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Vracím se ze sluební cesty a k mé lítosti pøicházím
pozdì. Pøestoe vstupuji s pøesvìdèením neruit zaèátek dalího Hudebního klubu, vrzající vstupní plechové
dveøe mùj pozdní pøíchod stejnì prozradí. Ve veobklopujícím pøíjemném eru záøí nasvìtlený ostrùvek
obklopený prostorem naplnìným a k prasknutí diváky.
Svìtla z bodových lamp osvìtlují také oblièeje dvou
muù, za jejich zády stejnì jako slova vyprávìní protékají pásy fotografií naplnìné vzpomínkami jednoho z
nich. Vzpomínkami ze ivota kmocháèka Jurèáka z
Lutoniny, který se vrací èasem - ke své hudbì, fotografiím, pøátelùm a velikým radostem i bolestem. Ale ty
díky lehkosti jeho vyprávìní se zdají být ménì bolavé a
posluchaèùm se na tváøi spíe rozlije úsmìv. Cestou
vzpomínání kmocháèka slovem provází Èenda Imrýek
a mylenkou vichni pøítomní. Nechybí zlínská cimbálová muzika, se kterou si mnozí zpívají. A jako bonus
vyprávìní Gustava Imrýka, které rozesmálo posluchaèe stejnì jako v 50. letech minulého století, kdy gramofonová nahrávka vznikala. To ve zavrené neplánovaným rozhodnutím kmocháèka vzít po nìjaké dobì do
ruky basu a doprovodit zpìváka spoleènì s cimbálkou.
Hezký veèer. Jeden z tìch, kdy vichni mají k sobì blí.
Jsme v poèátku roku 2019. V tomto èase jsme podle
lunárního kalendáøe vstoupili do roku vepøe, ve kterém
bychom prý nemìli pøíli riskovat, a který nám dává prostor pro dokonèení døíve zapoèatého. Mìl by to být rok
pøíznivý pro navazování kontaktù, vstupování do investic, celkovì ale klidnìjí. Vìøím, e pøíjemných setkání
podobných jako bylo v hudebním klubu zaijeme mnoho. Také v letoním roce si pøipomeneme øadu ménì èi
více významných výroèí a událostí osobních nebo celospoleèenských. Z tìch napøíklad 100 let èeskoslovenské koruny, 80 let od zahájení 2. svìtové války nebo 30
let od sametové revoluce. Pøimìjí nás dívat se nejen do
minulosti, ale pøemýlet také nad èasem, který máme
pøed sebou.
Pøeji upøímnì vem, aby to byl èas naplnìný radostí. Èas, ve kterém dokáeme mít k sobì blí.
Alena Hanáková

27. LEDEN - MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTKY OBÌTÍ HOLOCAUSTU
V úterý 27. ledna jsme si pøipomnìli utrpení pøiblinì esti milionù
idovských obìtí Holocaustu za druhé svìtové války a rovnì osvobození koncentraèního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvìtim-Bøezinka) Rudou armádou, od kterého uplynulo ji 74 let.
27. leden byl v roce 2005 vyhláen Valným shromádìním Organizace spojených národù za Mezinárodní den památky obìtí holocaustu.
Pùvodní koncentraèní tábor
Osvìtim (Osvìtim I.) byl zaloen
roku 1940. Hlavním dùvodem
vzniku jetì nebylo masové vyhlazování, ale potøeba uvìznìní
velkého poètu Polákù. Roku
1941 zaèal být realizován plán
tzv. koneèného øeení idovské
otázky, tedy plán vyvradìní idovské rasy jako takové. Za tímto úèelem byl u 3 km vzdálené
vsi Bøezinka vybudován tábor
Osvìtim II. Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvraïování,
bìící dennì po tisících obìtí. V
táboøe byli vradìni nejen idé,
ale prakticky vechny národnosti
okupované Evropy. Tábor se stal
místem pùsobení neblaze proslulých lékaøù SS, zejména Josefa Mengeleho. Tito lékaøi provádìli pokusy na lidech a novì pøíchozí na rampì tábora rozdìlovali
na ty, kteøí jsou urèeni k okamitému zabití, na ty, kteøí jsou urèeni k
utýrání otrockou prací a zabití pozdìji a nakonec na ty (zejména dìti),
kteøí se hodí na jejich pokusy.
V letech 1942 - 1944 bylo vybudováno dalích 40 podtáborù osvìtimského komplexu. Nejvýznamnìjím z nich byl tábor Osvìtim III.
Kdy se blíila Rudá armáda, odvezli nacisté vìtinu pøeivích vìzòù
do jiných KT, plynové komory a krematoria vyhodili do vzduchu a snaili se znièit i písemné dùkazy jejich vradìní. I tak ale zùstalo dost nezvratných dùkazù o tìchto zloèinech proti lidskosti. KT Osvìtim byl osvobozen Rudou armádou dne 27. ledna 1945, je tímto zároveò dala
svobodu 7 tisícùm vìzòù, kteøí v táboøe zùstali i po evakuaci jednotkami.
V tento den uctily památku 31 vizovických obèanù idovského
pùvodu a jejich 10 dìtí umuèených v koncentraèních táborech starostka mìsta Silvie Dolanská a místostarostka mìsta Alena Hanáková.

VIZOVICE SE PØIPOJÍ KE KAMPANI
VLAJKA PRO TIBET
Vizovická radnice se po nìkolik letech opìt pøipojí k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet. Mìsto tak chce veøejnì podpoøit letos u 60.
výroèí tibetského povstání proti èínské okupaci, pøi kterém 10. bøezna
1959 zemøelo pøes 80 000 Tibeanù, dalí statisíce zemøely v následujících letech ve vìzeních, pracovních táborech nebo kvùli hladomoru.
Cílem kampanì Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovinì 90. let v
západní Evropì, je poukázat na dlouhodobé poruování lidských práv
v Tibetu. Èeská republika se k akci pravidelnì pøipojuje od roku 1996,
kdy vlajku vyvìsila první ètyøi mìsta. Loni to u bylo témìø 740 obcí,
mìst, mìstských èástí a krajù.

