52. Vizovické Trnkobraní
Mìsto ocenilo dárce krve
Kompletnì nové veøejné osvìtlení
Spoleèenský ivot na Chrastìovì

Proè máme mámy!
Dostal jsem tento milý úkol napsat úvodník a uvaoval jsem, e nìco napíu o souèasných problémech Vizovic nicménì tento úkol zastínil mùj vèerejí rozhovor s
mámou mimochodem mìla vèera svátek a já jí chtìl
jen popøát, ale musel jsem breèet pán Bùh ví, e èasto
nebreèím, ale vèera jsem musel moje máma se zaèala
starat o mého strýce, který má Alzheimera kterého u taky pociuji a mám nic by to nebylo, kdyby se za poslední rok nestarala o mého tátu, dìdu a babièku vechny v
kritickém stavu
máma je skvìlá a myslím, e kdyby
mohla svítit svatozáø, tak ji vidí i pøes kopec v Bratøejovì
take se stará a starala o vechny a je mi smutno z toho,
kolik si toho bere a brala na svá bedra a já jí øíkám, u
si toho tolik neber a ona mì nikdy neposlechne a znovu
ostatním pomùe
a na sebe nikdy nemyslí! A pak tu
máme mamku Silvu a mamku Alèu a holky jsou to samé nedají se ubrzdit aè tu máme léto, které by mìlo
být volnìjí, tak se ve Vízkách nezastavíme nebo lépe
ony se nezastaví Byl tu Masters of Rock, pak opravy
cest a pøijde Trnkobraní
mimochodem jsem vidìl na
Facebooku, e nìkdo svolává hromadnou alobu na ulý
zisk kvùli opravám cest e nebude pøístupná ulice 3.
kvìtna (nebyla pøístupná jen v sobotu dopoledne mimochodem)
Abych nebyl tak politický, tak mám jetì jednu mámu
je to moje ena krásná voòavá a hlavnì veselá
bojím se, e bude jako moje máma a utve se, aby splnila
vem jejich pøání nebo jako moje tchýnì!... ta je úplnì
stejná ;) vím nadává mi (moje ena), e se o sebe málo starám e jsem se rozhodl umøít (e prý moc makám) e chlastám nìkdy kouøím, ale myslí to dobøe
ale to je ten smysl, proè máme mámy! Mají nám
mámy ukazovat smysl ivota
Marcelo, Milue, Maruko, Silvo, Alèo

mám vás rád!
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P.S. Teï si hubujte, jak chcete! ;)
P.S.2 Mami

Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu 2 200 kusù výtiskù
Výtisk zdarma

dìkuji za ve!
Jaroslav Burkart

Redakèní rada VN neodpovídá za obsah autorských èlánkù.
Èlánky mohou být kráceny dle technických moností a potøeb redakce.
K nevyádaným pøíspìvkùm se redakce nevyjadøuje
Pøíspìvky nezveøejnìné v tomto èísle, budou otitìny v pøítím vydání.
Pøíspìvky jsou pøijímány pouze v elektronické podobì.
Inzerce pouze s koncovkami jpg, eps, tif, psd, pdf. Za inzerci vytvoøenou
v programu Word s koncovkami doc a docx nenese redakce odpovìdnost.
Kontaktní e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu
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OBYVATELÉ VIZOVIC ULEVILI IVOTNÍMU PROSTØEDÍ DÍKY RECYKLACI
ELEKTROSPOTØEBIÈÙ
Pøesnì 13.862,01 kilogramu starých a nepouívaných elektrospotøebièù odevzdali loni obèané Vizovic. Díky jeho následné recyklaci se uspoøila jak elektøina, tak i pøes 10.000 litrù ropy, stovky kubíkù
vody, sníily se emise skleníkových plynù i produkce nebezpeèného
odpadu. Vyplývá to z Certifikátu Enviromentálního vyúètování spoleènosti ASEKOL, který Vizovice obdrely.
Výsledek studie jednoznaènì prokázal, e zpìtný odbìr elektrozaøízení, i tìch nejmeních, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
ivotní prostøedí. Kdy si uvìdomíme, e recyklace bìných sto televizorù uspoøí spotøebu elektrické energie pro domácnost a na ètyøi roky,
nebo uetøí pøiblinì 400 litrù ropy potøebných a k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní èísla, uvedla starostka Vizovic Silvie
Dolanská.

Pozitivní zprávou pro uivatele poèítaèù také je, e odevzdání
deseti vyslouilých monitorù uetøí spotøebu energie potøebnou pro
chod notebooku po dobu necelých pìti let. Vem tìm, kteøí tøídìním
takto zásadnì pøispívají k ochranì ivotního prostøedí, patøí velké podìkování, dodala starostka.
Prostøednictvím sbìrné sítì spoleènosti ASEKOL mají Èei k dispozici víc ne 17.000 sbìrných míst. To je pìtkrát více ne napøíklad v
ekologicky vyspìlém Rakousku. Sbìrný dvùr je u v kadé støednì
velké obci. Zároveò ulice a separaèní stání jsou doplnìny o èervené
kontejnery na drobné elektro. Kadý, kdo má zájem tøídit vyslouilé
elektrospotøebièe, si mùe najít nejblií sbìrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Díky vytøídìní 13.862,01 kg elektrospotøebièù v roce 2018 Vizovjané uspoøili:
elektøina
19,18 MWh
ropa
11.117,68 l
voda
823,06 m3
primární suroviny
6,49 t
Sníení emisí skleníkových plynù o
Sníení produkce nebezpeèných odpadù o

38,8 t CO2 ekv.
171,1 t

SBÌRNÉ NÁDOBY NA TEXTIL
VE VIZOVICÍCH MAJÍ SVÙJ SMYSL
U sedmý rok spolupracuje mìsto Vizovice se spoleèností
Dimatex. Díky tomu jsou po mìstì rozmístìné sbìrné nádoby na textil. Obyvatelé Vizovic tak mají kde pohodlnì odkládat pouité a ji
nepotøebné obleèení a boty. Ve by mìlo být zabalené v igelitových
takách èi pytlech.
Firma Dimatex provozuje sociální atník a pomáhá neziskovým
organizacím nejen materiálnì, ale i finanènì. V roce 2018 je podpoøila èástkou 1,3 miliony korun.

VIZOVICE SE SNAÍ ODVLHÈIT BUDOVU
LIDOVÉHO DOMU
Vizovická radnice se snaí odvlhèit budovu historického Lidového
domu v centru mìsta. Zvolila k tomu elektrofyzikální systém Hydropol,
kdy na tøech rùzných místech v budovì jsou instalovány pøístroje s
napájením 220 V. Ty vydávají elektrické impulzy, které vlhkost ve zdivu
stlaèují zpìt do základù. Náklady na tuto investici èiní 181.000 Kè.
Pøed samotnou montáí byly provedeny sondy zdiva a zaznamenána jeho vlhkost. Za pùl roku od instalace pøístrojù firma Hydropol
opìtovnì vlhkost zmìøí. Výsledky by mìly prokázat její sníení. V pøípadì, e by ke sníení vlhkosti nedolo, mùe mìsto odstoupit od
smlouvy.

ilustraèní foto

Vzhledem k tomu, e jde o objekt, v nìm sídlí èást odborù mìstského úøadu, bylo by velmi obtíné za provozu øeit odvlhèení budovy
injektáí nebo jiným zpùsobem vyadujícím vìtí rozsah staveních
èinností. Proto zkouíme nejetrnìjí moný zpùsob, øekl tajemník
mìstského úøadu Jaroslav Pavelka. A dodal, e stejný systém pouívají napøíklad v zámku v Holeovì.
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OPRAVA ELEKTROINSTALACE V HISTORICKÉ BUDOVÌ Z POSUNE ZAHÁJENÍ
KOLNÍHO ROKU
Minimálnì o jeden týden pozdìji zaène kolní rok v budovì základní koly na Masarykovì námìstí ve Vizovicích. Mùe za to rozsáhlá
oprava elektroinstalace, která zaèala ihned s nástupem letních prázdnin, tedy 28. èervna.

Budova slouí pro áky prvního stupnì základní koly, pro áky
Dìtského domova a Základní koly Vizovice. V odpoledních hodinách
jsou prostory koly vyuívány áky základní umìlecké koly, v provozu je rovnì kolní druina a aktivnì je vyuívána také tìlocvièna
koly. Investice pøijde mìstský rozpoèet na 4,6 milionu korun.

OPRAVY UZAVØENÉHO SCHODITÌ
K Z JSOU V PLNÉM PROUDU
Stavbaøi opravují schoditì k základní kole. Kvùli havarijnímu
stavu bylo nepøístupné víc ne rok, vstup na nìj byl nebezpeèný. Práce pøijdou mìstský rozpoèet na 1,57 milionu korun. Souèástí stavebních prací je oprava hlavního pøístupového schoditì vèetnì opìrné
stìny, schoditì ke vstupùm do budovy koly a prostor pøed pravým
schoditìm. Hotovo bude do konce srpna.

Oprava ji byla nezbytná. Revizní posudek, který si Z nechala
zpracovat, toti ukázal na celou øadu nedostatkù. Znaèení vodièù
pùvodní elektroinstalace nevyhovovalo souèasné ÈSN, barvy vodièù
vyhovovaly ÈSN platné v dobì realizace elektroinstalace. Bezpeènostním poadavkùm neodpovídaly ani jistící prvky, které mìly svou ivotnost ji za sebou.

U Z VZNIKNOU DALÍ PARKOVACÍ
MÍSTA I BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO SÁLU
Vizovická radnice nechá vybudovat dalí, tentokrát podélná parkovací stání, a pøedevím bezbariérový vstup do sálu horní budovy
vizovické základní koly. Investice pøijde mìstskou kasu na 270.000
korun. U døív radnice nechala vybudovat nìkolik parkovacích stání u
bezbariérového vstupu do tìlocvièny koly.
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ULICE MLÝNSKÁ PROJDE ZÁSADNÍ
PROMÌNOU
Prodlouení kanalizace ke zbývajícím tøem domùm, které na ni
dosud nebyly napojeny, navazující úprava zpevnìných ploch, nová
parkovací stání a odstavné plochy a s tím související i vhodná nová
výsadba s celkovou úpravou pøístupového komunikaèního prostoru
pøipomínající malou náves. To ve èeká ulici Mlýnskou ve Vizovicích.
Zásadní promìna této èásti mìsta pøijde mìstský rozpoèet na 4,6 milionu korun.
Postupnì, v rámci finanèních moností mìsta, se snaíme jednotlivé èásti Vizovic modernizovat. K tìm zanedbanìjím patøí i ulice
Mlýnská. Letos tedy pøila øada i na ni a jsem za to velmi ráda. Vìøím,
e koneèná podoba pøinese místním obèanùm podstatnì pøíjemnìjí
prostøedí pro ivot, øekla starostka Silvie Dolanská.
Práce zaènou v srpnu a potrvají do konce listopadu.

