ekotým sloený z dìtí, rodièù a
zamìstnancù kolky. Na zaèátku kolního roku provedl analýzu, pøi
které zjioval souèasnou situaci v M. Bylo zjitìno, e dìti nejen
e neumí vysvìtlit rozdíl mezi surovinou a potravinou, ale mnohdy
tìmto pojmùm ani nerozumí. V rámci projektù vypracovaných samo-
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ZE IVOTA DÌTSKÉHO DOMOVA VIZOVICE V ROCE 2017
Historie naeho dìtského domova sahá a do tøicátých let minulého století, kdy majitel vìnoval pùvodnì rodinný domek mìstu. A to
zde zøídilo zaøízení sociální péèe. Domov proel mnoha zmìnami a
do dnení doby, jak jej známe. V souèasnosti je zde 15 dìtí ve dvou
rodinných skupinách. Od dvou let a do dvaceti. Snaíme se, aby
dìti v èase, kdy z rùzných dùvodù nemohou být se svými rodièi a pøíbuznými, proily radostné dìtství, nauèily se smysluplnì trávit svùj
volný èas a pøipravit se na samostatný ivot. O pár dùleitých okamikù roku 2017 bychom se s Vámi rádi podìlili.

Návtìvníci zde mohli a do poloviny øíjna vidìt ètyøicet filmových
klapek, které vytvoøily nae dìti a pøátelé domova. Po ukonèení
výstavy jsme klapky pøevezli do Vizovic a vystavili je v prostorách
èokoládovny Carletti. Výtvarné aktivity jsou oblíbenou náplní volného
èasu naich dìtí. V letoním roce jsme se domluvili s paní vedoucí
rehabilitaèního oddìlení Nemocnice Milosrdných bratøí a vyzdobili
jsme jim prostory èekárny.
Ji poosmé se nae dìti zúèastnily projektu Hejbejte se s
Hankou Kynychovou. Ti nejmení nacvièili choreografii v aerobiku
moulové. S tou soutìili v listopadu v Praze na ofínì.
Vystoupením v Praze to ale nekonèí, protoe u nìkolik let navtìvujeme v pøedvánoèním èase domovy dùchodcù. Døíve jsme jezdili
do Lukova, kde byli nìkteøí vizoviètí rodáci. Nìkolikrát jsme byli ve
Vizovicích v Doteku a letos u potøetí pùjdeme do Sanatoria Topas
ve Vizovicích. Dìti potìí obyvatele taneèním vystoupením, vánoèní
písnièkou a malým dáreèkem.
Na závìr bych chtìla podìkovat vem, kteøí nae dìti podporují
a pomáhají nám. Velmi si toho váíme. V tomto pøedvánoèním èase
bych chtìla jen pøipomenout - nezapomeòme, e není dùleité, kolik
dárkù bude pod stromeèkem, ale chvíle strávené s rodinou a tìmi
nejbliími.
Bc. Ludmila Halová
Zást. øeditele DD Vizovice na Chrastìovské ulici è.65

MÌSTO PODPOØILO KYNOLOGICKÝ
KROUEK - PØIBYDOU NOVÉ PØEKÁKY
V lednu poøádal ná domov ji 11. roèník závodù v lyování a
lopatìní dìtí z dìtských domovù Zlínského kraje na Tesáku. Snìhu
bylo dost, dìti si ho uily a zasoutìily si. Celkem bylo 80 úèastníkù
- dìtí, dospìlých i dobrovolníkù. Dìti z naeho domova opìt získaly
pohár za 1. místo.
V roce 2017 se ná dìtský domov stal místním centrem DofEAward a poskytuje program: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh's International Award), který je
v souladu s mezinárodními standardy. DofE je jediná organizace svého druhu v ÈR, která mladým lidem pomáhá rozvíjet jejich talent, plnit si sny a navíc je za úsilí ocení certifikátem s mezinárodní platností, jen jim mùe otevøít dveøe k dalímu studiu a kariéøe doma i ve
svìtì. Z naeho domova jsou v projektu zapojeni ètyøi chlapci a z Vizovic dalí ètyøi dìti. Pøípadným zájemcùm rádi program pøedstavíme a poradíme, jak se do nìj zapojit.
Mnohaletou tradicí naeho domova je setkání s naimi bývalými
dìtmi, jejich dìtmi a pøáteli na zahradì domova u táboráku.
V èervnu nám Petr Èajánek a pøátelé dìtského domova zahájili
ve Filmovém uzlu ve Zlínì výstavu s názvem Ná filmový svìt.