OHLASY ÈTENÁØÙ
Váená redakce Vizovských novin,
velmi se mi líbí vae noviny, jak obsahem, tak zpracováním. Jako
èlovìk, který mìl k Vizovicím vdy velmi blízko, si je rád, pokud se ke
mnì dostanou, celé proèítám a spousta vìcí se mi pøitom vybaví.
Napøíklad v posledním èísle 6/2018 vzpomínka na Gustava a Jana
Imrýkovy, pana øeditele Matyáe, ale i na dalí uèitele kteøí mne ve
vizovické kole uèili. Nejvíc mne zaujal èlánek ing. Mil. Vítka - Odkud
pøili Valai. Po jeho pøeètení jsem si vzpomnìl na historku asi z roku
1985. Jezdil jsem tenkrát jako øidiè autobusem Balkanexpres a pøespávali jsme v rumunské Piteti. S kolegou jsme jednou nakupovali na
místním trhu, mluvili mezi sebou s tím, e nám nikdo nerozumí. Byli
jsme proto pøekvapeni, kdy nás trhovec, u kterého jsme si kupovali
rajèata, oslovil otázkou: Odkud jsi?
S odpovìdí: Z Èeskoslovenska. se nespokojil a pokraèoval: A
odkud? Odpovìdìli jsme, e z Vizovic. Dalí jeho slova nás okovala. Znám, a ty zná Chrámeèno? Tam jsem skonèil válku.
Tento pán byl z èeské meniny ijící v Banátu a i kdy mu ji chybìla slovní zásoba, bylo na nìm vidìt, jak rád si s námi èesky popovídal. Chtìl bych i do budoucna zùstat vaím vìrným ètenáøem a snad
se mi bude daøit vae noviny si i dál zaobstarat.
Srdeènì zdravím a pøeji hodnì úspìchù v roce 2019.
Miroslav Rafaj, elechovice nad Døevnicí
Váená redakèní rado,
dovolte, abych vám vem popøála hodnì zdraví a v novém roce a
s vámi tìstí drí krok.
Také vám chci podìkovat za krásný èasopis Vizovské noviny.
Èasto pøemýlím, ve které komisi se selo tolik lidí s bájeèným vkusem
a smyslem pro krásu. Èasopis je chloubou Vizovic. Vdy ji èelní strana je obrazem hodným akad. malíøe, øídícím se roèním obdobím.
Noviny obsahují ve od zajímavých událostí s hezkými zajímavými
snímky a po dùleité èlánky pro obèany.
Moc za místní noviny dìkuji a nejsem sama!
Helena Mazùrková
Váená redakce,
nyní se mi dostalo do rukou první èíslo Vizovských novin. Ono to
vlastnì bylo první èíslo pro mì, protoe jsem doposud nemìl o vydávání tohoto tisku ani potuchy. Odstìhoval jsem se z Vizovic s rodinou
u jako malý kluk (otec musel za prací) a více jak ètyøicet let iju ve
Vimperku. Ve Vizovicích u nikoho nemám, ale prvních devìt let mého
ivota mám poøád v hlavì, kdy jsme jako kluci z Ameriky neustále válèili s ulicí Lázeòskou a u to fakt není ani pravda. Nedávno jsem projídìl opìt Vizovicemi a dostaly se mi do rukou Vizovské noviny.
Pøiznám se, ukápla slzièka nostalgie a jakoto grafik se musím poklonit. Noviny jsou moderní, pøehledné a skvìle rozloené. Ná vimperský tisk by mohl závidìt.
Pøeju hodnì zdaru a koda e Vizovské noviny nejdou pøedplatit.
R. Hudec

Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodeel a ije v srdcích dál
Dne 15. února 2019 uplynulo ji 20 let od
úmrtí mého manela, naeho tatínka,
dìdeèka a pradìdeèka, pana Frantika Fùska.

Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice

Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Manelka Marie, dìti Alena a Jiøí s rodinami.
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OHLASY ÈTENÁØÙ
K èlánku o modernizaci mìstského rozhlasu - viz è. 6/2018
Vizovských novin
Kdy jsem si v minulém èísle Vizovských novin pøeèetl informaci,
e Vizovice modernizují a roziøují obecní rozhlas nedalo mnì to,
abych se neozval: a je známo, jak to bylo døíve? Proto nìkolik
mých vzpomínek na tehdejí vyhlaování zpráv obecního úøadu.
Pøed válkou, za války i nìkolik rokù po válce vyhlaoval zprávy,
vyhláky a naøízení radnice bubeník pan Humpa. Starí pán, vdy
elegantnì obleèený v zeleném s kiltovkou na hlavì zahájil své vystoupení obøadným vyjmutím palièek z øemene bubínku. Pak nìkolikrát zopakoval nìkolik akordù bubnování, zpravidla tak, a zjistil, e je
dostatek posluchaèù - i tìch, kteøí vyli z domù. Potom mocným hlasem vyhlásil hláení, které zakonèil krátkým zabubnováním, zastrèením palièek zpìt do øemene a vydal se na dalí taci. Kolik jich bylo
nevím, ale myslím, e to slyela vìtina tehdejích Vizovjanù. A my
dìcka jsme ho èasto prùvodem doprovázeli. Pan Humpa bubnoval bez
ohledu na poèasí - dé, nebo zimu. Patøil k tehdejímu koloritu Vizovic. Nìkdy koncem ètyøicátých let byl ve Vizovicích zaveden obecní
rozhlas. Mìsto bylo pokryto velkými tlampaèi, nìkde i po dvou na sloupech. Hláení bylo zahajováno nìkolikrát opakovanou znìlkou, její
melodii mám stále v pamìti.
K tomuto mìstskému rozhlasu mám dvì osobní vzpomínky. Rozhlasová ústøedna byla umístìna v budovì radnice po tehdejím beráku pod kostelem - dnes Domu pro lidi v tíivé ivotní situaci - viz èlánek vedle èlánku o rozhlase. V prvním patøe v kanceláøi s oknem otoèeným ke kostelu stála tehdy moderní, více jak dvoumetrová elezná
bedna, kde bylo rádio, gramofon a pøedevím zesilovaèe pro venkovní rozhlas. Tehdy nebyly magneáky, CD ani DVD. Odsud se vysílaly
zprávy do tlampaèù ve mìstì. Já jsem toho vyuil k zaloení studentského rozhlasového krouku - Jura Srbù, Karel Svìtlíkù a Ivo Imrýkù.
Ná poøad v trvání patnácti a dvaceti minut byl vysílán vdy v nedìli
a zahajován úvodem skladby Bedøicha Smetany Pochod studentské
legie. Zaèínali jsme vdy, jakmile lidé zaèali vycházet z kostela po
hrubé. Následovala krátká báseò, krátký výtah z nìjaké knihy - Jura
Srbù hlavnì prosazoval vejka. Pak informace o rùzných kulturních a
jiných akcích zejména ve Vizovicích a na závìr celý Smetanùv Studentský pochod. Nae poøady mìly celkem úspìch - bylo to nìco jiného ne zprávy obecního úøadu.
Druhá moje vzpomínka byla pro mne ménì pøíznivá. Tehdy byly
zavedeny tzv. obèanské sòatky. Teprve pak mohly být svatby v kostele. Tatínek, který v té dobì byl pøedsedou národního výboru, se sám
osobnì staral o zaøízení a vybavení svatební sínì rovnì v prvním patøe této budovy, okny otoèené k nemocnici a silnici. Musela být vybavena novým nábytkem, výzdobou èelní stìny, dalími obrazy a pøedevím kvìtinovou výzdobou. Hudební doprovod byl vysílán z rozhlasové ústøedny. K tomu bylo nataeno vedení od tlaèítka, které bylo na
spodní stranì vrchní desky a ke zvonku u ústøedny. Vìtinou jsem
chodil hudbu poutìt já na základì domluvených signálù, nìkdy tam
byli se mnou kamarádi. Jednou, aby nás hudba neruila, vypnul jsem
reproduktor a poutìl desky jen podle signálù zvonku. A stalo se.
Najednou se rozletìly dveøe, tatínek skoèil k ústøednì, z desky shodil
pøenosku a mnì jednu øádnì ubalil. Stejným zpùsobem místnost
opustil. Nechápali jsme, co se stalo, a pak nám to bylo vysvìtleno.
Byla to poslední skladba - svatební pochod z opery Rusalka od
Antonína Dvoøáka, kdy svatebèané odcházeli a zrovna, kdy vycházela nevìsta se enichem, ozval se mohutný hlas vodníka: Bìda, bìda,
ubohá rusalko bledá, v nádheru svìta zakletá, bìda .. To my
jsme vak u ústøedny neslyeli. Natìstí to skonèilo dobøe, svatebèané to vzali s humorem. A já jsem ji nesmìl nikdy reproduktor vypínat.