VIZOVICE BUDOU MÍT KOMPLETNÌ
NOVÉ OSVÌTLENÍ
Tøetí, poslední a finanènì nejnároènìjí etapu výmìny a rekonstrukce veøejného osvìtlení zahájila vizovická radnice. Do konce øíjna
pracovníci vysoutìené firmy vymìní celkem 310 svìtelných bodù v
rùzných èástech a ulicích mìsta. Mìsto za to zaplatí 5,2 milionu korun,
z toho dva miliony èiní dotace z Ministerstva prùmyslu a obchodu z
programu EFEKT.
Nové LED árovky podstatnì lépe ozáøí dané místo a uetøí i peníze z rozpoètu mìsta. V této tøetí etapì pùjde o výmìnu svìtelných
bodù na stávajících sloupech, pouze v jednom pøípadì se bude muset
vymìnit i celý sloup veøejného osvìtlení, øekla starostka Vizovic Silvie
Dolanská.
Souèástí této investice je také kompletní rekonstrukce deseti kusù
rozvadìèù. Vechny budou vybaveny poèítadlem provozních hodin
tak, aby bylo moné kdykoliv odeèíst jejich poèet a tedy i jim odpovídající spotøebu elektrické energie na elektromìru.
Veøejné osvìtlení radnice rekonstruuje postupnì od roku 2017.
Obì pøedchozí etapy pøily dohromady na 4,7 milionu korun, dotace z
ministerstva celkem èinily 1,4 milionu korun.

VIZOVICE JSOU LÉPE CHRÁNÌNY
PØED VELKOU VODOU
Vymìnit stávající zastaralé hlásièe za moderní a doplnit je tam,
kde scházely, instalovat vodoèetné latì na øíèkách Bratøejovka a Lutoninka i zdigitalizovat povodòový plán mìsta byly hlavní cíle projektu
Protipovodòová opatøení mìsta Vizovice. Pøiel na tøi miliony korun a
radnice na nìj získala dotaci z Fondu soudrnosti v rámci operaèního
programu ivotní prostøedí ve výi necelých 2,2 milionu korun.
Vysílání bývalých hlásièù po mìstì bylo èasto velmi nesrozumitelné. Mohly za to nejen velké vzdálenosti mezi nimi, ale i jejich umístìní v èlenitém terénu mìstské zástavby i pøírodních pøekáek. Systém
neumoòoval ani diagnostiku aktuálního stavu komponent. Radnice se
tak èasto musela spoléhat pouze na upozornìní obèanù, e rozhlas
nefunguje, jak by mìl. Navíc baterie, stejnì jako nìkteré jiné komponenty rozhlasu, mají minimální ivotnost pìt let. Mìsto nìkteré u døív
vymìnilo. Systém ale byl èím dál nákladnìjí, uvedl Jiøí ùrek z krizového øízení mìsta Vizovice.
Nové hlásièe samy vysílají zpìtný signál o tom, jaké mají napìtí v
bateriích, jak funguje pøijímaè, jestli zpráva, kterou poslaly, byla správnì odvysílaná. Souèasnì bude moné dálkovì mìnit hlasitost u jednotlivých hnízd, co dosavadní systém neumoòoval a vyadoval vdy
pøítomnost servisní firmy.
Celkem 83 kusù obousmìrných hlásièù je pøímo ve Vizovicích,
sedm kusù v èásti Chrastìov. Úplnì novì, kde døív ádné nebyly,
jsou hlásièe v ulici Nová a Nábøení. V nejblií dobì pøibude jeden v
ulici Pod Hájem. V plánu je také v budoucnu po vybudování nového
sloupu veøejného osvìtlení doplnìní rozhlasu v ulici Kamenec u TOPASu a Nad Stadionem, upøesnil Jiøí ùrek z krizového øízení mìsta.
V èervenci a srpnu se uskuteèní ladìní systému. Vedení mìsta pøivítá upozornìní obèanù na pøípadné problémy, a to buï na email jiri.zurek@vizovice.eu, mobil 777 471 108 nebo na podatelnu MìÚ.
Co se umístìní vodoèetných latí týká, ty jsou v øíèkách Bratøejovka
u Domu s peèovatelskou slubou a v Lutonince u mostu na silnici I/69
u odboèky k hasièské zbrojnici. Doposud byly Vizovice, v pøípadì zvedání hladiny vodních tokù, odkázány pouze na mìøení výky hladiny
potoku v èásti Razov.
Vèasnou informovaností díky novým vodoèetným latím, modernizaci obecního rozhlasu a digitalizaci povodòového plánu jsou obèané
i jejich majetky daleko více chránìni pøed pøípadnou velkou vodou.

WEBOVÉ STRÁNKY MÌSTA
ZMÌNILY VZHLED
Pøehlednìjí, jednoduí. To jsou hlavní výhody nové podoby webových stránek mìsta, kterou radnice nechala zpracovat. Fungovat
zaèaly 29. èervence. Radnice za ni zaplatila 20.000 korun. Bývalý prohlíeè byl pøíli sloitý a nepøehledný, vysvìtlila dùvody zmìny místostarostka Vizovic Alena Hanáková.
Vyèitìna je grafika, kód stránek a souèasnì s tím se zmìnila i
struktura hlavního menu tak, aby web byl víc intuitivní. Vzhledem ke
zvyující se návtìvnosti mìstského webu z chytrých telefonù a tabletù je i responzivní, tedy se pøizpùsobí kadému displeji. A u si ná
web bude návtìvník prohlíet na mobilu, tabletu, poèítaèi nebo jiném
zaøízení, je pro nìho pøehlednìjí a jednoduí na obsluhu, poznamenal Jiøí ùrek z krizového øízení mìsta.
ilustraèní foto

Díky pouité nové technologii jsou internetové stránky mìsta i nadále kompatibilní se stávajícími prohlíeèi.
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NOVINKY Z DOMU KULTURY
DO INFOCENTRA PO OPRAVENÝCH SCHODECH ZA NOVÝMI
UPOMÍNKOVÝMI PØEDMÌTY
Pøístup k infocentru ve Vizovicích je opìt jednoduchý a zcela bezpeèný. Bylo toti dokonèeno nové schoditì, po kterém se k nám
dostanete. U nás si mùete zakoupit nìkolik novinek. Tou první je kniha Pohádky z Vizovic, od vizovické rodaèky Bronislavy ímové. Knihu
ilustroval Josef Kremlièka. Dalí novinkou jsou Valaské oplatky, mùete si vybrat ze ètyø pøíchutí a a u si vyberete jakoukoli, kadá je
skvìlá.

Pro ty, kteøí ji dosáhli vìku 18+ máme nìco na chu z palírny
Rudolf Jelínek. Jestli u se rozhodnete výrobek darovat anebo zkonzumovat, necháme na vás, kadopádnì v obou pøípadech vykouzlí
záøivý úsmìv na rtech.
Jan Fuksa

REKONSTRUKCE ZÁCHODÙ V DOMÌ KULTURY PØIJDE NA
1,5 MILIONU KORUN
Mìsto Vizovice nechá zrekonstruovat záchody v domì kultury.
Výsledkem modernizace, která pøijde na 1,5 milionu korun, bude moderní sociální zaøízení odpovídající 21. století. Stávající WC jsou toti
z podstatné èásti v pùvodním stavu, tedy 40 let staré. patná je i kanalizace.
Jejich stav je u neúnosný. A mít moderní, pøíjemné sociální zaøízení v nejdùleitìjím kulturním stánku mìsta i jeho okolí je nezbytné.
Hotovo by mìlo být na konci záøí," øekla starostka mìsta Silvie Dolanská.
Rekonstrukce sociálního zaøízení a navazující kanalizace je souèástí druhé etapy modernizace a rekonstrukce Domu kultury Vizovice.
Do ní patøí napøíklad i oprava hlavních pøístupových schodù, které byly
v havarijním stavu a vstup na nì radnice musela zakázat. Jejich rekonstrukci za 950.000 dìlníci dokonèili nedávno.

V DOMÌ KULTURY SE NATÁÈEL CELOVEÈERNÍ FILM SMEÈKA
Dùm kultury Vizovice se poslední èervencový víkend stal støedem
zájmu filmaøù. Natáèelo se v nìm nìkolik scén nového èeského filmu
Smeèka. Ten diváky zavede do fiktivního hokejového klubu Vlci a do
prostøedí mládenického hokeje, kde jsou dospívající chlapci vychováváni podle zákona síly. Snímek je celoveèerním hraným debutem reiséra Tomáe Polenského.
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Podle výzkumù se témìø kadé páté dítì stává obìtí ikany. O ikanì se obvykle hovoøí pouze v souvislosti se kolstvím. Ze své zkuenosti vak vím, e mládenické sportovní kolektivy jsou jí plné, a èasto
je mnohem brutálnìjí ne ikana na kolách, vysvìtluje reisér Tomá Polenský.
Hlavní linie filmu sleduje pøíbìh estnáctiletého hokejového brankáøe Davida, který nastupuje do nového hokejového týmu. Ten jej vak
nepøijímá.
Film Smeèka, který se pøipravuje v mezinárodní koprodukci Èeské
republiky, Slovenska a Lotyska, by mìl být hotový na konci roku.

MÌSTO OCENILO VIZOVICKÉ
BEZPØÍSPÌVKOVÉ DÁRCE KRVE

PAN ZBYEK KUBÍÈEK ZÍSKAL
OCENÌNÍ RYTÍØ FILMOVÉHO PÁSU

U pøíleitosti Svìtového dne dárcù krve, který pøipadá na 14. èervna, ocenilo vedení mìsta bezpøíspìvkové dárce krve z Vizovic. Jako
podìkování za to, e se zcela nezitnì a pravidelnì rozhodují dát kus
sebe sama, aby zachránili ivot nìkomu jinému, jim starostka Vizovic
Silvie Dolanská pøedala hotovost ve výi 500, 1000 a 1500 korun, dle
poètu absolvovaných odbìrù, vìcný dar a diplom.

Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potøebì transfúzních pøípravkù stále aktuálním tématem. Podìkovat
jim touto formou, je to nejmení, co mìsto mùe udìlat, øekla starostka Silvie Dolanská.