6/2017

21

Mìsto Vizovice podpoøilo místní kynologický klub, který funguje
pod DDM Zvonek, a zakoupilo pro nìj est nových pøekáek. Ty
budou vyuívány v místì výcviku - na sídliti A. Háby za technickými
slubami. Díky tomu budou mít návtìvníci k dispozici zcela nové
pøekáky, které nejen je, ale i jejich psy posunou ve výcviku zase o
kus dál a hodiny agility se tak stanou jetì atraktivnìjí, investice pøila na 37.800 Kè.
Kynologický krouek pod DDM Zvonek se koná kadý pátek od
16 hodin. Doteï byla vìtina pouívaných pøekáek vyrobena vedoucím krouku, panem Karlem olcem. Novì budou v místì výcviku k dispozici houpaèka, látkový tunel, ´A´- stìna, viadukt - zeï, slalom a kruh.
Výcvik agility sportu tímto ve Vizovicích dostává nový rozmìr,
mùeme trénovat zónové pøekáky, jako je ´A´- stìna, houpaèka a
zpøesnit výcvik slalomù a tunelù. Nákupem tìchto pøekáek se nám
dostává monost trénovat dle pravidel a zúèastòovat se i oficiálních
závodù poøádaných pod hlavièkou Klubu agility Èeské republiky.
V letoním kolním roce navtìvuje kynologický krouek 12 psovodù. Nae øady se ale neustále roziøují a je moné se stále pøihlásit. První lekce je zdarma, aby si psovod i jeho pes mohli nezávaznì
vyzkouet ve, co cvièitì nabízí.
Navíc novì se výcvik jetì více vyprofiloval, kdy se rozdìlil do
tøí skupin: výcvik poslunosti zaèáteèníci, výcvik poslunosti pokroèilí, agility výcvik. To umonil i pøíchod nové posily Gabriely Netopilové
Slutíkové, která má na starosti výcvik poslunosti.
Jde sice o krouek pod DDM Zvonek, ale lekce rozhodnì nejsou
urèeny pouze dìtem a jejich ètyønohým kamarádùm. Navtívit a zaèít
s námi cvièit mohou i dospìlí. Jednodue se k nám mùe pøipojit
kadý, kdo chce mít se psem jetì víc záitkù a pøitom se spoleènì
nauèit nìco nového.
Urèitì není bez zajímavosti, e øada naich vìrných èlenù sbírá
na soutìích agility nemalé úspìchy. Máme z toho obrovskou radost.
Je to dùkaz, e nae práce má smysl, dodal Karel olc.
Více informací je moné získat buï na stránkách DDM
Zvonek, na webu klubu (www.kkvizovice.cz) èi facebooku skupiny ´KK Vizovice´.
Kynologický klub Vizovice
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V DOBÌ PROTEKTORÁTU MOHLO JEDINÉ KVIKNUTÍ U ZABIJAÈKY NA ÈERNO
BÝT PØÍÈINOU K ZATÈENÍ
Ji ve støedovìkých kalendáøích, kde byly jednotlivé mìsíce
pøedstavovány výjevy zemìdìlského ivota, obrázek zabijaèky
symbolizuje mìsíc prosinec. Tolik
øíká Wikipedie.
Zabijaèka. Ten krásný tradièní
pojem, který v kadém z nás (tedy
aspoò v tìch ijících na vesnici,
pøípadnì v pøerostlém mìsteèku)
vyvolá pocit neodmyslitelné zimní
kultury pøetrvávající po stovky let.
Jen vzpomeòme na Hrabalovy Postøiiny a na slavnou scénu
ze zabijaèky, které je jak v románu,

tak i samotném filmu vìnována výrazná èást. Neznám nikoho, komu
by se pøi oné ranici nesbíhaly sliny.
Na druhou stranu úplnì odboèím. V roce 2012 Evropská unie
uèinila pøítr takovýmto slaboduchým zábavám a øekla STOP!
Kadý, kdo uspoøádá vepøové
hody veøejnì mimo svou domácnost a pozve napøíklad své
sousedy, mùe dostat pokutu a
300 tisíc korun. Dùvodem jsou
pøísné hygienické regule z Evropské unie. A jsem docela rád, e se

toho nedoil Josef Lada, protoe
ty jeho krásné obrázky z tradièní
èeské zabijaèky u brzy budou
patøit do sci-fi literatury.
Kadý stát se snaí ukázat
turistùm nejen své pøírodní krásy a
pamìtihodnosti, ale také to, co
tam je dobrého k snìdku. My to
dìláme naopak. Zaèalo to guláem odleelým na druhý den, pak
zabijaèkou a nakonec...?