Kvíz Jak znáte Vizovice pokraèuje a dnes bude a velmi jednoduchý. Asi jako nápovìdu nemusím uvádìt, e v jedné z budov
jsme si vìtina z nás odsedìla nìjaký ten rok a do druhé jsme u
pøed hodnì léty chodili na smaenky a chlebíèky.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Ing. Ludìk Matyá, 7. ledna 2019

Obr. 1: Masarykovo námìstí - budova koly èp. 420 z roku 1892
Obr. 2: Masarykovo námìstí - dùm èp. 20 U bílé rùe z konce 19. století
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EVIDENCE OBYVATEL V ÈÍSLECH - ROK 2018
Vìkové sloení obce
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Poèet obyvatel pøihláených k trvalému pobytu v místní èásti Chrastìov je 186.
Zmìny trvalého pobytu:
- pøistìhovalo se 126 osob
- odstìhovalo se 96 osob
- v rámci Vizovic se pøestìhovalo 106 osob
- poèet obyvatel hláených na úøední adrese - Masarykovo nám.
1007 je 179 osob
Narození
- narodilo se 33 dìtí z toho 17 dívek, 16 chlapcù
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70-79
217
187
404

80-89
97
45
142

90-97
20
7
27

celkem
2430
2378
4808

Úmrtí
- zemøelo 40 osob z toho 20 en, 20 muù
Nejèastìjí jména
- Jana 133x, Marie 118x, Hana 76x
- Jan 145x, Petr 127x, Jiøí 121 x
Nejèastìjí pøíjmení
- Hába 39x, Penèík 37x, Kováø 22x

EDÉ NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD SE VYPLÁCÍ
edé nádoby na kovový odpad, které loni v èervnu vizovická radnice zakoupila a pracovníci technických slueb je rozmístili po mìstì,
se vyplácí. Do konce roku 2018 se díky nim vytøídilo zhruba 1000 kilogramù kovového odpadu, za který radnice inkasovala pøiblinì 2500
korun. Pokud by tento odpad skonèil v nádobách na smìsný komunální odpad, tak by naopak zaplatilo mìsto, a to asi 3000 korun.
Tøídìní jednak etøí peníze a v neposlední øadì nekonèí kovový
odpad na skládce, a tudí etøíme ivotní prostøedí, uvedl øeditel
Technických slueb mìsta Vizovice Ivan Strakraba.

Po Vizovicích je rozmístìno 17 edých plastových nádob na kov.
Pracovníci technických slueb je vyváí vlastním vozidlem do speciálního kontejneru ve sbìrném dvoøe pøiblinì jednou za mìsíc. Jeden
kontejner se za tu dobu naplní pøiblinì deseti kilogramy kovu.
Do edých nádob obèané mohou umístit napøíklad plechovky od
potravin a nápojù, nádobí, pøíbory, èisté tuby a víèka, staré høebíky a
dalí drobný kovový odpad. Tyto obaly a dalí pøedmìty vak nesmí
být zneèitìné zbytky potravin a nebezpeènými látkami.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE
Letos uplyne 100 let od vydání Knihovního zákona - è. 430/1919
Sb., o veøejných knihovnách obecních. Tento zákon, schválený Národním shromádìním 22. èervence 1919, mimo jiné zavedl povinnost
zøídit knihovny v obcích. Knihovny tak posílily svoji roli a bìhem èasu
se z klasického poslání knihoven, tj. pùjèování knih, se knihovny zaèaly promìòovat na kulturní, vzdìlávací, informaèní i komunitní centra,
tedy místa pro setkávání osob bez ohledu na jejich sociální èi kulturní
status.
Tento jedineèný zákon vznikl s mylenkou Na doplnìní a prohloubení vzdìlanosti vech vrstev obyvatelstva  a k této mylence se vechny knihovny hrdì hlásí.
V rámci kampanì 100 let knihovního zákona se nae aktivity zamìøí opìt na vechny vìkové kategorie ètenáøù i návtìvníkù knihovny.

Ji 6. bøezna v 17.00 hodin pøivítáme v knihovnì spisovatele, scénáristu, reportéra pana Stanislava Motla.
Na pøelomu mìsíce bøezna a dubna pobìí cyklus Trénink pamìti pro seniory. Pøijïte si za námi procvièit a potrápit svùj mozek.
I nadále se budeme setkávat se Základní i Mateøskou kolou
Vizovice na besedách k daným tématùm. Pro dìti a jejich rodièe, ale
také babièky i dìdeèky pøipravujeme ji tradièní velikonoèní dílnièku.
A troku statistiky za uplynulý rok:
Poèet aktivních ètenáøù: 1021
Poèet nakoupených knih: 803 svazkù
Poèet vypùjèených knih: 23 393 svazkù
Poèet vypùjèených èasopisù: 6732
Nejpùèovanìjí kniha èeského autora:
Mlynáøová Marcela / Rozouraná due
Nejpùjèovanìjí kniha zahranièního autora:
Keleová-Vasilková Táòa / Pøítelkynì
Nejpùèovanìjí kniha pro dìti:
Kineey Jeff / Deník malého poseroutky. Vechna sláva
Informace o vech dalích
akcích, aktivitách a nových
knihách ve fondu najdete na
www.knihovnavizovice.cz
Mgr. Blanka Krejcárková
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SLAVNOSTNÍ OBØAD VÍTÁNÍ DÌTÍ DO IVOTA
Mìsto Vizovice zajiuje pro
vechny novorozené dìti s trvalým pobytem na území mìsta
Vizovice a místní èásti Chrastìov slavnostní obøad - vítání dìtí
do ivota. S ohledem a ochranu
osobních údajù a v souladu s
Naøízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze

dne 27. 4. 2016 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù je
nutné, aby v pøípadì, e se rodièe chtìjí se svým dítìtem zúèastnit slavnostního obøadu, podali
vyplnìný souhlas s konáním
obøadu, který mimo jiné obsahuje souhlas se zpracováním a

SOUHLAS - VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
MÌSTA VIZOVICE
Máme zájem zúèastnit se slavnostního obøadu Vítání obèánkù do
ivota. Vítání dìtí je urèeno pro dìti do 1 roku vìku s trvalým bydlitìm ve Vizovicích.
Jméno a pøíjmení dítìte (dìtí) ....

zveøejòováním osobních údajù z
vítání obèánkù.
Souhlas mohou podat rodièe
dítìte na uvedeném - pøiloeném
formuláøi (tento se nachází rovnì na webových stránkách
mìsta www.vizovice.eu v sekci
formuláøe) na podatelnu MìÚ
Vizovice, matriku, pøípadnì
zaslat potou èi datovou schránkou. Slavnostní obøad vítání dìtí
do ivota je urèen pro dìti do 1
roku. Pozvánku na obøad obdrí
rodièe a na základì podaného
souhlasu.
V této souvislosti upozoròujeme rodièe, e bìhem poøádání
akce dochází ve veøejném zájmu

k poøizování fotografií za úèelem
zdokumentování prùbìhu akce.
Poøízené fotografie mohou být
zveøejnìny na webových stránkách mìsta, kronice mìsta,
Vizovských novinách.
Z pøíleitostnì poøízených
fotografií nejsou vytváøeny
ádné evidence a k tìmto
nejsou pøiøazovány ádné
osobní údaje.
Pøípadné informace obdríte
na tel. è. 777 471 172, katerina.kirchnerová@seznam.cz,
Odbor pøestupkový a správní.

Datum a místo narození:
Jméno a pøíjmení matky dítìte

- Sháníme domek se zahradou,
platba v hotovosti. Dìkuji.
Tel.: 604 517 862.

Jméno a pøíjmení otce dítìte
Údaje pro doruèení pozvánky:
Jméno a pøíjmení
Adresa ......

.