Pan Zbyek Kubíèek, dlouholetý promítaè vizovického
kina, získal ocenìní Rytíø filmového pásu. Titul dostal za promítání z klasických 35 mm filmù na
strojích se zdrojem svìtla obloukovou lampou. Jak sám prozradil, vizovické kino je jeho koníèek. Zaèal jsem promítat ve starém kinì, kde byla velmi pìkná
tukatérská výzdoba, a to koncem roku 1980. To mne jetì na
starých promítacích mainách
zauèoval dalí vizovický fanda
do filmù, který mne k promítání
pøivedl, pan Ladislav Chudárek,
prozradil. Jeho úkolem v kinì je,
kromì promítání, napøíklad vybírat snímky dle aktuálních nabídek pùjèoven snímkù, domlouvání cen za zapùjèení kopií èi
sestavování programu. Díky jeho
zápalu pro vizovické kino se tak
návtìvníci mohou tìit i na
takové snímky, které byly letos
uvedeny na filmovém festivalu v
Karlových Varech - Devadesátky
a Bílý, bílý den.
Pro mì je to práce, kterou mám skuteènì velmi rád. A mým snem
je, e si diváci zase najdou èas a budou do kina chodit èastìji. Vdy
sdílet film s ostatními v kinì a k tomu si dát víneèko, je o nìèem úplnì
jiném ne sedìt doma u televize, doplnil ocenìní promítaè.

Za dvacet odbìrù a získání støíbrné medaile Prof. MUDr. Jana
Janského podìkování obdrel Luká Grác, za dovrení deseti odbìrù a bronzovou plaketu Prof. MUDr. Jana Janského to byli Jan Gondek, Hana Dobiáová, Mgr. Karel Lika a Ing. Adéla Jahodová.
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INFORMACE
SOCIÁLNÍHO ODBORU
Dlouhodobé oetøovné
Od 1. èervna 2018 platí nová dávka ze systému nemocenského
pojitìní - tzv. dlouhodobé oetøovné.
Nárok na dlouhodobé oetøovné (dávku po dobu péèe) má pojitìnec nemocenského pojitìní, který z dùvodu péèe o osobu vyadující poskytování dlouhodobé oetøovatelské péèe v domácím prostøedí
nemùe vykonávat ádné zamìstnání, jde-li o zamìstnance, nebo nemùe osobnì vykonávat samostatnou výdìleènou èinnost, jde-li o osobu samostatnì výdìleènì èinnou. Nárok na dlouhodobé oetøovné má
peèující osoba po dobu a 90 dnù v téme pøípadì oetøování a èiní
60 % z denního vymìøovacího základu.
Pravidlem je, e tuto nemocenskou dávku lze uplatnit pouze na
osobu blízkou, tj.:
- Manel/manelka, druh/druka, registrovaný partner/partnerka
- Pøíbuzní v pøímé linii - rodièe, dìti, prarodièe, vnouèata
- Pøíbuzní v poboèné linii - sourozenci, tchýnì, tchán, snacha, ze,
neteø, synovec, teta, strýc
- Pøíbuzní v pøímé i poboèné linii manela/manelky, druha/druky,
registrovaného partnera/partnerky, jestlie spolu ijí ve spoleèné domácnosti
- Jiná fyzická osoba ijící s oetøující osobou v domácnosti
O potøebì celodenní péèe rozhoduje oetøující lékaø lùkového
zaøízení. Nárok na dlouhodobé oetøovné vzniká v pøípadì, trvala-li
hospitalizace osoby závislé na péèi alespoò 7 dní, a bude-li zdravotní
stav této osoby vyadovat dlouhodobou péèi alespoò 30 kalendáøních
dnù.
Na pøedepsaném tiskopise je tøeba pøedloit vyplnìnou ádost a k
ní pøipojit tiskopis, který vydal oetøující lékaø lùkového zaøízení o potøebì poskytování dlouhodobé péèe, a zároveò pøipojen písemný souhlas oetøované osoby, aby o ni peèovala osoba ádající o dlouhodobé oetøovné. Tato ádost je zamìstnavatelem odeslána na okresní
správu sociálního zabezpeèení. Ochrana pracovního místa po dobu
èerpání dlouhodobého oetøovného odpovídá ochranì zamìstnance v
pøípadì krátkodobé pracovní neschopnosti.
Nárok na penìitou pomoc v mateøství a otcovskou má pøednost
pøed nárokem na dlouhodobé oetøovné. Pokud oetøující osoba poskytuje oetøovatelskou péèi i v dobì uznání pracovní neschopnosti
nebo potøeby oetøování (péèe) o jinou osobu, má dlouhodobé oetøovné pøednost pøed nemocenským a oetøovným. Na dávky státní sociální podpory, dávky pìstounské péèe, pomoc v hmotné nouzi a dalí
nemá dlouhodobé oetøovné vliv.

OD NAICH ÈTENÁØÙ
Váení vizovtí obèané,
umí Iesy, háje, strom ve vìtru sténá, suché listy k zemi padají.
Milované vlatovièky nai vlast opoutìjí. Letí tisíce kilometrù do Afriky
za sluncem, aby na jaøe se opìt vrátily, pøivedly své potomky zde, v zemi, která se stane jejich domovem.
Podzim se svou krásou a barevností listí je zde, a nám zanechává smutek v dui.
A proto je nutné zanechat té melancholie, vrátit se k pøíjemným
záleitostem. Takovým krásným záitkem byla výstava dìtských prací
místní Mateøské koly, která byla zahájena 17. 6. 2019.
Vedení koly a vem, kteøí se podíleli na jejím uskuteènìní, patøí
nesmírný dík a také obdiv, kolik trpìlivosti a lásky k dìtem musí paní
uèitelky mít, kdy dokáí s malými dìtmi tak krásná díla, malované
obrázky, vytvoøit. Stála jsem nad pracemi v nìmém úasu se závìrem,
e Mateøská kola pøela po dlouholetém dobrém pùsobení paní øed.
Úlehlové do správných rukou paní øed. Petrù.
Pøála bych vem vidìt celou M, její bezmìrnou èistotu, pohodlí,
výborné jídlo, co se mnohému dítìti ani doma nedostává. Vìøte,
zasluhuje to ocenìní.
A celkem máme velké tìstí, e celá dlouhá léta je vizovské kolství na vysoké úrovni. Svìdèí o tom mnoství vysokokolákù lékaøù,
magistrù, inenýrù, ale také výborných øemeslníkù. Jen tak dál, máte
ná obdiv a úctu.
Ze srdce pøeji dobrým p. uèitelùm pevné zdraví a nervy.
Velký dík.

Helena Mazùrková

BLAHOPØÁNÍ
1. záøí 2019 oslaví 80 let
pan Jiøí Klaèánek
Drahý tatínku a dìdeèku, k Tvému ivotnímu jubileu 80 let Ti pøejeme spoustu tìstí, zdraví, radosti, boího poehnání a mnoho dalích spokojených a krásných let!
Ve nejlepí pøeje manelka Marie, syn
Jiøí, dcera Jana a vnouèata Jirka a Lucie.

Pokud potøeba oetøování pominula, rozhodne oetøující (= praktický) lékaø oetøované osoby o ukonèení potøeby oetøovatelské péèe.
Toto rozhodnutí zale na okresní správu sociálního zabezpeèení. Zamìstnanec oznámí tuto skuteènost svému zamìstnavateli a nastupuje zpìt na své pracovní místo.
V prùbìhu 90 dnù nároku na dlouhodobé oetøovné je moné se
støídat v péèi s jinými oetøujícími osobami bez omezení, avak vdy
pouze po celých dnech. Není moné se tedy vystøídat v rámci jednoho
dne. Za dobu, po kterou nebude osoba, které je poskytováno dlouhodobé oetøovné, peèovat o osobu vyadující dlouhodobou péèi (napø.
v pøípadì hospitalizace oetøované osoby), jí vak dlouhodobé oetøovné nenáleí.

VZPOMÍNKA
Dne 6. 8. 2019 jsme si pøipomnìli
nedoité 80. narozeniny manela, tatínka a dìdeèka
pana Stanislava Pekárka

Dle MPSV zpracovala:

Marie lahaøová, DiS.
sociální pracovnice MìÚ Vizovice
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S láskou vzpomínáme.

JANÙV HRAD V ROCE 2018
Váení ètenáøi Vizovských novin, ji po 4 roky vás na stránkách
tìchto novin informujeme o práci Spolku Janùv hrad Vizovice. Naposledy jsme vás informovali o práci, kterou jsme vykonali na Janovì
hradì v letech 2016 - 2017 (VN 6/2017). V dnením èísle VN vás chceme informovat o tom, co vechno jsme v souvislosti s revitalizací Janova hradu a celého pøilehlého areálu udìlali v roce 2018.
Nejvìtí a nejnároènìjí prací v roce 2018 bylo zastøeení místnosti nad sklepem a vybudování vyhlídky, která zmìnila, vìøíme, e k
lepímu, celkový vzhled Janova hradu. Tesaøské práce provedli tesaøi
z Lipové , kteøí na stavbì støechy a vyhlídky pracovali nepøetritì celý
mìsíc od 5. 2. do 6. 3. a to i pøi teplotách niích ne -10°C. Aby mohli
tesaøi zahájit práci, museli jsme domluvit s døevaøskou firmou poøez
smrkové kulatiny na hranoly, fony, desky a latì. Poté zajistit odvoz tohoto materiálu na hrad a tam øezivo ruènì sloit. Po tesaøích pøili na
øadu indeláøi z Hutiska-Solanec, a ti bìhem jednoho dubnového týdne
pokryli vechny støechy típaným smrkovým indelem. Po skonèení
prací tesaøù a indeláøù jsme museli odklidit odøezky a hobliny z celého areálu.
Aby nám do hradu netekla z novì vybudované støechy deová voda, museli jsme objednat klempíøe na instalaci okapù a na zaplechování støechy pod podlahou vyhlídky a pod schody na vyhlídku. Jakmile
klempíø dokonèil práci, tak bylo zase na nás, abychom namontovali na
schody nálapné desky a na vyhlídku namontovali prkna podlahy.
Dalím nelehkým úkolem bylo odvedení deové vody mimo objekt
hradu.