Ladova zabijaèka bude brzy historií.

Uplyne pár let a nae dìti nebudou tuit, co to zabijaèka je. Samozøejmì budou skvìle obrychtovány v pojmech z fast foodu. A
nakonec, takové hranolky vedle
toho pøesmaeného hamburgeru
musí být pøece zdravé a koér!
Podle nového veterinárního
zákona mùe prase zabít jeho
chovatel doma a maso tam takté
musí spotøebovat. A kdyby likvidace domácích chovù pøece jen nefungovala, staèí pár afrických morù a dílo - vytvoøit závislost na EU
v dovozu veho - bude dokonáno.
Proto jsem byl rád, e mì
nedávno v redakci navtívil kmocháèet Laïa Jurèák s povídkou
opìvující tradici. Proto dovolte,
abych vám místo teplých jitrnic,
prdelaèky, masíèka v blánì a tlaèenky nabídl alespoò mení zavzpomínání.
Richard Jaronìk
Zabijaèka
Motivací k tìmto vzpomínkám
byla moje návtìva Muzea øeznictví ve Val. Meziøíèí Karla Pilèíka,
a.s. Krásno. Je to unikátní doklad
rodinné tradice a pomník tomuto
starému øemeslu.

Plastika zabijaèky u Zlaté brány v Praze.
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V této dobì, kdy jsou obchody
plné veho moného a tedy i masných výrobkù, je moje vzpomínání
jen takové ohlédnutí do dìtství
Zabijaèka na dìdinì, to byla
taková významná rodinná událost.
Ten den byl pøedem u nìjak domluvený s ostatní rodinou. Tìili
jsme se u na to.
S pøípravami se zaèalo u den
pøedtím: loupal se èesnek, cibule,
vaøily se kroupy èi prosná kae,
muselo být vechno koøení, pajdle, smola, pøipravené byly troky,
krmholec, necky. Ráno u v paøáku povírala voda a první vìc: po
malé tamprli. Øezník, to musel
být chlap pevný a musel mít trefu!
První rána pantokem mezi oèi
musela vyjít, jinak byl prùvih. Zejména v dobì Protektorátu mohlo
jediné kviknutí u zabijaèky na
èerno být pøíèinou zatèení. Kdy
se toto podaøilo a maík u leel,
chytala se do misky krev. Èást se
odléla do mení misky na vaøení
máèky a druhá èást se musela
neustále míchat a byla pak pouita do jelit. Potom u maík putoval
do trokù, posypal se smolou a paøilo se, èistilo se, pomocí øetìzù i
hrotkù, to ve za rychlého tempa.
Pak el na zadní nohy krmholec a
povìsilo se. První la na desku
hlava, aby byla v kotlu co nejdøíve.
Mozeèek el na talíøek a v kuchyni
na cibulce a s vajíèkem se na chlebu servíroval pro nejvìtí hladovce. Øezník otevøel prasátko a postupnì do kotle pøidával vnitønosti.
Støeva to byla zvlátní kapitola: vylémovat a do nekoneèna
èistit. Praèky tenkrát nebyly, take i
na snìhu a rùznì, nesmìly smrdìt.

Ovar - vrchol zabijaèkového gurmánství.
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Základem máèky byla zásmaka s cibulí a sádla ze kvarkù. To se zalélo polévkou z kotle,

okoøenilo se a zahustilo moukou
rozdìlanou v zelnici (nálev z kyselého zelí). Nakonec se tam nadro-

Maso a slivovice - valaská kombinace.
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krabání od tìtin (Fr. Hnilica, K. Baleja
a øezník J. Tabásek) - Jasenná 1969

bila krev, uvaøená v osolené vodì.
A to je celý recepis!
Tato máèka se potom (s plátkem podbradka) roznáela rodinám. Ti u mìli navaøené brambory, poèítali s tím. To byla práce pro
dìcka, nebo za tuto slubu kápla
aj nìjaká korunka. Kdy se doma

zabíjelo, tak dìcka do koly nely.
Jinak zabijaèka pro rodinu (a døíve tøeba i na faru) se nosila a na
druhý den (jitrnièka, jelítko, kousek
tlaèenky, kousek masa). Objem tohoto dáreèku se rovnal tomu, který
dostali loni od nich.