Kontakt (e-mail + telefon)
Udìluji tímto Mìstu Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice,
IÈ: 00284653 výslovný souhlas se zpracováním osobních údajù v rozsahu:
- jméno, pøíjmení, datum a místo narození dítìte
- jméno, pøíjmení zákonných zástupcù, kontaktní adresa, tel. èíslo
- podpis zák. zástupcù
- fotografie poøízené ze slavnostního obøadu
Úèel zpracování: realizace obøadu, jeho prezentace na webových
stránkách mìsta, v místním periodiku, kronice.
Osobní údaje mohou být poskytnuty: èlenùm Komise pro
obèanské záleitosti mìsta Vizovice.
Subjekt údajù má právo kdykoliv odvolat svùj souhlas se zpracováním osobních údajù, právo poadovat od správce pøístup k osobním
údajùm, jejich opravu nebo výmaz, popøípadì omezení zpracování, a
vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stínost u Úøadu
pro ochranu osobních údajù, má-li za to, e správce pøi zpracování
osobních údajù postupuje v rozporu s Naøízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochranì fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu
tìchto údajù.
V pøípadì Vaeho zájmu o úèast na pøedmìtném obøadu zalete nebo osobnì pøedejte, prosím, vyplnìný a podepsaný tiskopis na adresu uvedenou v zápatí tohoto tiskopisu, nejpozdìji
vak do 1 mìsíce po narození dítìte.
Ve Vizovicích dne:

- Koupím ihned byt,
i v pùvodním stavu.
Volejte tel.: 703 128 423.

Dìtský domov ulice 3. kvìtna 528
(naproti technických slueb),
pøijme na zkrácený úvazek pomocnou
sílu do kuchynì (mue i enu).
Info tel. 732 463 068

....................................

podpis rodièù ..................................................................................
Adresa k zaslání pøihláky: Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo
nám. 1007, 763 12 Vizovice, Odbor pøestupkový a správní
tel.777 471 172, fax 577 599 160,
e-mail: katerina.kirchnerova@vizovice.eu
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NOVINKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ
CO SE MÌNÍ V ROCE 2019?
VYÍ DÙCHODY
Od 1. ledna 2019 se zvyuje základní výmìra vech dùchodù,
a to ze souèasných 9 % na 10 % prùmìrné mzdy (u dùchodù pøiznaných pøed 1. 1. 2019 bude náleet zvýená základní výmìra od
splátky dùchodu splatné v lednu 2019).
Dùchody se tak zvýí v prùmìru o 900 korun. Zvýení dùchodù provede Èeská správa sociálního zabezpeèení automaticky, není
potøeba o nì ádat. O zvýení dùchodu bude vem pøíjemcùm
dùchodu zasláno písemné oznámení.
VYÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1. ledna 2019 se zvyuje minimální mzda, a to z 12 200 Kè
na 13 350 Kè za mìsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20
Kè na 79,80 Kè. Jedná se o druhé nejvýraznìjí nominální navýení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.
Spoleènì s úrovní nejniího výdìlku dojde také k rùstu nejniích úrovní zaruèené mzdy, a to o 1150 a 2300 Kè mìsíènì.
Nejnií úrovnì zaruèené mzdy jsou výdìlková minima platná pro
zamìstnance, jejich mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zamìstnance ve veøejných slubách a správì a ve státní slubì, jim je za práci poskytován plat.
POJITÌNÍ OSOB SAMOSTATNÌ VÝDÌLEÈNÌ ÈINNÝCH
(OSVÈ)
Od 1. ledna 2019 se u OSVÈ mìní splatnost záloh na dùchodové pojitìní a pojistného na nemocenské pojitìní.
Novì od 1. ledna 2019 èiní lhùta pro zaplacení záloh a pojistného celý mìsíc, na který se záloha èi pojistné platí a dlunou zálohu na dùchodové pojitìní a dluné pojistné na nemocenské pojitìní mùe OSVÈ doplatit jetì do konce dalího mìsíce bez sankce
(bez penalizace nebo bez ukonèení nemocenského pojitìní).
PROPLÁCENÍ PRVNÍCH 3 DNÙ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Od 1. 7. 2019 by mìla náleet zamìstnancùm náhrada mzdy
nebo platu i za první 3 pracovní dny trvání doèasné pracovní neschopnosti. Poskytování náhrady mzdy nebo platu
za první 3 pracovní dny doèasné pracovní neschopnosti ji
schválila Poslanecká snìmovna
Parlamentu, návrh vak jetì
musí projednat Senát a podepsat prezident republiky.
ZVÝENÍ PØÍSPÌVKU NA
PÉÈI VE III. A IV. STUPNI MÍRY
ZÁVISLOSTI
Schválením senátní novely
zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, dojde v
roce 2019 ke zvýení pøíspìvku na péèi ve IV. stupni závislosti (úplná závislost) na 19 200
Kè u osob (shodnì dospìlých i
dìtí) nevyuívajících pobytové
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sociální sluby. V souvislosti s tímto zvýením dochází od 1. èervence 2019 také ke zvýení pøíspìvku na péèi ve III. stupni závislosti o 4 000 Kè u osob nevyuívajících pobytové sociální sluby, u
dospìlých to je na 12 800 Kè, u dìtí na 13 900 Kè.
Úèinnost u pøíspìvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého kalendáøního mìsíce následujícího po vyhláení zákona ve
Sbírce zákonù, u III. stupnì je úèinnost stanovena dnem 1. èervence 2019.
POMOC V HMOTNÉ NOUZI
Poslanecká snìmovna pøijala zmìnu zákona è. 111/2006 Sb., o
dávkách pomoci v hmotné nouzi ve znìní navreném Senátem.
Senioøi nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby èi
klienti v pobytových sociálních slubách a dalí zranitelné osoby u
nebudou dostávat èást pøíspìvku v poukázkách.
Novì se tedy dávky nebudou vyplácet poukázkami v pøípadech,
kdy výe pøíspìvku na ivobytí nepøesáhne 500 Kè a v následujících specifických pøípadech, kdy je pøíjemce nebo osoba spoleènì s ním posuzovaná osobou, která poskytuje péèi podle § 3 odst. 1
písm. a) bodu 5 nebo osobou, které:
1. jsou poskytovány pobytové sociální sluby
2. je poskytována zdravotní péèe ve zdravotnickém zaøízení po
celý kalendáøní mìsíc,
3. byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost,
4. byl pøiznán pøíspìvek na péèi ve III. stupni (tìká závislost)
nebo ve IV. stupni (úplná závislost), a to ode dne právní moci rozhodnutí o pøiznání této dávky, nebo v pøípadì, e se jedná o osobu
starí 70 let,
5. byla pøiznána invalidita III. stupnì
6. nebo v pøípadech, kdy se jedná o dùvody hodné zvlátního
zøetele.
Marie lahaøová, DiS.
sociální odbor MìÚ Vizovice