Nelehká práce byla i s instalací a uzemnìním hromosvodu.
Neménì nároèná práce, kterou jsme v roce 2018 provedli, bylo
zhotovení podlahy v místnosti nad sklepem. Zhotovili jsme podlahu i
v podkrovní místnosti a dostavìli jsme komín do pøedepsané výky 65
cm nad úroveò støechy vyhlídky (protipoární pøedpisy).
Kromì výe uvedených prací jsme nadále pokraèovali ve stavebnì-konzervaèních pracích na objektu zøíceniny, které spoèívaly zejména v opravách zdiva. Ve východní zdi, to je ta zeï podél pøístupové
cesty, jsme promìnili rozboøené okenní otvory v pìkná okna a ty jsme
osadili møíemi. V západní zdi jsme do dvou okenních otvorù nainstalovali dvoukøídlá okna a ta jsme také osadili møíemi.
Pokraèovali jsme v kultivaci jiního nádvoøí, kde jsme u druhého
ohnitì vybudovali kamennou zídku v délce 8 m a odklidili jsme z tohoto nádvoøí skládku kamení a cihel.
Souèasnì jsme provádìli údrbu jiní pøístupové cesty a spoleènì
s TSMV provádìli údrbu ji zkultivovaných pozemkù - zahrady, jiního nádvoøí a louky pod hradem. K ohnitím jsme vyrobili 4 nové lavice.
Pøi uvedených pracích jsme v roce 2018 odpracovali zdarma 1601
brigádnických hodin: Josef Husek 576, Pavel Kadlèek 315, Miroslav
Hála 311, Jiøí Gerych 209, Magda Hálová 69, Antonín Tlusák ml. 67,
Antonín Tlusák st. 36, Miroslava Husková 13 a Stanislav Hruka 7.
Dlouholetý èlen spolku Standa Hruka by jistì v roce 2018 odpracoval

brigádnických hodin více, ale zákeøná nemoc tomu tak nechtìla. Ná
kamarád s námi zùstane ji pouze v naich vzpomínkách.
Kromì èlenù spolku se na výe uvedených pracích podíleli i pøíznivci Janova hradu, kteøí odpracovali zdarma 282 brigádnických hodin:
Jiøí Stojan 128, Leona Tìická 9, Lenka talmachová 4, Irena
Janèíková 4, Martina Husková (Praha) 3, Markéta Chester (GB) 2,
Matt Chester (GB) 2, Mikulá Hála 2, Marcela astná 1, Jakub Orsák
1, zamìstnanci spoleènosti Provident 80, zamìstnanci spoleènosti
Horizont Zlín 24, Martin Staek s dìtmi z Nadìje Vizovice 13,
Hudeèkovi z Malenovic s pøáteli 7.
V roce 2018 jsme tedy spoleènì s pøíznivci Janova hradu odpracovali zdarma celkem 1883 brigádnických hodin.
Aby se mohly výe uvedené práce v roce 2018 zrealizovat, bylo
zapotøebí finanèních prostøedkù. Na nákup stavebního materiálu, nákup slueb a vybavení stavby finanènì pøispìl nejvìtí èástkou vlastník nemovitosti Mìsto Vizovice.

Kromì Mìsta Vizovice pøispìli v roce 2018 finanèní èástkou také
Antonín Tlusák ml. Vizovice, ROSTRA s.r.o. Vizovice, HEXXA.CZ
S.R.O. Zlín, Ludìk a Marie Macháèkovi Zlín, R. Jelínek a.s. Vizovice,
Martin evèík Vizovice, Jan Francák Orlová, Jan Kmenta Lùkovice,
Zdenìk Kroèa Zlín, Øeznictví Singer Lhotsko, Monika Kriková Brno,
Rozvádìèe Vsetín s.r.o., Bohuslava Rokytová Vizovice, Elen Macháèková Vizovice, Marie Minaøíková a anonymní dárci - návtìvníci Janova hradu, kteøí vhodili svùj drobný finanèní pøíspìvek do "hradní
pokladnièky".
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Proto, aby bylo mono uvedené práce provést, je i nadále potøeba
ochotných lidí, kteøí by pomohli pøi vech naplánovaných pracích, a
samozøejmì také finanèní prostøedky na materiál.
A jaké spoleèenské akce plánujeme pro tento rok? Opìt vystoupení ermíøù, dále vystoupení vizovické cimbálovky Ocún s valaskou
poezií Viléma Kolaøíka, v záøí vystoupení hudební skupiny PanGates
a na závìr roku ji 6. roèník akce "Silvestrovský punè na Janovì hradì
2019".

Musíme se zmínit i o daru Mgr. Josefa Penèíka z Vizovic a podìkovat mu za to, e naemu spolku daroval sochu Sv. Krytofa, patrona vech pocestných, v hodnotì 30.000 Kè, kterou zhotovil ze døeva
300 let staré lípy. Sochu jsme umístili uvnitø objektu, abychom ji uchránili pøed pokozením.
Ná projekt dále podpoøili Lubomír Staník ze Zádveøic darováním
stavebního materiálu v hodnotì 10.000 Kè, Antonín Tlusák st. z Vizovic darováním dvou historických møíí v hodnotì 5.000 Kè, spoleènost
PKN nábytek s.r.o. Vizovice zhotovením døevìného zábradlí ke schoditi na vyhlídku v hodnotì 500 Kè a reklamní studio Trendfoto Vizovice tiskem dokumentù v hodnotì 400 Kè.
Dlouhodobì bezplatnì zapùjèili Antonín Tlusák st. kovové stavební leení Haki a Mìsto Vizovice elektrocentrálu. Na údrbì areálu se
poskytnutím svých slueb podílel v roce 2018 také Roman Balán z
Vizovic a to bezplatnou výmìnou desky a lan na houpaèce v hodnotì
500 Kè.
Díky nezitné práci a darùm se stal Janùv hrad vyhledávaným
cílem vycházek nejen Vizovjanù, ale i turistù z celé ÈR, co nás tìí.
Vem brigádníkùm a dárcùm patøí velké podìkování.
Kromì prací na objektu, kterých bylo v roce 2018 skuteènì hodnì,
jsme zorganizovali pro návtìvníky hradu i dvì kulturnì-spoleèenské
akce. Bylo to vystoupení skupiny historického ermu Conducti spolu s
vystoupením hudební skupiny PanGates a ji 5. roèník spoleèenské
akce "Silvestrovský punè na Janovì hradì 2018". Tìchto spoleèenských akcí se zúèastnili 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 2018"
zajioval Antonín Tlusák ml. s podporou èlenù Spolku Janùv hrad Vizovice. Dále akci podpoøili: spoleènost R. Jelínek a.s., Øeznictví Singer
Lhotsko a Pivovar Lobkowicz group, a.s. Výtìek z prodeje obèerstvení daroval Antonín Tlusák ml. na dalí realizaci "Projektu statického
zajitìní, konzervace a revitalizace Janova hradu".
Nejsme to vak jen my, kdo poøádá na Janovì hradì spoleèenské
akce. Dùm kultury Mìsta Vizovice poøádá kadoroènì po letních prázdninách oblíbený a hojnì navtìvovaný "Straidelný Janùv hrad".
Tak jako v roce 2018 chceme i v roce 2019 pokraèovat v realizaci
projektu.
Pro rok 2019 máme naplánovány následující práce:
·
Pokraèování ve stavebnì-konzervaèních pracích na objektu
zøíceniny (konzervace a spárování zdiva),
·
sanace rozpadající se zdi s infotabulí,
·
sanace klenby sklepa,
·
nátìr konstrukce zastøeení,
·
pokraèování v úpravì a kultivaci severního nádvoøí,
·
údrba pozemku pod hradem, zahrady a jiního nádvoøí
·
údrba turistického pøístøeku a studny.
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Vìøíme, e se vìtinì z vás, milí ètenáøi, líbí to, co vechno jsme
na Janovì hradì za tìch 6 let vybudovali. A my nadále doufáme, e se
dalí z vás k naí aktivitì pøipojí.
Pøáli bychom si, aby se nám i v roce 2019 podaøilo s vaí pomocí
provést vechny naplánované práce a mohli jsme si pak vichni uívat
krásného prostøedí Janova hradu jako v letech minulých.
Váení obèané mìsta Vizovice a okolních obcí, budeme rádi,
kdy nám pøijdete pomoci.
Pokud se takto rozhodnete, 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.
V pøípadì, e byste chtìli nabídnout zdarma materiál nebo slubu
(zednické práce) volejte na 777 272 600 nebo pite na info@januvhradvizovice.cz
Aktuální informace o dìní na Janovì hradu, plán brigád a akcí
naleznete také na www.januvhradvizovice.cz a na facebooku Janùv hrad Vizovice.
Za Spolek Janùv hrad Vizovice zpracovali
Josef Husek a Miroslav Hála

ERASMUS+ KA1 - VZDÌLÁVACÍ MOBILITA
JEDNOTLIVCÙ, MOBILITA ÁKÙ A PRACOVNÍKÙ V ODBORNÉM VZDÌLÁVÁNÍ
A PØÍPRAVÌ
Støední kole odìvní a slueb Vizovice byla schválena projektová
ádost v rámci programu Erasmus+ KA 1, projekty mobility osob odborné vzdìlávání a pøíprava.

Název projektu: Poznání oboru ití a fotografování v jiné zemi
Hlavním cílem projektu je rozíøení vìdomostí a dovedností ákù
ve studovaném oboru. áci tak získají lepí monost uplatnìní na trhu
práce a zvýí svou schopnost komunikace v cizím jazyce. Zámìrem
projektu je také zlepení orientace v oboru, zvýení samostatnosti pøi
vykonávání pracovních úkonù, podpora sebedùvìry a sebeuplatnìní
áka v dané profesi. Dále projekt mùe ákùm pomoci v rozvoji empatie, schopnosti pøijímat za svoji práci zodpovìdnost, navazování pracovních kontaktù a v efektivní profesní komunikaci.

Projekt je urèen 16 ákùm naí koly (10 ákùm oboru fotograf a
6 ákùm oboru krejèí) pod vedením projektového týmu z øad uèitelù.
Projekt bude realizován v období záøí 2019 a srpen 2020.
Hlavní náplní projektu jsou odborné dvoutýdenní stáe naich
ákù (krátkodobé mobility). Na realizaci mobilit se budou podílet partnerské organizace koly. Stáisté vyjedou do italského Milána na jaøe
2020. Toto mìsto bylo jako cíl odborné stáe vybráno zámìrnì, jeliko
je centrem módy a italský design patøí k nejznámìjím po celém svìtì.
Nachází se zde mnoho krásných míst a památek, které mohou áci
oboru fotograf vyuít jako objekty k focení.
Mgr. Petra Franková

STØEDNÍ KOLA ODÌVNÍ A SLUEB
VIZOVICE NAVTÍVILA MÌSTO LONDÝN
V pondìlí 27. kvìtna 2019 v 8:00 odjelo od Støední koly odìvní a
slueb Vizovice 44 studentek v doprovodu tøí uèitelek AJ poznávat
nejen historický, ale i souèasný moderní Londýn.
Èekala nás opravdu dlouhá cesta autobusem. Pøejely jsme Nìmecko, Nizozemsko, Belgii a brzy ráno dalího dne jsme se trajektem
pøemístily z francouzského Calais do Doveru v Anglii. Poté u následoval jen krátký pøejezd do Londýna k O2 arénì, kde nae putování
po Londýnì zaèalo.
Bìhem tøí krásných slunných dnù jsme navtívily nejznámìjí památky anglické metropole - The Tower of London, Westminster Abbey,
Buckinghamský palác, Trafalgar Square se slavnou sochou admirála
Nelsona, Downing Street 10, kde sídlí ministerský pøedseda, námìstí
Leicester Square se známým Odeon Cinema, kde se odehrávají premiéry slavných filmù, a námìstí Piccadilly Circus s neodmyslitelnou
sokou Eróta. V Greenwich jsme vechny vyuily monosti pøekroèit
nultý poledník a neopomenuly jsme ani rezidenci britské monarchie,
malebný hrad Windsor. Nejvìtím záitkem pro studentky bylo muzeum voskových figurín Madame Tussauds, kde na pár metrech ètvereèních potkaly historické osobnosti i celebrity dnení doby. Závìr naeho pobytu byl vìnován projíïce na London Eye, Millennium Wheel,
odkud je pøekrásný výhled na celý Londýn.