Slavnostní bylo vdycky, kdy
se vytáhl z kotle ovar a ty dalí
dobroty. Kotovalo se. Ale øezník
mìl poøád co dìlat. Maso pìknì
rozporcoval, u vìdìl, co bude na
uzení, co na rozdaj, sádlo na
kvarky se vdy krájelo a vychlazené, na druhý den.
V dlabaných necùzkách zpracovával prejt na jitrnice (koe se
vaøily pøedtím zvlá), ale chu koøení a sùl vdycky konzultoval s
hospodyní nebo hospodáøem. Tak
tomu bylo i u tlaèenky.
U od dìtství jsem mìl k zabijaèce vztah, protoe u nás to umìl
staøíèek - Jura Bravenèíkù a
vechno se nauèil i mùj otec a pøevzal po nìm i to náèiní. Vdy mne
fascinovalo, jak ruènì plnil pøes takový hrotek ten jitrnicový prejt do
støev. Oba mne to uèili, ale nenauèili. Nikdy jsem si tu podívanou nenechal ujít. Vzpomnìl jsem si, jak
jsme kdysi uspoøádali pro nae

Zabijaèka na obraze Pietera Brueghela.

pøátele - zpìváky ze skupiny
Plavci zabijaèku na Myslivecké
chatì v Jasenné. Kdy dolo na
jitrnice, hledìli na to a prý by to
chtìli zkusit. Pan øezník souhlasil,

Poslední vteøiny èuníka...
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nemohu zapomenout na ty památeèní zabijaèky mého kamaráda
Ing. Joky Pilèíka. Dìlal to na dvoøe svého rodného domku na Chrámeèném. Na místì, kde vznikl øeznický klan rodu Pilèíkù. Ptal jsem
se, proè zabíjí dvì prasata a on
sdìlil, e jedno bude do okamité
spotøeby a na rozdaj a to druhé pro
jeho rodinu. Namítl jsem, e se to
nestihne, ale i to mìl, jako vdy,
zaøízené: Na scénì se objevili oba
dva profíci - bratranec a známý
Lojza Pilèík a vzápìtí dorazil i Karel Pilèík, jeho syn. Asistovali Jokovi vagøi - Lubo Kráèík a Slávek Sklenáø. Vemu ale velel Lojzek - jeho hlas se nesl po dvoøe
nezamìnitelnì. Joka neponechal
nic náhodì: Na ji zmiòovanou
máèku si zajistil moji enu Jarmilu.
Mnì se dostalo té cti, e mi vrazil
do ruky flaku slivovice, abych dìlal barmana. Den probìhl hladce,
jako podle scénáøe ve filmu. Ale
veèer, veèer byl u pøeplnìného
stolu nejkrásnìjí. Tøetí vagr Joky, Slávek Olejník, si pøizval svého
kolegu Janyku. Tomu chutnalo
vechno, ale máèky si el pøidat.
To neulo zvìdavé tetinì Annì
Drábkové (roz. Pilèíkové) a zepta-

chlapi si umyli ruce, zkoueli to,
ale marnì. Obrovská satisfakce
pro mne. Uzavøel to mistr øezník
slovy: Ogaøi, raèi neco zazpívajte,
to vám ide lepí!
Zabijaèka, to byla vdycky také spoleèenská záleitost. Páni
øezníci dávno pouívají poráecí
pistole, místo sekaèek mají strojky
na maso a dalí vymoenosti. Já

la se mne eptem, prý: Co je to za
synka, Ladíèku, co sedí vedle
tebe?'
Vìdìl jsem, jak mají ve Vsetínì enské pojmenovaného gynekologa a tak jsem tetinì (také eptem) sdìlil, e to je vsetínský ''pukaø''! Tetièka byla viditelnì zklamaná a prohlásila: Och, a já sem si
myslela, kdy dojel autem se Slávkem, e je to doktor - a on prodává na Vsetínì flinty 
Z archivních fotografií pana
Libora Macka a Vladislava
Jurèáka zavzpomínal Vl. Jurèák.
zpracoval Richard Jaronìk

Známým výrobcem zabijaèkových
pochoutek je øeznictví U Kubíèkù, které
bylo zaloeno v roce 1918 Václavem
Kubíèkem. V roce 1992 èinnost obnovil
Tomá Kubíèek (na snímku).

K. a F. Balejovi pøi odebírání krve.
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ÍTKOVSKÉ BOHYNÌ,
DRAMA O ENÁCH, KTERÉ BOHOVALY
Vechno to zaèalo telefonátem tìsnì pøed Vánocemi roku 2013.
Volala mi paní z Mìstského divadla Zlín, e by pan reisér Dodo
Gombár potøeboval mne, Zdenièku Hábovou a Maruku Vitmanovou
do novì pøipravovaného divadelního pøedstavení ítkovské bohynì,
které se mají zaèít zkouet hned po novém roce, a nabízí nám v nìm
angamá.