INFORMACE FINANÈNÍHO ODBORU - VÝE MÍSTNÍCH POPLATKÙ V ROCE 2019
Obecnì závazné vyhláky è. 3/2016 a è. 2/2015
Rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vizovice ze dne 10. 12.
2018 zùstává pro rok 2019 zachována stejná výe vech místních
po-platkù jako v roce 2018.
1. Poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù (dále
jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu)
Výe poplatku v roce 2019: 535 Kè/poplatníka/rok
Tento poplatek je upraven Obecnì závaznou vyhlákou è. 2/2015.
Poplatníkem je fyzická osoba
a) která má ve Vizovicích trvalý pobyt, které byl podle zákona
upravujícího pobyt cizincù na území ÈR povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na dobu delí ne 90 dnù, která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území ÈR pobývá na území ÈR pøechodnì po
dobu delí 3 mìsícù, které byla udìlena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo doèasná ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu cizincù,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hláena k pobytu ádná fyzická osoba, a to ve výi odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu
Splatnost místního poplatku je 31. 03. 2019.
Ostatní místní poplatky jsou upraveny Obecnì závaznou vyhlákou è. 3/2016, kterou schválilo dne 14. 12. 2016 Zastupitelstvo mìsta
Vizovice.
2. Místní poplatek ze psù
Základní sazby poplatku:
60 Kè - pes chovaný v k. ú. Chrastìov (90 Kè za kadého dalího psa)
180 Kè - pes chovaný v rodinném domì (270 Kè za kadého dalího psa)
540 Kè - pes chovaný v bytovém domì (810 Kè za kadého dalího psa)
Sníené poplatky u poivatelù invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého nebo sirotèího dùchodu:
30 Kè - pes chovaný v k. ú. Chrastìov (45 Kè za kadého dalího psa)
60 Kè - pes chovaný v rodinném domì (90 Kè za kadého dalího
psa)
200 Kè - pes chovaný v bytovém domì (300 Kè za kadého dalího psa)
Ohláení poplatkové povinnosti:
Dritel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnù ode dne, kdy pes dovril stáøí tøí mìsícù, nebo
dne, kdy nabyl psa starího tøí mìsícù.
Stejným zpùsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Zánik poplatkové povinnosti:
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo
právnická osoba dritelem psa (napø. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pøièem se poplatek platí i za zapoèatý kalendáøní mìsíc, ve kterém taková skuteènost nastala.

3. Poplatek za uívání veøejného prostranství
Sazba poplatku èiní za kadý i zapoèatý m2 a kadý i zapoèatý
den:
a) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování slueb (napø. restauraèní zahrádka)
2 Kè
b) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování prodeje na tritích
5 Kè
c) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování prodeje mimo tritì
10 Kè
d) za umístìní prodejních zaøízení po dobu trvání kulturních akcí
Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní poøádaných ve mìstì Vizovice
100 Kè
e) za provádìní výkopových prací
1 Kè
f) za umístìní stavebního zaøízení
2 Kè
g) za umístìní reklamního zaøízení
4 Kè
h) za umístìní zaøízení lunaparkù, cirkusù a jiných obdobných
atrakcí
2 Kè
i) za umístìní skládek
2 Kè
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
10 Kè
k) za uívání veøejného prostranství pro kulturní akce
2 Kè
l) za uívání veøejného prostranství pro sportovní akce 2 Kè
m) za uívání veøejného prostranství pro reklamní akce 5 Kè
n) za uívání veøejného prostranství pro potøeby tvorby filmových
a televizních dìl
5 Kè
Pauální sazby poplatkù za uívání veøejného prostranství:
a) za uívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
1. mìsíèní
500 Kè
2. roèní
6 000 Kè
b) za uívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro autobus nebo nákladní automobil
1. mìsíèní
1 000 Kè
2. roèní
12 000 Kè
Ohláení uívání veøejného prostranství:
Ohláení se provádí na pokladnì mìsta a to nejpozdìji 10 dní
pøed zahájením uívání. V pøípadì uívání veøejného prostranství po
dobu kratí ne 5 dní je povinen splnit ohlaovací povinnost nejpozdìji
v den zahájení uívání veøejného prostranství. Pokud tento den pøipadne na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlaovací povinnost nejblíe následující pracovní den.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozdìji v den zahájení uívání veøejného
prostranství. Poplatek stanovený pauální sazbou je splatný do 30 dnù
od zahájení zpoplatnìného uívání. Pøipadne-li lhùta splatnosti na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíe následující pracovní den.
4. Dalí výe sazeb místních poplatkù (poplatek za lázeòský
nebo rekreaèní pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací
kapacity) jsou uvedeny v obecnì závazné vyhláce mìsta è. 3/2016,
která je zveøejnìna na stránkách mìsta www.mestovizovice.cz.
Podrobnìjí informace týkající se výe sazeb, splatnosti poplatkù, úlev, osvobození apod. je moné zjistit také pøímo na pokladnì mìsta v úøedních hodinách, pøípadnì na tel. 777 471 126
(Nadìda Hejdová), èi 777 471 123 (Zana Kutìjová).
U vech poplatkù pøedem dìkujeme za dodrování termínu
splatnosti.

!!! Splatnost místního poplatku je 31. 03. 2019 !!!

Ing. Eva Kubíèková
vedoucí finanèního odboru
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VÍCEÚÈELOVÉ HØITÌ S UMÌLÝM POVRCHEM BUDE HOTOVÉ
NA JAØE V ROCE 2019

ilustraèní foto
Høitì s umìlým povrchem,
které nabídne zázemí napøíklad
pro nohejbal, volejbal, tenis, malou kopanou èi streetball, s moností pøemìny na kluzitì v zimním období vyroste na vizovickém sídliti Janova hora.

dráhy hodlá radnice vybudovat v
tìsné blízkosti nového víceúèelového høitì.

Práce na jeho vybudování
zaèaly loni na podzim, hotovo má
být na konci bøezna. Investice
pøijde na 2,6 milionu korun.
Mìsto na ni získalo dotaci
800.000 Kè z Nadace ÈEZ.
Radnice pùvodnì zamýlela,
e høitì umístí do zahrady DDM
Zvonek. Ukázalo se ale, e plocha, kde jsme pùvodnì chtìli
sportovitì umístit, není dostateènì velká na to, aby se na ni
vely vechny zamýlené aktivity. Sídlitì Janova hora, které
patøí k novìjí výstavbì, sportovitì postrádá, proto nakonec
padla volba na nìj, øekla místostarostka Alena Hanáková.
Oplocené høitì s osvìtlením
vyroste na místì bývalého
bikeparku, v místì, které v polovinì záøí zachvátil poár.
Hoøet tehdy zaèaly staré
doskokové matrace, do kterých
jeden z mladíkù odhodil nedopalek cigarety.
U v té dobì se ale bikepark
nevyuíval. Nové pumptrekové
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Bc. Gabriela Netopilová
Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice

TRADIÈNÍ NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ
Rok 2019 jsme spoleènì pøivítali 1. ledna na Masarykovì námìstí tradièním Novoroèním ohòostrojem. Strhující, skoro ètrnáctiminutovou podívanou, kterou pøipravila firma Josefa Kovaøíka z Lípy, sledovalo bezmála
tisíc obèanù Vizovic, Chrastìova i nejbliího okolí.

pravou, zajistili poární dohled a
také pøípravu a výdej obèerstvení.

Ti vichni, malí i velcí, se postarali o vskutku sváteèní pøátelskou atmosféru naplnìnou pocitem radosti a sounáleitosti.

Silvie Dolanská,
starostka
Alena Hanáková
místostarostka

Punè pro dìti a svaøené víno
pro dospìlé uvaøené manely
astnými i výborné chleby se
kvarkovou pomazánkou, pøipravené s láskou naimi dobrovolnými hasièi, zpøíjemnily setkání
na námìstí k uvítání nového roku
2019.
Nae velké podìkování patøí
firmám i jednotlivcùm za finanèní
podporu. Novoroèní ohòostroj
podpoøili: BC Servis CZ s.r.o.,
PharmDr. Bohumil Hanák, Global

Vem, kteøí se postarali svou
pøítomností o hladký prùbìh
veèera a pøíjemný vstup mìsta
do nového roku 2019 patøí nae
upøímné díky.