Ubytování a stravu jsme mìly zajitìnu v hostitelských rodinách.
Milým pøekvapením pro nás bylo, jak byli vichni pøáteltí a otevøeni
jakémukoli tématu konverzace, díky èemu si studentky perfektnì procvièily angliètinu. Navíc jsme zjistily, jak ijí anglické rodiny, a ochutnaly jsme místní kuchyni.
Nádherné poèasí nás provázelo po celou dobu zájezdu a umocòovalo nae záitky. Aèkoliv byl zájezd po fyzické stránce nároèný,
protoe jsme hodnì chodily a málo odpoèívaly, vechny studentky
zájezd hravì zvládly. Velkou radost jsme mìly z jazykových dovedností ákyò, které byly schopny bez problémù komunikovat v bìných
situacích v obchodech, na trajektu i v hostitelských rodinách. U nyní
plánujeme dalí aktivity ákù s cílem procvièení a zdokonalení se v
anglickém jazyce.
Mgr. Petra Franková a Mgr. Martina Rulfová
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PRIMICE VE VIZOVICÍCH
Nejenom koláci se tìí na
zaèátek prázdnin: i dospìlí si
uívají v prvních èervencových
dnech dvou státních svátkù. Pro
katolické vìøící z Vizovic je 5.
èervenec pøíleitostí ke kadoroèní pouti do Bratøejova. (Tamní
kostel sv. Cyrila a Metodìje je
tak trochu skrytou perlou novogotického stavitelství. Pokud jej
neznáte, doporuèuji vyuít nìkterou z pøíleitostí k jeho návtìvì.) A sobota 6. èervence byla
pro nì, ale nejen pro nì, dnem
výjimeèným: dnem primièní slavnosti vizovického rodáka P. Marka Mikulátíka, FSCB.

Primice èi primièní me svatá je v katolické církvi oznaèení
pro první mi svatou, kterou slavnostnì slouí novì vysvìcený
knìz (novoknìz) za úèasti farního spoleèenství, ze kterého tento
novoknìz pochází.

ny tamní komunity Knìského
bratrstva misionáøù svatého Karla Boromejského (Fraternita Sacerdotale dei Missionari di San
Carlo Borromeo: odtud zkratka
FSCB, pouívaná za jménem není to akademický titul, ale oz-

nu. Po loòském jáhenském svìcení se vrátil do Prahy, kde zaèal
vyuèovat na Køesanském gymnáziu v Hostivaøi. Knìské svìcení pøijal 22. èervna 2019 v øímské bazilice Santa Maria Maggiore z rukou moskevského arcibiskupa Paola Pezziho.
Primièní me svatá Marka
Mikulátíka se konala v sobotu
6. èervence 2019 odpoledne ve
vizovickém kostele sv. Vavøince
za úèasti souèasného i pøedchozího vizovického dìkana, knìí z
vizovického dìkanátu i irího
okolí a také z praské øádové komunity. A pochopitelnì pøíbuzných, farníkù a dalích vìøících,
které pøilákala tato vzácná událost. (Ano, vzácná - za posledních tøicet let se konala ve Vizovicích potøetí, a to je ve srovnání
s jinými místy docela vysoké èíslo.) Po mi a novoknìském poehnání následovalo spoleèenské setkání v Domì kultury. Pøesunula se na nì vìtina úèastníkù, take hlavní sál i kavárna
byly slunì zaplnìny.
Pastoraèní rada farnosti dìkuje vem, kdo se podíleli na pøípravì a prùbìhu primièní slavnosti, mìstu Vizovice za poskytnutí prostor Domu kultury i vem,
kteøí svou úèastí povzbudili Marka Mikulátíka na zaèátku jeho
knìské cesty. Pøejeme mu, aby
po ní el se stejným odhodláním
a radostí, jaké jsme mohli vidìt
pøi této slavnosti.
Vít Suila
foto Frantiek Chromèák

Marek Mikulátík po absolvování studia na Fakultì jaderné a
fyzikálnì inenýrské ÈVUT zùstal pracovat v Praze. Prostøednictvím pøátel se seznámil se èle-
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naèení pøíslunosti k církevnímu
øádu.) Marek do tohoto øádu
vstoupil a byl vyslán na studia
teologie do Øíma. V jejich prùbìhu absolvoval roèní praxi v Turí-
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více fotografií z primice najdete
na: frch.rajce.net/Marek_Mikulastik_-_primice_6.7.19,
fotografie ze svìcení v Øímì na:
sancarlo.org/en/recent/ordinazioni-2019/

MAP II. VE VIZOVICÍCH I V CHORVATSKU

PRÙBÌH PROJEKTU KPSS
V projektu Komunitního plánování sociálních slueb na Vizovicku
a Sluovicku (dále KPSS) se v mìsíci èervnu seli èlenové pracovních
skupin na svém pravidelném setkání. Pokroèili jsme v pøípravì støednìdobého plánu sociálních slueb, do kterého jsme zahrnuli zjitìné
potøeby v území vyplývající z analýz probíhajících na pøelomu loòského a letoního roku. Kadá pracovní skupina nadefinovala cíle a priority pro svou cílovou skupinu.
Finiujeme s pracemi na koneèné podobì letáku, titìného katalogu i webových stránek, které budou hlavními výstupy projektu KPSS.
V rámci realizace projektu mìli v kvìtnu monost nejen èlenové pracovních skupin zúèastnit se semináøe s názvem Zapojování veøejnosti do procesu KPSS prostøednictvím facebookového profilu s lektorem
Janem Èadou.

Pracovní skupiny projektu se sely v mìsíci kvìtnu na svém dalím jednání. Vytváøely vize ideální koly, ve které by chtìly pracovat,
nebo ji navtìvovat. Zkouely tvoøit vizi z pohledu pozice øeditele,
pedagoga, ale i zøizovatele, rodièe a samozøejmì také dítìte. Kadá
pracovní skupina rovnì stanovila cíle, priority a navrhla aktivity ze své
zájmové oblasti pro úèely vytvoøení Akèního plánu na dalí období.

Koncem mìsíce kvìtna jsme se také zúèastnili krajské konference
Regionálního centra podpory zdraví pro Zlínský kraj.
Ing. Marie Poníilová

V èervnu se nae manaerky zúèastnily mezinárodní exkurze do
Chorvatska, která byla zamìøena na navázání kontaktù, výmìny zkueností a spolupráce s Chorvatskými MASkami v oblastech zemìdìlské èinnosti, propagace lokálních produktù, v sociální oblasti a ve
vzdìlávání.
Bc. Alena Rasochová

ELEKTRONICKÉ PØIHLAOVÁNÍ DO
KROUKÙ DDM ZVONEK
Váení rodièe, milé dìti, od 1. srpna je sputìno pøihlaování do
zájmových kroukù na následující kolní rok 2019/2020. Nabídka
kroukù je zveøejnìna na str. 15 tohoto èísla Vizovických novin, na naich internetových stránkách a ve vitrínì DDM. Rádi bychom Vás také
informovali o zavedení nového online pøihlaování prostøednictvím klientského centra. Rodiè si vytvoøí registraci, poté mùe spravovat údaje
o svých dìtech èi sám o sobì a na základì definovaných úèastníkù
pak zadávat pøihláky na krouky, tábory nebo akce. Vekeré informace a postup naleznete na naem webu www.ddmzvonek.cz v sekci
KROUKY.
Výhodou úètu v klientském centru je, e zde budete mít pøehled o
vech Vaich pøihlákách do kroukù, vèetnì sdìlení o pøijetí pøihláky, pøijatých platbách, apod. Tyto informace Vám po vytvoøení také automaticky zaleme na Vá e-mail.
Vìøíme, e si brzy zvyknete na výhody tohoto zpùsobu pøihlaování. V pøípadì jakýchkoli potíí s vytvoøením klientského úètu a pøihláením dítìte nás neváhejte kontaktovat na tel: 739 271 810 nebo
emailu: infodmzvonek.cz. V prùbìhu mìsíce záøí Vám budeme také
k dispozici v kanceláøi DDM Zvonek, Sluovská ulice 813.
Martin Malina
DDM Zvonek Vizovice
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OBØÍ RAZÍTKO KÈT VIZOVICE V NÁRODNÍM MUZEU V PRAZE
Pøi celostátní akci KÈT Za posledním puchýøem v listopadu 2010
bylo vyrobeno obøí razítko, jako symbol turistického snaení. Tìleso
razítka vyrobil truhláøský mistr, pan Jaroslav Kudláèek ze Zádveøic a linorit, jako raznici razítka, vytvoøila akademická malíøka
paní Pavla Zigálová z Vizovic.

Váení pøátelé,
v textu èlánku Výprava KÈT Vizovice do srdce slovenského
hornictví ve Vizovských novinách è.3/19 dolo ji pøi odesílání ode
mne k automatické opravì slova klopaèka na slovo kopaèka. Málo
známé slovo klopaèka opravil mùj poèítaè nepozorovanì na slovo
kopaèka.

Obøí razítko ji devìt let reprezentuje Klub turistù ve Vizovicích v
Muzeu turistiky v Bechyni a od kvìtna tohoto roku do konce srpna je
umístìno na èestném místì v Národním památníku Vítkov v Praze na
ikovì, kde poøádá Národní muzeum výstavu 100 let republiky a
130 let KÈT.

Klopaèka v báòské osadì Hodrua.
Z tìchto vìí se ozývalo "klopání" vyzívající k práci na dole, nebo v církevním pravoslavném stylu na Valasku v Rumunsku
ke mi nebo jiným církevním obøadùm.
Klopaèka v minulosti pouívaná na Valasku ke svolávání havíøù
k fárání do dolu (Vstávaj Jano hore, na baòu klopajù), v Èechách pouívali zvon (zvonku tichounké lkání... chop se kladiva a mìj se k dolování), je stále symbolem hornictví.
V uvedeném èlánku vzpomínám, e tento nástroj pøeel na nae
Valasko z Rumunska, kde se dosud pouívá v kláterech od dob, kdy
tam zvony zakazovali tureètí uchvatitelé.
Omlouvám se, e jsem se nechal svým poèítaèem obelstít a dìkuji za pochopení.
Ing. Miloslav Vítek

16

Vizovské noviny

Hledám byt 3+1 nebo 2+1,
mùe být i k rekonstrukci.
Tel.: 731 920 074
Rodina hledá dùm, mùe být
i k rekonstrukci.
Tel.: 605 341 132
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VEMINÌNÍ 2019 ANEB ZÁVODÍME, BAVÍME SE, OPÌT RÁDI VIDÍME SE!
V úterý 25. 6. 2019 probìhla
v areálu Aktivity Park Hotelu
Vemina ji tradièní sportovní
akce pro základní koly a dìtské
domovy poøádaná Dìtským domovem a Základní kolou Vizovice. A jaké to bylo?