Na rozmylenou jsme mìly pouze jeden víkend. Zavolala jsem
Zdenì i Maruce a tuto Dodovu nabídku jim tlumoèila. Byly pøekvapeny a zaskoèeny stejnì jako já. Moc jsme si této pøíleitosti hrát se
zlínským souborem váily. Nejen proto, e Dodo Gombár s námi, vizovskými ochotníky, více jak pøed deseti lety nazkouel Vizovický zázrak, ale také proto, e oslovil pro spolupráci právì nás.
Nabídku jsme zváily, ale zdála se nám pro nás pøíli troufalá.
Souhlasily jsme s tím, e se s Dodem domluvíme osobnì.

2. ledna 2014 jsme tedy jely do Zlínského divadla na první zahajovací zkouku s tím, e Dodovi podìkujeme, ale hrát s takovými
osobnostmi jako je Eva Matalová, Helena Èermáková, Jana Tomeèková, Milena Marcilisová, Pavel Leicman, Ludìk Randár aj., si zkrátka netroufáme.
Jaké bylo nae pøekvapení, kdy jsme si ve scénáøi, který jsme
ve zkuebnì dostaly, pøeèetly nae jména.
Dodo nás vøele a mile pøivítal a øekl: Ahoj holky, niè sa nebojte,
veï Zuzka a Maruka - vaa rola je o akci a Zdenièko, tvoja o slove.
A bylo to pøesnì tak, jak øekl.

V té chvíli jsme v divadle snad byly jediné, které vùbec netuily,
e existuje kniha ítkovské bohynì. Pøipravovaná inscenace byla
zinscenovaná právì podle tohoto kniního bestselleru Kateøiny Tuèkové, který odhaluje osudy pozoruhodných en z nedalekého regionu Moravských Kopanic schopných léèit, uøknout, ale i proklít. Do
odhalování jejich minulosti se poutí neteø jedné z nich - Dora Idesová. Èím více se o ní dozvídá, tím více poznává sebe samu.
Kdy nyní tyto øádky píu, pøesnì si nae první setkání ve zkuebnì divadla s reisérem, dramaturgem, herci i scénáristkou vybavuji.
A pak to lo ráz na ráz.
Ètené zkouky, zkouky na jeviti a za dva mìsíce 1. bøezna
2014 se konala premiéra. ítkovské bohynì se staly nejvìtí
událostí divadelní sezony a témìø 4 roky vyprodávaly hleditì
nejen Mìstského divadla ve
Zlínì, ale také Divadla na Vinohradech v Praze, Národního divadla v Brnì, v Hradci Králové,
Ostravì, Opavì, Jihlavì, Kolínì
nebo Kromìøíi a zapsaly se
mezi nejúspìnìjí inscenace
zlínského souboru. Vude a
vdy se tleskalo vestoje. "Po
kolikáté u, Doro?"
Bìhem tìchto 4 let jsme se
setkaly s mnoha výjimeènými,
pøátelskými, srdeènými, laskavými a milými lidmi. Pokadé
jsme obdivovaly zejména 3hodinový herecký výkon hlavní pøedstavitelky Hany Tomá Brieanské, která za postavu Dory Idesové byla
v roce 2014 nominována na cenu Thálie, ale také vech ostatních
hereèek a hercù. Roli Dory s ní krátce alternovala i známá hereèka
Petra Høebíèková.
S láskou budeme vzpomínat na Drahuku Hofmanovou z Brna,
se kterou jsme po celé toto období sdílely atnu pro hosty. (V Bohyních si zahrála Baglárku.)
Pøi závìreèné scénì Dory a Janigeny (tu ztvárnila Marta Baèíková) nám pokadé bìhal mráz po zádech a jen ztìí jsme zadrovaly slzy.
A co jsme v Bohyních vlastnì
hrály my? Jak se na divadle øíká:
Není malých rolí.
Pacientka Kuèerová - Zuzana
talmachová j.h./ Marie Vitmanová j.h.
Ingeborg Pitínová - Zdena Hábová j.h.
Poznaly jsme divadlo i z té druhé strany, ze zákulisí, kterou diváci
neznají, a o to víc si nyní vech zamìstnancù divadla váíme.
Proily jsme chvíle, na které
nikdy nezapomeneme a dìkujeme
Dodovi, e nám tuto pøíleitost dal.
Velký obdiv a dík patøí i dramaturgovi Vladimíru Fekarovi, který dovedl kniní podobì bohyní vdechnout nezapomenutelnou podobu.
Po derniéøe, která se konala
21. listopadu 2017, vem na jevitì pøiel podìkovat nejen øeditel
Mìstského divadla Zlín Petr Michálek, ale i reisér a autor scénáøe Dodo Gombár, pro nìho nebylo lehké se s Bohynìmi rozlouèit a
to pøedevím proto, e tato inscenace u nìho opìt dle jeho slov vnesla obnovu víry v divadlo.
Bohynì by se mìly na jaøe objevit v kinech po celé støední a východní Evropì. Pokud jste nemìli monost tuto hru shlédnout ivì,
nenechte si tuto jedineènou pøíleitost urèitì ujít.
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S ítkovskými bohynìmi jsou neodmyslitelnì spjata tato jména:
Kateøina Tuèková - spisovatelka, Dodo Gombár - reisér a autor scénáøe, Vladimír Fekar - dramaturg, Eva Jiøikovská - scéna a kostýmy,
David Rotter - hudba, pohybová spolupráce - Hana Gerová.
Bohynì v èíslech
Premiéra: 1. 3. 2014
Poèet pøedstavení: 53
Poèet zájezdù: 18
Poèet divákù: 32 000
Derniéra: 21. 11. 2017
Utichl poslední potlesk vestoje vyprodaného hleditì zlínského
divadla a nám zùstávají u jen nezapomenutelné záitky a krásné
vzpomínky na ítkovské bohynì.
Zuzana talmachová