Enterprises Ltd., Manelé MUDr.
Vladimíra a Stanislav Kubíèkovi,
Radim Pechal, JML-Elektro,
s.r.o., NEREZ - Ludìk Polèák,
Stavebniny Lednický s.r.o. a
Roman Dolanský.
Organizaci ohòostroje zajistily pracovnice Domu kultury,
technickou pøípravu pracovníci
technických slueb, ozvuèení
pan Miroslav Hála. Nejvìtí díl
zabezpeèení celého setkání leel na naich dobrovolných hasièích. Pomohli s technickou pøí-
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MULTIFUNKÈNÍ PÁNEV ZA PÙL MILIONU ETØÍ PENÍZE I ÈAS KUCHAØEK
V Z VIZOVICE
Kuchaøky v jídelnì Z Vizovice mají nového vestranného pomocníka. Multifunkèní pánev funguje jako poèítaè - stiskem jediného tlaèítka na dotykové obrazovce sama napøíklad napustí poadované mnoství vody, dalím stiskem se naklopí a vodu èi tuk vypustí pryè. Doteï
kuchaøky musely nosit desítky litrù vody samy. V pánvi mohou vaøit,
dusit, smait i péct. Jídlo je navíc hotové za rekordnì krátkou dobu pøi
daleko nií spotøebì elektrické energie. Multifunkèní pánev pøila na
pùl milionu korun.

íøení nabídky na dvì jídla dennì není bohuel moné. Hygiena
vyhodnotila kolní kuchyni v pomìru poètu vaøených jídel ke kapacitì
jídelny a výdejových prostor jako nedostaèující a k vaøení víc druhù

jídel nevhodnou. Tento hendikep se kuchaøky snaí dennì vynahrazovat sestavou jídelníèku tak, aby nebyl jen zdravý a vyváený, ale také
bohatý o jídla, která mají dìti rády.
Práce ve kolní kuchyni je nároèná. Dennì máme 550 strávníkù.
Nová pánev je pro nás neuvìøitelným pomocníkem. Snadno v ní pøipravíte základy omáèek, stejnì jako svíèkovou èi smaený kvìták.
Maso navíc neztrácí hmotnost, není vysuené, vyjmenovala výhody
vedoucí kolní jídelny Aranka Máèalíková.
Pøístroj VarioCookingCenter® mùe dennì uetøit a dvì hodiny
cenného pracovního èasu a bez nutnosti kontroly pøipraví pokrmy na
velmi vysoké úrovni. Disponuje toti vestavìným inteligentním øídícím
systémem, rozehøíváním na 200 °C v rekordním èase a mimoøádným
a o 40 procent vyím výkonem vaøení. Minimální je také doba èitìní. Nic se toti nepøipálí ani nepøekypuje. Pánev lze navíc naprogramovat i na noèní vaøení. To ale ve vizovické kolní kuchyni jetì nezkoueli.
Velmi snadno v ní cokoliv rychle dovaøíte. Kdy tøeba v poledne
zjistíme, e nám chybí napøíklad tìstoviny pro jetì 50 strávníkù, tak
od zapnutí pánve na dovaøení tìstovin do monosti vydávání hotového pokrmu ubìhne pouhých dvacet minut, poznamenala Aranka Máèalíková.
Nový vestranný pomocník tak jen dokresluje vysokou kvalitu pøípravy kolního stravování ve Vizovicích. Jídelna toti nepouívá polotovary, kuchaøky ve pøipravují z èerstvých surovin, které odebírají od
èeských výrobcù a stálých dodavatelù. Navíc se snaí i pøi zdravém
stravování myslet na chuové buòky kolákù. V anketì o nejoblíbenìjí jídlo ve kolní jídelnì Z Vizovice obsadila první místo pizza,
druhé pak pagety a na tøetí pøíèce skonèily knedlíky plnìné uzeným
masem. Z prùzkumu ale také vyplynulo, e dìtem chybí tøeba smaený sýr èi sýrová omáèka. Oba pokrmy jsme nakonec do jídelníèku
zaøadili. Sýr kupujeme v té nejvyí kvalitì, speciálnì upravovaný pro
pøípravu v jídelnách. O sýrové omáèce jsme si mysleli, e je pøíli sytá,
e dìtem nebude chutnat. Spletli jsme se, doplnila vedoucí kolní
jídelny.
kolní jídelna Vizovice zajiuje stravování ákù, souèasných i
bývalých zamìstnancù v dùchodu. Kapacita kuchynì nedovoluje pøijmout dalí strávníky. Dennì tady kuchaøky vaøí jeden druh jídla, roz-
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Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice

ÈERPACÍ STANICE ALITRON, SPOLEHNÌTE SE NA KVALITNÍ PALIVO,
Tuhé mrazy jsou kadoroènì postrachem pøedevím
pro majitele automobilù s naftovými motory. Obávají se,
aby svùj vùz vùbec nastartovali, kdy rtu teplomìru klesne k dvacítce pod nulou. Problémùm se ale dá pøedcházet.
Základem je tankování kvalitní nafty s aditivy. To se vyplatí nejen v tøeskutých mrazech.
Motoru vaeho auta prospívá
v kadém roèním období.
Kvalitní paliva z produkce
spoleènosti Slovnaft natankujete v síti èerpacích stanic Alitron
CZ. V regionu jich najdete osm.
Tu nejblií v areálu Razov ve
Vizovicích, ve Zlínì jsou dvì - v
prùmyslové zónì Rybníky nedaleko centra a v areálu Správy a
údrby silnic U Majáku, poblí
silnice na Bøeznici. Najdete je
také ve skladové zónì v Lípì
nedaleko silnice na Sluovice, a
v areálu AGAS v elechovicích,
ve smìru na Provodov. Na
Luhaèovické ulici u eleznièní
tratì v Bojkovicích, v Drkové
poblí Døevaøských závodù a
mezi Sluovicemi a Neubuzí,
naproti firmì Greiner Packaging.
Benzinky Alitronu se nenachází u hlavních silnic. Nelákají
zdálky záøivými svìtelnými cedulemi, barevnými neony, barevnými fasádami, nablýskanými prosklenými stìnami a regály
pøetékajícími nejrùznìjím zboím. Zamìøujeme se na kvalitní
paliva, ta jsou pro motoristy nejdùleitìjí. Nejsme ani restaurace, ani kavárna, z doplòkového
sortimentu u nás najdete opravdu jen ty základní vìci, zdùrazòuje éf Alitronu Jan Bravenec.

Èerpací stanice Alitron v Lípì.

Diesel do tuhých mrazù
Bezolovnaté automobilové
benziny spoleènosti Slovnaft se
vyznaèují vysokou kvalitou a
jsou pøizpùsobeny vlastnostem
tradièních karburátorových motorù, nejnovìjích záehových
motorù s pøímým vstøikováním i
motorù pøeplòovaných. Plnì aktivovaná paliva zabezpeèují maximální omezení tvorby usazenin a celkovì dlouhodobou ivotnost motoru.
Motorové nafty ve pièkové
kvalitì v mnohých parametrech
pøevyují technické poadavky
evropských a èeských norem. U
prémiových paliv Slovnaft Drive
výrobce zaruèuje nejménì o pìt
procent nií spotøebu oproti
bìným palivùm. Nafta Drive
Diesel pomáhá s bezproblémovými starty pøi velmi nízkých teplotách a do minus 32 stupòù,
pøitom podle normy je dostateèných minus 20 stupòù.
Tankování kvalitních pohonných látek u osvìdèených
prodejcù je zvlátì v zimì jedním z pøedpokladù pro bezproblémový chod auta. Kvalita benzinu ovlivòuje bezprostøednì
hlavnì spotøebu, tedy dojezd. U
dieselových motorù navíc v pøípadì nekvalitního paliva hrozí
riziko pokození celé palivové
soustavy, èerpadla a vstøikování. Náprava je pak finanènì bolestivá, vstøikování a èerpadlo
patøí k nejdraím souèástem
motoru, dodává Jan Bravenec.
Na palivo musí být spolehnutí
Pohonné hmoty od Alitronu
odebírají napøíklad i Dopravní
spoleènosti Zlín - Otrokovice,
Správa a údrba silnic Zlínska,

Foto: Pavel Stojar

Èerpací stanice Alitron v Lípì.