Co je cílem naí akce?
Co je pro nás satisfakce?
Smysluplné aktivity,
venku pøece slunce svítí!

Na Veminì nedávno,
jak výe je napsáno,
u od rána jasného,
dne sluneèného, teplého

Potøebují navést trochu,
a nezalezou do kutlochu!

tým Veminìní z Vizovic
pøestoe mu bylo hic,
chystal, bìhal, pøipravoval,
kadý pilnì pracoval.
Sport je zdravý, to je známo!
A tak bylo ujednáno!
Uspoøádáme závody,
má to samé výhody!
Kde? Na Veminì! To je jasné,
pøec je to tam velmi krásné!
Ve peèlivì pøipravili,
stanovitì postavili.

Pøátelství a spolupráce,
je to mladá generace.

Pøed monitorem poèítaèe,
tìlo jejich potom pláèe
Èerstvý vzduch a pohyb
venku, takovou máme mylenku.
Sportovci malí i ti velcí,
nejsou pøec ádní zbabìlci!
Úkolù se nezalekli,
Já to zvládnu! to si øekli.
Bluditì a støelba z praku,
pak zmizeli zas hned v prachu.
Jako vítr utíkali,
nìkteøí pøitom naøíkali.

Nevzdal to vak ani jeden,
øíkáme Vám rovnou pøedem.
Pøed cílovou rovinkou,
nebyl nikdo výjimkou
síly napnul kadý z nich
a to vèetnì posledních.
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Na výsledky pak vyèkávali,
pøec hrdì vichni bojovali.
Medaile a ceny skvìlé,
vítìz bere rozechvìle.
Radost velká pøemohla jej,
øíkají mu: Ty jsi borec skvìlej!
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MODULAR s.r.o., KORUNKA
LUHAÈOVICE z. s., Continental
Barum s.r.o. Otrokovice, obec
Vemina, obec Neubuz. Podporovatelem projektu byla rovnì
Nadace Terezy Maxové dìtem.
Vem patøí velké podìkování
nás i vech zúèastnìných a vìøíme, e díky jejich podpoøe bude
dalí, ji jubilejní X. roèník neménì úspìný!

Èeká nás krásné 10. výroèí,
a celý rok pøeskoèí,
sejdeme se zase spolu
na Veminì, o tom není sporu.
Uteèe to jako skok,
a tak nashle napøesrok.
V tomto duchu se to neslo,
myslíte, e tím to haslo?
Ne! Program tímto nekonèil,
nìkdo si i zatanèil!
Na oblièej se malovalo,
vem se to moc zamlouvalo.
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Vichni skvìle bavili se,
vesele pak louèili se.
Co øíci jetì závìrem?
Krásné léto Vám pøejem!
Tìíme se zase za rok,
máme na to jistì nárok.
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Celá akce byla spolufinancována z prostøedkù Zlínského kraje a nemohla by se uskuteènit
bez dalí podpory, kterou ji tradiènì poskytli: Greiner packaging Sluovice s.r.o., JAPAVO,
spol. s r. o. Sluovice, KOMA

Mgr. Veronika Manová,
odborná vychovatelka

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA - SEZÓNA 2018/2019 POHLEDEM HRÁÈÙ
Tak jako kadý rok jsme se i v loòské sezonì úèastnili Orelské ligy
ve florbale. Letos nae mìsto reprezentovaly týmy mladích a starích
ákù, dorostu a muù. Po celý kolní rok také probíhaly tréninky pøípravky na Orlovnì. Tìí nás zájem mládee o tento stále se rozvíjející sport, a tak kadý rok se k naí skupinì pøipojují dalí a dalí èlenové.

Nejlépe se povedl výjezd do Havíøova první víkend nového roku.
Týmy mladích ákù a dorostu se vypravili za nepøíznivých zimních
podmínek bojovat o body do nejvzdálenìjí destinace celé soutìe.
Pod vedením trenérù Vaculíka a ùrka tým mladích ákù zvládl porazit tým Nivnice a poté po fantastickém výkonu celého týmu se podaøilo klukùm porazit Uherský Brod výsledkem 6:4. Na tyto výsledky v odpoledních zápasech navázali dorostenci. Po tìkých zápasech s
Knìdubem a domácím Havíøovem se mohli také radovat z výher.
Celkovì jsme si z Havíøova odvezli 12 bodù, co se nám dlouho nepovedlo.
Mui jako kadý rok bojovali o postupové pøíèky, ale bohuel i pøes
krásné zápasy s Brodem a Zlínem nám tìstí nepøálo. Jak je ji tradicí, mui nás tøetím rokem reprezentovali na tøídenním turnaji v Dobruce, který se odehrává pod irým nebem. Zde ná tým vypadl v
prvním kole play-off , ale pøi úèasti hráèù z nejvyích florbalových lig
se nemusí vùbec stydìt.
I v novém kolním roce bychom Vás chtìli znovu pozvat na pravidelné tréninky vech kategorií. Rádi uvidíme i nové tváøe v naich
øadách!
Za vechny hráèe florbalu

Filip Vaculík

ÈINNOST JEDNOTY OREL VE VIZOVICÍCH
V NOVÉM KOLNÍM ROCE 2019/2020

Letoní sezóna byla velmi povedená, i kdy se nám nakonec nepodaøilo ani v jedné kategorii probojovat do play-off. Vechny nae
celky sice skonèily na prvním nepostupovém místì, ale v konkurenci
profesionálních týmù jako je Slovácko, Uherský Brod nebo Valaské
Klobouky. I pøesto, e ve Vizovicích hrajeme florbal na amatérské
úrovni, dokáeme v soutìi uspìt a tyto týmy poráet. Jde vidìt, e
florbal ve Vizovicích se stále posouvá a pomalu se dostává na úroveò
profesionálních týmù.

Nejvíce pozornosti a práce s dìtmi je v kategorii mladích ákù,
kde se kadého tréninku vdy úèastnilo kolem 30 dìtí. Samozøejmì
pod dozorem hlavního trenéra Ondøeje tacha a jeho asistentù z øad
hráèù dorostu (Michal Drga, Martin Karol, Marek Baïura, Marek paòhel, Filip Vaculík a Ondøej ùrek). Tato parta pøipravovala kluky celou
sezónu a jejich práce se v zápasech projevila.

Od záøí budeme v Orlu opìt pokraèovat v úspìných aktivitách,
které v loòském kolním roce navtìvovalo více ne 100 dìtí a mládeníkù z Vizovic a okolí.
Tréninky florbalu pro vechny generace
Od pondìlí 2. záøí zaèínáme s florbalovými tréninky, které budou
probíhat následovnì:

Èas tréninkù a jméno trenéra pøípravky bude upøesnìno v prùbìhu srpna - informace na webu a facebooku.
V novém kolním roce budou nae mìsto reprezentovat v Orelské
florbalové lize týmy mladích ákù, dorostencù (spoleèný tým se starími áky) a muù. Pøihláení pro nové zájemce o florbal bude probíhat vdy na prvních trénincích dané kategorie a do vyèerpání
kapacity. Kontakty na trenéry i více informací naleznete na naem
webu www.orelvizovice.cz. Aktuální informace o naplnìní kapacit
tréninkù budeme kromì webu zveøejòovat také na naem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/orelvizovice/.
Cvièení rodièù s dìtmi - Orlíèek
Nejmladí oddíl naí jednoty Orlíèek u má za sebou 5 let své existence. Ve kolním roce 2019/ 2020 se budeme scházet ve dvou skupinkách:
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1) Orlíèek - dìti ve vìku 1 - 3 let se svými rodièi - kadou støedu
od 9 hodin na Orlovnì. Pomocí písnièek a øíkanek se zde dìti uèí
základním pohybovým dovednostem, pomocí netradièních pomùcek
procvièují jemnou motoriku. Nechybí pøekáková dráha a cvièení s
padákem.

2) Orlíèek pøedkoláèek - dìti ve vìku 3 - 6 let se svými rodièiden a èas bude upøesnìn. Náplní setkání je vdy rozbìhání formou
honièky, rozcvièka na písnièky Míi Rùièkové a poté pohybové a
míèové hry inspirované biblickými pøíbìhy.
Zájemci o cvièení v Orlíèku se mohou co nejdøíve pøihlásit Albìtì
Dolealové (alz. dolezalova@seznam.cz, 607720109). Kapacita skupinek je omezena.
Tìíme se na setkání se vemi dìtmi a jejich rodièi, rádi mezi sebou uvítáme nové kamarády! Cvièit zaèínáme v týdnu od 9. záøí!
Mgr. Albìta Dolealová a Ing. Ondøej tach
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MOMENTY ZE SPOLEÈENSKÉHO IVOTA NA CHRASTÌOVÌ
Váení ètenáøi VN, prázdniny
se pomalu pøesouvají do své druhé poloviny a aèkoli se v novináøské brani jedná o tzv. okurkovou
sezonu, je zde pár momentù ze
spoleèenského ivota na Chrastìovì, o které se s Vámi chceme podìlit.
Mezi ji tradièní akce, jako
na mnoha jiných místech, patøí
Dìtský den a kácení máje. Ty
se u nás konaly v sobotu 8. 6.
2019.
Desítka dobrovolníkù z øad
rodièù, prarodièù, ale i omladina,
pøipravila pro místní dìti a jejich
kamarády odpoledne plné zábavy. Za hudebního doprovodu, o
který se postaral Luïa Polèák
ml., procházely dìti nìkolik stanovi, které provìøily jejich dovednost a vynalézavost. Za splnìní vech úkolù èekala na ka-

podobì "výjezdu" hasièské techniky jednotky SDH Vizovice. Kdo
chtìl, mohl si prohlédnout vybavení a interiér vozidla nebo zkusit
hasit z hadice. Proudu studené
vody vyuily nìkteré z dìtí, aby
se mohly zchladit a tak si rodièe
domù odváeli malé vodníèky

dého úèastníka sladká odmìna a
diplom na památku. Poté ji tradiènì probìhla spoleèná utkání
ve skoku v pytli a pøetahování
lanem.
Bìhem sportovního zápolení
se na louce objevil indiánský
váleèník se svým bujným konìm.
Mezi dìtmi vyvolal oprávnìný
zájem a ti, kteøí se odváili, se
mohli na koni projet.
Ani letos nemohly chybìt
"stálice" tohoto dìtského dne v