BESEDA S JANEM ZEKEM
Nad zbrusu novými knihami Jana Zeka ze Zádveøic jsme posedìli 17. øíjna 2017 v kavárnì Domu kultury Vizovice. Dozvìdìli jsme
se øadu zajímavostí o tom, jak autor zpracovával pøíbìhy z dob minulých pro knihy KRUTÉ ZÁVÌTØÍ a CHLAST JE MÝM ØEMESLEM.

Repertoár koncertu skupiny tvoøí písnì svìtových i domácích
interpretù jako: Queen, Sting, John Lennon, Richard Müller, Jason
Mraz, Lorde, The Flying Pickets, Pharell Williams, Leonard Cohen,
The Real Group a dalí. Mezi novinky patøí skladba Lady karneval od
Karla Gotta, Dvì malá køídla tu nejsou od Fugees a Heleny
Vondráèkové, The Parting Glass - irská národní skladba, Get Lucky
od Daft Punk, dále Fero od sk. Elán, nebo Good Old Fashion Lover
Boy od sk. Queen Boy a arane dalích známých hitù legendární
britské skupiny Queen. Proto zasáhnou iroké divácké publikum a na
své si pøijdou vichni milovníci kvalitní muziky.
Skupinu vede dirigent a producent Braòa Kostka, èlenové hereèka a zpìvaèka Soòa Norisová - soprano, Jana Golis - soprano,
Helena Krajèiová - alto, Svetlana Rymarenko - alto, Slavo Koecký tenor, Kamila Apetauer - soprano, Peter Lacho - tenor, Martin Madej
- tenor, Jozef Heèko - bas.
Koncert v Domì kultury ve Vizovicích je souèástí Fragile CZ tour
2018. Navazuje tak na loòské úspìné CZ tour, kdy skupina koncertovala a vystoupila v mnoha mìstech Èeské republiky.
Skupina vystupuje nejenom v ÈR, ale také ve Francii, Polsku a
Rakousku.
Pøedprodej bude zahájen 5. 12. 2018 v Turistickém informaèním centru mìsta Vizovice, tel.: 577 599 110, e-mail: infocentrum@dkvizovice.cz a Papírnictví Pavelka, tel.: 577 452 752.

ROK 2017 V DOMÌ KULTURY VIZOVICE
V letoním roce se Dùm kultury Vizovice koneènì doèkal realizace plánované èásteèné rekonstrukce, která spoèívala v opravì
støechy, výmìny vzduchotechniky a sklenìných výplní. Tato rekonstrukce trvala od èervna do listopadu tohoto roku a v té dobì se
akce, které poøádal Dùm kultury, pøesunuly do prostor zámku, sokolovny, kostela, na Masarykovo námìstí nebo na parkovitì za DK. I
v tak obtíné situaci se nám podaøilo uskuteènit 64 akcí vlastních a
24 akcí cizích.

Literárního veèera se zúèastnil i ilustrátor knih Jiøí Holík z
Bøezové. Poutavé vyprávìní i autorské ètení skvìle doplnili svým
hudebním vystoupením manelé Dvoøáèkovi.