Technické sluby Zlín, hasièi,
záchranná sluba, kamionové
dopravní firmy E&H Internationale Jindøicha oolíka nebo
Truckport Czech Milana Dobiáe.
Alitron patøí k naim hlavním dodavatelùm pohonných
hmot. Jde o paliva od spoleèností Slovnaft a MOL. Jejich vysoká a stálá kvalita se projevuje
zejména v zimním období, kdy
zmínìné vlastnosti bìhem tuhých mrazù zvlá vynikají, øíká
Josef Kocháò, øeditel Dopravní
spoleènosti Zlín - Otrokovice.
Tak dùleité zákazníky nemùeme kvalitou zklamat, pak
bychom pøili o dobrou povìst a
mohli to ve Zlínì zabalit. Dlouhodobì spolupracujeme pøímo s
rafinérií Slovnaft a dováíme
prémiová paliva pøímo od výrobce. To je dlouhodobì záruka stabilní vysoké kvality, vysvìtluje
Jan Bravenec.

Èerpací stanice Alitron v Lípì.
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Foto: Pavel Stojar

Malá zajíïka se vyplatí
Pøestoe se pumpy Alitronu
nachází pøevánì v komerèních
areálech, slouí nejen firmám,
ale i bìným øidièùm. Nabízí
nií ceny a vìtinou i kvalitnìjí palivo, ne naèerpáte u vìtiny benzinek na hlavních tazích.
Proto se vdycky malá odboèka
vyplatí.
Pùvodnì jsme byli zamìøeni hlavnì na dopravce, provozovatele kamionové dopravy a
podobnì, ale to u dávno neplatí, jsme tu i pro bìnou veøejnost. Ta u nás mùe oèekávat to
nejkvalitnìjí palivo, dodává
Jan Bravenec.
Ve Zlínì U Majáku je otevøeno v pracovní dny od 6 do 20
hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin. V areálu Rybníky bìhem
týdne natankujete od 6 do 19
hodin, v sobotu od 7 do 12
hodin. Ve Sluovicích a Lípì ve
vední dny od 6 do 18 hodin, v

Foto: Pavel Stojar
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VYHNETE SE PROBLÉMÙM

Alexej Lukjaòuk na Barum Czech Rally 2018. Lukjaòuk je jistým mistrem Evropy v rally 2018.

sobotu od 7 do 12 hodin. V Bojkovicích v pracovní dny od 6.30
do 19 hodin, v sobotu od 7 do 12
hodin. V Drkové v pracovní dny
od 6 do 19 hodin, v sobotu od 7
do 17 hodin. V elechovicích lze
natankovat dennì vèetnì víkendù od 6 do 18 hodin. Vude je
monost platit kartami. Aktuální
ceny paliva najdete na webu
www.alitron.cz.

1/2019

Co tankují mistøi
Alitron je u øadu let jedním
z nejvìtích prodejcù benzinu
do závodních speciálù. Odkazuje na to i slogan Tankujte s
mistry. A loòská Barum Czech
Rally opìt potvrdila, jak je pravdivý. Vozy, které obsadily první
místa, vèetnì vítìzné Fabie R5
Jana Kopeckého, pohánìlo speciální závodní palivo ETS dodá-
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Foto: Frantiek Duek

vané spoleèností Alitron CZ.
Stejnì jako vìtinu dalích aut z
první desítky a vechny vozy
nejúspìnìjí stáje koda Motorsport.
Kvalitní palivo je v motoristickém sportu jednou z nejdùleitìjích vìcí, které nám dopomáhají k vítìzství, podotýká
Miroslav Hou, éf stáje Hracing, která speciální závodní

benziny odebírá právì od spoleènosti Alitron CZ.
Právì pod hlavièkou stáje
H-racing a s benzinem ETS od
Alitronu jezdí i nejúspìnìjí
závodník loòské evropské série
v rally ERC, Rus Alexej Lukjaòuk. S Fordem Fiesta R5
skonèil na Barum Czech Rally
druhý za Kopeckým.
Alitron a motoristický sport
patøí k sobì. Zlínská spoleènost
nejene dodává paliva, ale je
také vydavatelem specializovaného motoristického magazínu
Rally. Je to exkluzivní èasopis
zamìøený na motoristický sport,
jediný svého druhu v Èesku.
Letos slaví dvacet let a má obrovskou popularitu u fanoukù,
ale také mezi samotnými jezdci
a dalími profesionály. Magazín
mapuje vechny prestiní akce,
poèínaje proslulou Rallye Dakar,
soutìemi èeských ampionátù,
mistrovství Evropy i svìta, o kterých se jinak v médiích pøíli
nepíe. Zájemci o pøedplatné
najdou vechny informace na
webu www.alitron.cz.
-Alitron placená reklama-

DÌVÈATA Z KROUKU GYMNASTIKA DDM ZVONEK PØEDVEDLA
NA ZÁVODECH SKVÌLÉ VÝKONY
Skvìlé výkony pøedvedla dìvèata z krouku Gymnastika DDM
Zvonek na druhém roèníku Vèelínského dvojboje. Závod ve sportovní
gymnastice se uskuteènil v nedìli 27. ledna v Bystøici pod Hostýnem.
Soutì, která se koná na dvou náøadích - kladina a prostná - je urèena pro oddíly, které se sportovní gymnastice vìnují na zájmové úrovni
a trénují jedenkrát a dvakrát týdnì. Nae dìvèata trénují jedenkrát
týdnì, a i tak se s konkurencí 120 závodnic porvala a odnesla si krásná místa za skvìlé výkony, pochválila svùj tým trenérka Yvette
Mikesková.

olcová, která se stále zlepuje a ukazuje nám na závodech úasné
pokroky, uzavøela Yvette Mikesková.
TÌIT SE MÙETE NA AKCE:
6. bøezna - TVOØENÍ NA DEN MATEK V DDM
12. bøezna - KERAMIKA PRO DOSPÌLÉ
31. bøezna - PARKOUR V TÌLOCVIÈNÌ
13. dubna - HLEDÁNÍ JARA (turistická akce)
18. dubna - HLEDÁNÍ VELIKONOÈNÍHO VAJÍÈKA
30. dubna - SLET ÈARODÌJNIC
8. kvìtna - MÁJOVÝ VÍCEBOJ
25. kvìtna - ORIZARO (pohádkový les)
Více informací na: www.ddmzvonek.cz,
www.facebook.com/ddmzvonek, plakáty k akcím naleznete ve
vitrínì u obchodu KRÁSNO nebo v DDM Zvonek.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice

MARTINSKÉ HOLE 2019
Lyování a snowboarding se
neobejdou bez snìhu - èím více
snìhové nadílky, tím je to lepí.
Letoní rok se v tomhle smìru

vydaøil a po dlouhé dobì jsme
odjídìli na lyaøský výcvikový
kurz 7. roèníku v naem pravidelném lednovém termínu bez obav.