(velké díky A. Svìtlíkové, která
dobrovolnì zapùjèila vechny
své ruèníky, aby mohla být vìtina dìtí aspoò trochu usuena).
Poté nad loukou nìkolikrát
proletìlo letadlo, které shazovalo
sladkosti.
Komu vyhládlo, mohl se zakousnout do párku v rohlíku, které v Obecním domì pøipravovala
I. imoníková. Na pitný reim dohlíeli ze svého stánku místní
hasièi.
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Na úplný závìr probìhla dìtská tombola a dìtské odpoledne
se pomalu pøeklopilo do veèerního posezení pod taktovkou místního SDH.
Hasièi zapálili táborový oheò,
pootevøeli dvíøka udírny a èepovali orosené piveèko. Dolo i na skácení májky, která letos poctivì zdo-

bila chrastìovské "námìstí" celý mìsíc. Dobré jídlo, pití, hudba a
bohatá tombola zajistily, e místní se svými pøáteli byli vzhùru a
do brzkých nedìlních hodin.
V sobotu 20. 7. se na louce
u Polèákù konal 2. roèník utkání v kroketu. Zúèastnilo se celkem 13 hráèù. Od zaèátku ve

13:00 do pozdních veèerních
hodin se postupnì odehrálo 7 kol
utkání. V kadém kole hrálo
4/5/6 hráèù. Poslední hráèi s nejhorím skóre poté ze skupiny vypadli. Tímto vyøazovacím zpùsobem vykrystalizovala finálová
estice nejlepích hráèù, kteøí
bojovali o místa "na bednì" a novì také o putovní pohár NEREZ
kroket cupu.
e bylo finále divácky velmi
atraktivní, ale pro hráèe fyzicky i
psychicky nároèné, potvrdil fakt,
kdy jeden z finalistù musel v pùlce hry odstoupit. Tøetí místo si
po strhujícím boji odnesl Ondøej
Kalenda, na støíbrné pozici skonèil Ludìk Polèák st. a první místo
a i putovní pohár si, po témìø
bezchybné høe, odnesl Tomá
Sláèík.
Vichni hráèi i diváci si pochvalovali kamarádskou atmosféru a ji nyní se tìí na tøetí
roèník.
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Jak jsme zmiòovali ji v minulém èlánku, prolo spoleèné
dìtské høitì renovací. S radostí mùu øíct, e a na pár drobností je høitì dokonèeno a dìti
tak mají místo, kde si mohou v
klidu a bezpeènì hrát. Vzhledem
ke stoupajícímu automobilovému
provozu bylo høitì opìtovnì
oploceno.
Ráda bych touto cestou podìkovala vem, kteøí se na renovaci podíleli. Nelo by to
bez maminek a dìtí, které natíraly jednotlivé díly, bez tatínkù
a dìdeèkù, kteøí montovali,
usazovali, vrtali a roubovali a
samozøejmì bez sponzorù, díky kterým se mohly nakoupit
nové hrací prvky a vekerý
materiál. Pevnì doufáme, e
toto høitì bude dlouho slouit
vem malým i velkým.
Martina Kostková

ZEMSKÝ SNÌM ROKU 1638 VYPSAL NA HLAVU IVÉHO VALACHA 30 ZLATÝCH
A NA HLAVU MRTVÉHO 15 ZLATÝCH
jinách západní a jihozápadní
Moravy. Byly nae horské krajiny
Èech pøíli vzdáleny.

Po slovanském pohanství pøilo na Moravu po pøedchozích
marných pokusích z Frank náboenství Kristovo z východu. Jisto,
e v naich krajinách záhy pevnì
se zakotvilo, ba v nìkterých osadách (Hvozdné, Horní Lhotì) jsou
povìsti, e na jich místech sv. Cyril
a Metodìj kázali.
A do doby nìmecké reformace bylo Vizovsko èistì katolické.
Nemáme nijakých zpráv, e by se
v tìchto konèinách ujalo náboenství Husovo, jako v nìkterých kra-

Teprve Jednota èeských bratøí
zapustila pevnìji koøeny na panstvích a farách nynìjího Vizovska, ale nikoli hned ve svých zaèátcích, nýbr a v dobách svého
nejvìtího rozkvìtu, kdy ulechtilým kvasem jejím prostoupeny
byly ji Èechy a Morava celé. Ve
Vizovicích a ve Sluovicích byly
jistì sbory bratrské a pøi nich zajisté i koly pro mláde, ale zprávy o
nich máme a k dobám prvního
bratrského vyhnanství, okolo roku
1550. Tou dobou vak poèínalo se
tu íøiti ji protestantství Lutherovo,
které, jako v mnohých jiných krajinách, rozpínavostí a výbojností
svou záhy zaujalo místa povahovì
mírnìjí Jednoty bratrské.
Kolem roku 1600 nebylo ji na
Vizovsku bratrských sborù, nebo
skoro vecky fary byly obsazeny
knìstvem svìcení wittemberského. Katolický knìz byl asi jen ve
Vizovicích, kde jetì shovívavá
vrchnost trpìla, aby ve farním kostele sv. Vavøince u jednoho oltáøe
slavila se bohosluba katolická, u
druhého protestantská.

Na panství Vizovském a jeho
patronátních farách poèala se
katolická protireformace u po
roku 1600, kdy panství koupil
uherský lechtic Emerich hrabì
Dóczy z Nagy Luczie. Nový pán ji
v adventì roku 1601 povolal na
panství jezuity, kteøí pùsobili nejprve ve Vizovicích samých. Potom
vak na èas misie pøerueny, a
obnoveny byly zase roku 1614.
Pùsobili v tìchto konèinách jako
také na nedalekém panství
Brumovském jezuittí kazatelé z

Vizovský kostel

koleje olomucké. Ale nedaøilo se
jim. Ani nepomohlo hrabìti Dóczymu, e hned na zaèátku svého
panování na Vizovicích vzdal se k
panství ji od zaloení klátera pøísluného práva podacího ke kostelùm vizovskému, jasenskému a
pozdìchovskému ve prospìch
biskupa olomuckého, kardinála
Dietrichtejna, doufaje, e tento
bude spíe s to èeliti nekatolickému náboenství.
Mìané vizovtí stìovali si u
práva zemského do hrabìte, e

Pohled na oltáø kostela
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mají knìze jiného, který se náboenstvím evangelickým nespravuje, proti nadání, které od pana
Jana ml. z erotína a pani Anny
Kropáèky z Nevìdomí mají. Roku
1610 uveden zase ke kostelu
vizovskému knìz nekatolický, a
nyní nastal ji výe zmínìný stav,
e v téme farním kostele slavil se
Bùh u jednoho oltáøe po katolicku,
u druhého po evangelicku.
Poddaní vesniètí vak odbyli si vìc
bez aloby: jednodue neposlechli, co bylo tím snazí, e kardinál
nemìl s dostatek knìstva, aby
vecky uprázdnìné fary vdy hned
mohl obsaditi.
Horlivìji poèalo se pracovati o
pøevratu náboenském po bitvì
bìlohorské, kdy vítìzný Ferdinand
II. chtìl, aby vichni obyvatelé jeho
zemí s ním ve víøe se srovnali.
Pøicházeli na Vizovsko jezuité nejprvé z koleje olomucké, potom
ponejvíce z koleje hradiské. Jak

se jim daøilo ve Vizovicích, na
svém místì, vyloíme.
Podotýkáme pøi tom výslovnì,
e nedá se mluviti o násilném
obracení nekatolíkù na Vizovsku
ani mocí duchovní ani mocí svìtskou. Dálo-li se kdy po bitvì bìlohorské poddaným Valachùm na
Vizovsku pøíkoøí na tìle nebo na
statku, nebylo to pro vyznání
náboenské. Nechceme nikterak
hájiti jezuitùv, ale musíme dáti prùchod pravdì. Valai pøece ji roku
1621 povstali se zbraní v ruce proti
katolickým vrchnostem a brannou
rukou hubili statky katolických
pánùv a biskupa olomouckého.
Jetì roku 1623 mysli nebyly
uklidnìny, a Valai znova se
vzbouøili. Mezi povstalci byli mnozí
poddaní z panství Vizovského a
Brumovského, a není tedy èemu
se diviti, e snad pøi generální exekuci roku 1627 také na nì se
sáhlo. V posledních letech války

tøicetileté nemìli védi nikde horlivìjích stranníkùv, kteøí i se zbraní
v ruce v øadách jejich bojovali,
neli na Valasku. Vypsalli zemský
snìm roku 1638 na hlavu ivého
Valacha 30 zlatých a na hlavu mrtvého 15 zlatých, bylo to namíøeno
jen proti valaským povstalcùm a
za pøestupnictví vìrnosti zemìpánu. Na klidné poddané posíláni
jezuité s prosbami, kázáními a
hrozbami peklem, ale nikdo
rozumný nebude tvrditi, e pøi
takových výstupcích trestáni byli
Valai za své náboenství, a nikdo
nesmí ádati, aby tomu rozumný
èlovìk uvìøil.
Ale jezuitské misie výsledku
nemìly. Jezuité sice pobrali lidu
knihy, starali se, aby vrchnosti
zamezovaly tajnému pøíchodu
evangelických kazatelù z Uher,
aby poddané nutkaly na jejich
kázání, ale výsledek byl asi opaèný. Lid zakrnìl ve svém svìdomí,
kazatelù jezuitských neposlouchal
upøímnì, svátosti pøijímal sice po
katolicku, ale jen k vùli klidu a aby
uel nemilému vyetøování vrchnostenskému i jezuitskému. Èeskobratrská biblí byla lidu vzata a v
biblí katolické lid neèetl, právì jako
váil si lid svých knih bratrských a
luterských, tak v nevánosti mìl
knihy rozdávané jezuity. Zanikla
nábonost, vnitøní posvìcení ducha vzalo za své, v lidu rozmohla
se povrchnost a formálnost náboenská a mnohé nepìkné necnosti a neøesti.
Katolické obøady nedovedly
lidu nadchnout, nebo srdce jeho
bylo proti katolicismu hrubì pøed-

4/2019

25

pojato. Na obøady evangelické
dávno zapomnìl, ba mnohý tajný
luterán jich ani nevidìl a rozdílù si
vìdom nebyl: pouze v dui cítil
vychovaný odpor proti katolicismu.
Kde se tajnì lid shromaïoval,
zapomínal ji svých bývalých
bohoslueb a upadal do nového
sektáøství. Jetì kolem roku 1750
si stìovali jezuité, e nemohou s
lidem nièeho poøíditi.
Kdy byl vyhláen toleranèní
patent josefinský, hned nìkteré
celé osady pøihlásily se k novì
uznaným náboenstvím, a tu teprve se ukázalo, kolik bylo v naem
lidu náboenské neupøímnosti,
povrchnosti, jak vratkými výsledky
mohla se vykázati skoro 160 let
trvající èinnost protireformaèní. Ale
ukázalo se také, e lid si ji není
ani vìdom, patøí-li k protestantùm
nebo k helvétùm.
Vlastivìda Moravská
Václava Peøinky (1907).
Zpracoval Richard Jaronìk,
z archívu Libora Mackù.