NEJLEPÍ SLOVENSKOU VOKÁLNÍ
SKUPINU FRAGILE PØIVÍTÁME
VE VIZOVICÍCH
Mìsto Vizovice a Dùm kultury bude mít tu èest pøivítat 5. ledna
2018 v 18 hodin v hlavním sále Domu kultury Vizovice nejlepí slovenskou vokální skupinu Fragile.
Vokální skupina Fragile je sloená z populárních osobností, známých z rùzných televizních seriálù, divadelních, muzikálových produkcí èi TV show. Fragile patøí nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské pièce. Mimo pøedkapely zahranièních skupin vystoupili také na koncertech Karla Gotta. Vìnují se interpretaci známých
svìtových rock-pop hitù v pùsobivých a velmi zajímavých originálních a cappella aranmá - bez hudebních nástrojù.
Vechno co uslyíte je opravdu tvoøeno jen hlasem a ústy interpretù v komorním a cappella provedení. Èistì vokální, jisté instrumentální prvky se v jejich hlasech uplatòují jako rytmická opora.
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SPIRITUÁL KVINTET

10. listopadu jsme pøivítali v kostele sv. Vavøince ve Vizovicích
legendu èeského folku, kapelu Spirituál kvintet, která hraje a zpívá
na naí scénì ji 57 let pro posluchaèe vech vìkových kategorií.

Skupinou prola celá øada vynikajících zpìvákù, napø. Karel
Zich. Jejich koncerty bývají vìtinou vyprodané, úèinkují toti na rùzných místech - v divadlech, kulturních domech, na venkovních scénách, ale i tøeba v jeskyních, ve vìzení nebo v jiných neobvyklých
prostorách. Pøed 10 lety nazpíval Spirituál kvintet také písnièku Buï
pláèi èest do pohádky Princezna Zívalka. Kapela pøijela do Vizovic
zakonèit svým koncertem oslavu 50. výroèí Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby. Koncert ve vyprodaném sále mìl bájeènou atmosféru. Zaznìly zde nejen známé skladby, pøi kterých zpívalo i publikum, ale kapela pøedvedla i nìco z novìjí tvorby: od lidovek pøes spirituály, gospely a po kotlíkáøské písnì. Návtìvníci koncertu si odnesli nezapomenutelné záitky, vdy vichni èlenové skupiny jsou profesionálové. Kdo chtìl kapelu poslouchat i doma, mohl
si zakoupit nìkteré z CD.

VIVAT TRNKOBRANÍ

K 50. výroèí Trnkobraní napsal Josef Holcman divadelní hru o
tøech ivotech trnky VIVAT TRNKOBRANÍ! Hru zinscenoval reisér
Dodo Gombár a hrají v ní ochotníci i profesionálové. Nìkteré role byly napsány pøímo hercùm na míru.

Na otázku, o èem vlastnì hra pojednává odpovìdìl v rozhovoru
pro Trnkoviny sám autor: O té trnce a jejích tøech ivotech: døevìném, ovocném a tekutém. O Komenském, který chodil do Vizovic za
svojí první enou Magdalénou. O Tøech králích, vlastnì ètyøech, i
kdy v podstatì jenom o jednom, a sice o tom valaském, který do
Betléma dodateènì ponese slivovici, protoe ta se v koledách dosud
nevyskytovala. Pøeètìte si je - Jeíkovi nosili kdeco, ale goøalku ne.
Ludvík Vaculík tvrdil, e uèitelé a faráøi ji z koled povyhazovali a nahradili jabkama, kouchama, plenèièkama i tabákem. Je taky o tom,
aby se dál neprohlubovala ta propast mezi mateøským spojením Trnkobraní a slivovice.

Tuto hru mìli monost Vizovjané zhlédnout v sobotu 25. 11. pøímo ve zbrusu nových prostorách Jelínkovy kotovny v areálu Likérky
R. Jelínka. Prostøedí bylo skvìlé, pøestavení se vydaøilo a diváci odcházeli spokojeni.
Dobrovolné vstupné je vìnováno na obnovu Janova hradu ve Vizovicích.
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TØETÍ ROÈNÍK LISTOPÁDÌNÍ
V den státního svátku 17. listopadu uspoøádali Pavel Tabásek &
Partyja ji 3. roèník oblíbeného hudebního veèera s názvem
Listopádìní v kavárnì Domu kultury Vizovice. Toto pøedvánoèní setkání kapel si ji nalo své fanouky. Dùkazem toho byla skuteènost,
e do úplnì vyprodané kavárny se musely pøináet dalí idle. Tolik
bylo návtìvníkù!

HUDEBNÍ KLUB
S JOSEFEM HOLCMANEM
Hudební klub ve Vizovicích, který se konal 9. listopadu se spisovatelem, divadelníkem, vinaøem a výborným vypravìèem Josefem
Holcmanem byl pro mne vstupem do známé øeky. Hráli jsme spolu
od konce sedmdesátých let hodnì ochotnických pøedstavení, od Malé scény ve Zlínì, pøes scénická ètení z jeho knih, a po souèasné
vizovické Vivat trnkobraní!, jeho je autorem.
Nae pøíprava na tento Hudební klub byla jednoduchá - zakázali jsme si scénáø a nezatíili jsme nae hlavy nìjakou pøípravou. A jen
chvíli trvalo, ne mi Pepa nadiktoval tituly hudby, které chtìl, aby nás
provázely. Pak u se veèer odvíjel v gejzírech vyprávìní, ètení z jeho
knihy Osobní poplach, a po závìreèné cifrování.
Dolo k prolomení hranice herec - divák, nastalo to souznìní, je
vytváøejí jevitì i hleditì. Podílel se na nìm i ná spoleèný kamarád
a spoluherec, vizovický rodák Zdenìk Kundera, který zasáhl do naeho dialogu postøehy a vzpomínkami, protoe u pamìtníkù platí: víc
hlav, víc pamìti.
Myslím, e lo o zvlátní, nedefinovatelný druh divadelního pøedstavení, k nim nás pøed tøiceti a ètyøiceti lety vedl ná reisér ze
zlínské Malé scény Antonín Navrátil, který øíkával: Divadlo je ze
vech druhù umìní nej, nej, nej.

Poøadatelé to tedy zvládli, spokojeni byli i muzikanti, vdy hrát
pøed zcela zaplnìným sálem je snem kadého umìlce. Veèer zahájila poøádající kapela Tabásek & Partyja. Pøedstavila nejen písnièky z
pøipravovaného CD Pavla Tabáska, ale i starí tvorbu. Vystøídalo je
vsetínské sdruení pod názvem Spolek vdolek. Svým vokálním zpìvem si zpìvaèky vyslouily bouølivý potlesk s vytleskáváním pøídavku. Na závìr se pøedstavila valaská kapela, která ji ve Vizovicích
vystupovala - Dareband. Zaznìly písnièky z pera kapelníka Jiøího
Dareby Václavíka o slivovici, trneèkách a o tom valaském ivotì.
Veèer probíhal v pohodì. Posluchaèùm se vùbec nechtìlo odejít:
srazili stoly a pokraèovali v "Listopádìní" v uím kruhu.

Josef Holcman doplòuje: Na divadle se potkávají spisovatelé,
básníci, dramatici, malíøi, sochaøi, muzikanti a v neposlední øadì herci. Na jeviti se koncentruje nìkolik druhù umìní v jednom. Divadlo
je pøitalivé také proto, e je pomíjivé a vdycky jedineèné. Divadlo
je jako ivot. Nebo víno, které namáhavì vyrobíme a pak lehce vypijeme. Èlovìka ani tak nelákají vìci, které se dìjí kadý den a které
si mùe zopakovat. Èlovìka pøitahují skuteènosti, které jsou neobvyklé, na které se mùe tìit a o nich ví, e se odehrají, odejdou, ale
zanechají v nás nìjakou stopu. Tak jsem vdy vnímal divadlo: to, co
je na divadle obèas nevysvìtlitelné, bývá pak - s odstupem èasu nejkrásnìjí.
A nezáleí na tom, jestli je na jeviti profesionál nebo ochotník,
dodávám já - který kladl otázky a poutìl jeho muziku, vèetnì posledního originálního klipu Fleretù Pøebìhl jsem mrtvém pøes cestu.
Na tomto veèeru byl také mimoøádný hned zaèátek, kdy Josef
Holcman rozdal kadému z posluchaèù, nebo lépe øeèeno kadému
z divákù, svoje kníky Cena facky a Stroj se (ne)zadrhl a naléval
svoje vína ze Skoronic. Tak se vizovický klub stal na dvì hodiny pevností, která návtìvníkùm pøipomnìla, e poøád si mùeme svoji kulturu dìlat sami, a to hlavnì vzájemnou pospolitostí (co zní a banálnì): vyprávìním, vzpomínáním a nasloucháním.
Jan Imrýek
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