ANTONÍN MATYÁ - VÁLEÈNÝ DENÍK Z 1. SVÌTOVÉ VÁLKY 1914...
Rok 1915
(pokraèování z èísla VN 3/2019)
26. bøezna Jak rád bych teï il. Nevím, co bych za to dal, kdybych
teï mohl, neøíkám ani domù, jen do Vídnì ke svým. Ale nadìje je
malá. Dosud nejím nièeho.
Koneènì jede transport. S lokálkou pøijeli jsme do zámku v Nagy
Kemence. Èást zùstala v pøedzámèí, ostatní jsme li na sýpku.
28. bøezna Jdeme teï k pøehlídce. Vzpomínám, e je dnes Kvìtná
nedìle. Hezký svátek - koèièky, jak je asi doma hezky. Za týden jsou Velikonoce. Kdo nám dá malovaná? Letos neuslyím tìch veselých vypravovánek dìtských o pomlázce, nejvìtím to dìtském svátku v roce.
Jsme na zámku hrabìte Esterhazyho. Poprvé slyím zde od Nìmce chválu na Èechy. Nadává na Maïary dìsnì nehostinné a vydìraèné. 0,5 l rumu prodávají za 2 K, 0,5 l piva 70 H, 0,5 l vína 1,2 K.
Neposlouí nièím. Dal za pøíklad pohostinnosti k Nìmcùm Èechy. Uznal, e je teï ve válce dobré umìt èesky, uhersky, nìmecky. Já mám
pro Maïary jediné slovo: "pronárod".
Pøi vizitì jsem byl uznán a pøestìhoval jsem se do dùstojnické
svìtnice. Je nás zde 5 jednor., 3 Nìmci, já a Maïar. Vesmìs sluní lidé. Svìtnice je bývalá lonice pánù zámeckých. Sloh je staromódní,
uprostøed lustr pro est svícnù, tøi lùka, pohovka, velké nástìnné
zrcadlo. Já spím u okna na slamníku. Líbí se mi tu bájeènì. Miná je
znamenitá. Ráno èerná - keks, v poledne polévka maso, mouèník, víno
neb 2 pomeranèe, veèer maso s pøíkrmem - èaj. Obsluhuje zde Maïar
(umí nìmecky) z Budapetu. Èlovìk abnormální. Jídlo nám nosil Mandor studené, ale kdy jsme mu pohrozili, e si budeme stìovat, hned
si pøispíil. Dnes jsem mìl jíst pouze polévku, ale ponìvad mi po 5tidenním pùstì tak chutná, jedl jsem vecko. Lékaøi jsou zde hodní, pouze pan regimentsarzt bere to troku zhurta.
1. duben Pøedevèírem byli Verner a Kirchberger v osadì. Mandor
je udal regarzt. A mìli jít za to k regim. Pak jim to ale milostivì odpustil. Za to vak nedostaneme jídlo z ofzmináe. (Pøilo toti nìkolik
nových jednoroèákù, take by to hodnì stálo.)
Hloupost Mandorova pøechází v drzost, e to s ním není k vydrení. Øíkal mi, e pozítøí pùjdu k regim., tam prý je lepí strava. Chtìl
jsem toti, aby mi dával hrubý keks, ponìvad ten sladký nesnesu. Natìstí jsem koupil od èetaøe Szabo (Slovák) chleba, take jsem na 2
dni zásoben. Také zábava se zlepila. Udìlali jsme si z feldpostek
karty a hrajeme mariáe ve trojku.
2. duben Dostáváme zase miná z ofiz. kuchyni, ale bez mouèníku.
Rozmluva s Èechem od sapeurreg. Chválí velice Maïary (Honvédy), jak se stateènì dreli u Bìlehradu pøi rückzugu. Byli v druhé linii
a mìli krýti ústup. Sotva vak zapraskaly první granáty nad jejich hlavami, byli pryè, døíve ne ustupující. Jest zde slyeti, e pøijde 9 500
Nìmcù k naim. Jest mono, e ná regiment pùjde na zotavenou, neb
do Srbska.
Na noc pøili do vedlejí svìtnice 3 nìmeètí dùstojníci: major, adjutant a stabsarzt. Velice spoleèentí a sluní dùstojníci, dali nám té
okusiti piva, které si dovezli z Ruského Polska.

Originál Váleèného deníku.

3. duben Den odchodu k frontì. Je nás celkem 56. Je to smutný
pohled na tu marodní armádu, který zvyuje jetì úmorné vedro. První
zastavení máme v Ciroka Hosumezu, kde jsme byli ponejprv na nocleh s marschbat. Z Hosumezu jedu a do Sziny, kde musím na ostatní èekati. Je slyet, e Cizna je u v rukou Rusù. Nae 13tá divise prý
jde nazpìt, dnes má dojít do Sziny.
V Cir. Hos. jdou Slovenky pestøe odìné právì z kostela. Dìlí nás
bílými buchtami a chlebem. Byly svìtit velikonoèní vajíèka. Na svátky
velik. jsem se vdy doma moc tìíval. Doma sice teï smutno, avak
pøece útulno, ne zde mezi tìmi hrdopynými Maïary. Kolik nás asi
bude scházet a se vichni doma sejdeme? A kdy to bude? el, ten mi
nejdraí byl první.
V Szinì nás poslali na nádraí, etapenkom. je prý v Satoralya Ujhel. Musili jsme a do rána èekati venku, pøi ohni na vlak.
4. duben Nedìle velikonoèní. Pøesedli jsme v Homonì. Pøed tím
jsme sedìli v nìm. voze 4. tø., ale ten byl mnohem úpravnìjí, ne
nae 3. tø. Pøisedli k nám 2 Nìmci z øíe sanitätsuntof. a infanterist.
Výmìna munduru. Praktiènost nìmeckého munduru. Nìmecký infanterist má dennì (v poli) 53 Pf. - ná 36 h., ruský na mìsíc asi 70 kop.
Veèer jsme dojeli do Satoralya Ujhely. Noc jsme pøespali v kasárnì honvédské.
5. duben Ráno jsem se hlásil k marodvisitì. Jsem uznán a èekám
pouze na marschruttu. Pojedu ke kádru do Vídnì. Vìru, lepí "pomlázky" si nemohu ani pøáti. Bylo nás u marodvisity celá kompanie, ale bylo
málo astlivcù, kterým se psalo C.
Odjezd do Vídnì. Jel jsem s Herèíkem a muzikantským feldveblem. 2hodinná prohlídka v Budapeti. Ve Vídni jsem byl pøidìlen do rekonvalescentního oddìlení v Einsiedlergasse. 31denní dovolená do 1.
kvìtna. Pak druhá 14denní do 20. kvìtna. Rekvisice obilí, jízda s p.
Pospíchalem. Poslední veèer na zahradì.
20. kvìten Hlásil jsem se dobrovolnì jako zdravý. Zítra jdu ke
kompanii. Budu asi hned povýen.
Jsem na metallsamlungswache. Je to nepøíjemné ve svátek, ale
utìuji se, e je to ji naposled. Oberlt. Nürnberger mne u zadal k
povýení. Veèer jsem byl s Frantou ve Schönbrunne. Dnes ptá se
oberl. u raportu: Warum sind Sie spät gekommen? Herr Oberl. ich
war beim Mädchen und habe verschlafen. O: No, wenn Sie nichts
anders beim Mädchen tun als schlafen, no dann hören´s!
28. kvìten Mám zase metallsamlungswache.
29. kvìten Èekáme s Rohlíkem na Befehl, e tam bude Beförderung, ono zase nic. Peníze mi doly a Lehnung je teprve zítra, nevím, jak to vydrím. Doma teï nesnídám ani neveèeøím. Ráno je málo
mléka. Na veèeøi nezbude od obìda nebo se udìlá Øíkám radìji
vdy, e jsem veèeøel. Potom ta otrava s dìckama. Nejradìji bych si,
jak budu povýen, nael byt, ale pùjde to asi tìko.
31. kvìten Mám slubu bereitschaft. Je to ji po 3tí v 6ti dnech.
Zaèínám být netrpìliv s tím beförderungem.
1. èerven Dnes jsem si byl pro první chlebenky. Minágeld obnáí teï i Lehn. a Brotg. (i herzulage) 18 K za 10 dní.
3. èerven Ráno o 7 hod odchod marschbat. - Hvozdecký. Odpoledne výlet s Frantou na Kohlenberg a Leopoldsberg.
4. èerven Nael jsem obchod s lacinými avlemi za 22 K, kdy si ji
koneènì budu moci koupit.
5. èerven Ráno v parku.
8. èerven Audience u hejtmana Anderleho. (Dalí vìta psána tìsnopisem).
15. èerven Den povýení na kadeta, ale zároveò i transferování.
Já jsem byl k 19. Lir. lvovskému.
16. - 18. èervna Narychlo vechno kupuji avle 32 K, boty (20,5 K
+ 32 K, èapku 6 K, uniformu 53 + 22 K, kamae 18 K atd.)
19. èervna V sobotu odpoledne zájezd do Hartberka. Cesta romantická, zejména mezi Aspangem a Hartbg. plno tunelù a viaduktù.
Mìsto Hartberg a okolní krajina bájeèná. Bydlím v hoteli Festenburgu
(dùm starod.), èís. dveøí 11. Neplatím za byt nièeho. Strava je výteèná.
koda, e se potvrdila Jobova zpráva, e celý reg. pùjde do Uher. Nevím, co bych za to dal, kdybych mohl zùstat v Hartberku.(pokraèování
pøítì)

26

Vizovské noviny

4/2019

27

28

Vizovské noviny

NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝIVY
Masarykovo námìstí 416, Vizovice

iroký sortiment produktù pro milovníky zdravé výivy, bylinek,
pro vegetariány, vegany i bezlepkáøe.
Vybrat si mùete ze spousty druhù rýe, obilovin, lutìnin, mouk, tìstovin. Také u
nás najdete suené ovoce, oøíky, semínka, èaje, bylinné kapky, pøírodní kosmetiku, ekologickou drogerii a spoustu dalího.
V pondìlí, støedu a pátek u nás najdete èerstvé kváskové peèivo.
Ve støedu èerstvé bezlepkové peèivo.

TÌÍME SE NA VÁS!
Ovocný salát s quinoou a mangem
2 álky vaøené quinoy
1 mango oloupané a nakrájené na kostièky
jahody nakrájené na pùlky
borùvky
piniové oøíky
na dresink:
1/4 álku olivového oleje
1/4 álku jableèného octa
kùra z 1 citronu
3 líce citronové ávy
1 lièka agávového sirupu
Postup:
Poøádnì rozmíchejte olej, ocet, citron, citronovou kùru a ávu a dejte stranou.
Ve vìtí misce smíchejte zbytek surovin a promíchejte. Zalijte zálivkou a mùete ozdobit lístkem èerstvé máty.
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