Nejmladí reprezentantka Hana Kováøová získala 7. místo z dvaceti dìvèat ve své kategorii. O skvìlé pøekvapení se postarala Josefína Srnìnská, která si odnesla ze závodù bronzovou medaili. Ve starích kategoriích, kde jsou nároky na dívky vìtí, se umístila ve své kategorii Ema Kotuøíková na 10. místì. V nejpoèetnìjí kategorii 23
závodnic se umístila Karolína Barto na 10. místì, Marta Dobiáová
na 14. místì a Anièka Peèenková na 15. místì. V nejstarí kategorii
nás skvìle reprezentovala Adélka Miková, které o pùl bodu utekla
bronzová medaile. Ve stejné kategorii se umístila na 9. místì Veronika
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Zimní lyaøské støedisko na
Martinských holích pøivítalo 83
èlenù naí poèetné výpravy ji po
sedmé. Bohatství snìhu, upravené sjezdovky o rùzné délce i

obtínosti, estisedaèka a dva
kratí vleky, minimum návtìvníkù - to ve je vynikajícím pøedpo-

1/2019

kladem ke splnìní programu
LVK.
Celkem 72 dìtí bylo rozdìleno do sedmi drustev dle zamìøení - lye, snowboard - s ohle-

dem na aktuální lyaøské dovednosti a výkonnost. Závìreènou
provìrku v závodì ve slalomu
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zvládlo na výbornou i díky zodpovìdné a obìtavé práci vech
instruktorù (Jindøich Návrat,
Dominik Masaø, Martin áèek,
Milan Køupala, Slávek Pavelka,
Pavel
Èervenka,
Tereza
Máèalová, Veronika Valová a
Tomá Hatara) 69 dìtí. 3 dìti se
z dùvodu zdravotní indispozice
na start závodù nepostavily.

prohlubování poznatkù díky
organizovaným besedám a pøednákám, je to i spousta zábavy,
radosti, smíchu, navazování
nových kamarádství. Dìtem se z
hor nikdy nechce domù a tak
tomu bylo i letos. Záitky, které si
z hor odnesou, patøí k nejkrásnìjím vzpomínkám na základní
kolu. Potvrdili mi to i moji áci ze

V takovém velkém poètu se
el nelze vyhnout nemocím a
zranìním. O nae marody se od
prvního dne vzornì starala paní
zdravotnice Radka Dvoøáèková.
Lyák, to nejsou jenom hodiny výcviku, disciplína, soustøedìní se, roziøování si informací a

7. B: Paní uèitelko, kdy teï propadneme, mùeme jet s vámi na
Martinky pøítí rok znovu?
S podìkováním vem ákùm
i kolegùm...
Adriana Hálová,
vedoucí LVK

NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝIVY
MASARYKOVO NÁMÌSTÍ 416, VIZOVICE

TIP: Jáhly a pohanka jsou vhodné konzumovat v zimním období, ohøívají ná organismus
Jáhly jsou bezlepková potravináøská surovina, která je vyrábìna loupáním prosa. Vznikají tak luté kulièky
o prùmìru asi jeden milimetr. Pouívají se vaøené v øadì tradièních èeských pokrmù  napø. k pøípravì
jáhelníku, jahelné kae a jahelných kubánkù.
Výrobky z jáhel: jahelná mouka, jahelné vloèky, jahelné pukance,

Zeleninová polévka s jáhlami
Ingredience
Jak na to?
1 cibule
Na oleji nechte zesklovatìt pokrájenou cibuli, pøidejte
1 mrkev
nakrájenou mrkev, kedlubnu a celer. Spoleènì chvilku
2 stonky øapíkatého celeru
restujte.
1 malá kedlubna
Vlote 100 g dobøe propláchnutých jáhel, zalijte 1 l
4 líce sluneènicového dezodorizovaného oleje
vody, pøidejte bujon Würzl, sùl a vaøte 15 minut.
100 g jáhel
V troe polévky rozmíchejte miso, vlijte do polévky, ji
1 kostka zeleninového bujónu Würzl
nevaøte.
100 ml rostlinné smetany Provamel
Zjemnìte smetanou, pøidejte mukátový oøíek,
1 lièka moøské soli
prohøejte, odstavte. Mùete èásteènì promixovat, aby
1/2 lièky mukátového oøíku
byla polévka krémovìjí. Na talíøi bohatì ozdobte
2 líce miso* pasty
petrelkou.
hrst petrelky k podávání
* Miso obsahuje výbornì stravitelné bílkoviny, øadu vitamínù, minerálù, enzymù a dalích látek. K dostání jsou rùzné
druhy misa, napø. rýové, jeèmenné, penièné,
Pohanka je výjimeèná hlavnì obsahem rutinu. Ten zvyuje prunost cév a posiluje jejich stìny, tím je chrání
proti popraskání a pomáhá tak pøi køeèových ilách, sklonu ke krvácení z nosu, dásní, pøíli silné menstruaci.
Rutin v tìle funguje ve spolupráci s vitamínem C, pokud chcete zvýit vyuitelnost jednoho z nich, je tøeba hlídat
si i spotøebu toho druhého.
Výrobky z pohanky: pohanka kroupa, pohanka lámanka, pohanka krupice, pohanka mouka, vloèky, tìstoviny,

Pohankový salát s peèenou zeleninou a rukolou
Ingredience
200 g loupaných pohankových krup
1 cuketa
1 lilek
100 g cherry rajèat
1 lutá kapie
1 èervená kapie
1 hrst rukoly
4 líce olivového oleje
1 lièka provensálského koøení

Jak na to?
Pohanku dùkladnì propláchnìte a uvaøte dle návodu.
Papriky, lilek a cuketu nakrájejte na rovnomìrné kousky, pøelije olivovým
olejem, posypte provensálským koøením a ve dùkladnì promíchejte.
Peète v rozehøáté troubì na 170 °C dopolomìka.
Jakmile upeèená zelenina zchladne, pøimíchejte ji do pohanky spolu s
nakrájenými rajèaty a osolte. Nakonec pøidejte nasekanou rukolu a
dùkladnì promíchejte.
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JAN ZETÌK - KOLO NA VSI
Nová kniha Ing. Jana Zeka
Kolo na vsi (2018) obsahuje 125
stran textu, který je doplnìn více
jak 130 fotografiemi. Osou vyprávìní je cyklistický výlet autora z
obce Zádveøice k Baltskému
moøi a zpìt v roce 2011, kdy sám
na kole absolvoval bìhem 24
dnù celkem 2502 km. Nejde vak
jen o jakýsi deník z cesty, co je
obvyklá forma obdobných a
dosud vydaných publikací s cyklistickou tematikou, ale autor
svoje vyprávìní prokládá pìknými, zajímavými a cennými vzpomínkami na dalí cyklisty a na
kolo, které ho provází celým
ivotem.

Putování osamoceného cyklisty po cizích a neznámých krajích není v souèasné dobì podle
mého soudu pøíli bezpeèné, ale
autor své "samoty" na kole vyuíval ke vzpomínkám nejen na
vlastní pøíbìhy, které s kolem
souvisí, ale i na pøíbìhy jiných
cyklistù a dále, jak sám uvádí, i k
promýlení svých dalích literárních aktivit. Je neuvìøitelné, o
kolika významných cyklistech a
jejich ivotních osudech se zmiòuje, a to nejen ze Zádveøic a
okolí, ale i z nejrùznìjích oblastí naí republiky. Vzpomíná na
ivot øady známých i ménì známých cyklistù, kteøí vyuívali kolo
nejen k turistice, ale mnozí z nich
i pøi výkonu svého povolání nebo
jako dopravní prostøedek pøi
zajiování své obivy.

celoivotních èinností (ji zmínìnou spisovatelskou aktivitu, ale i
èinnost døevorubeckou atd.) a
samozøejmì pøipomíná i své
dalí cyklistické výlety po republice a Evropì. Pozorný ètenáø se
tak mimo jiné dovídá o neobvykle
iroké ivotní èinnosti autora. V
této souvislosti se nabízí jeden
citát rakouského kvantového
fyzika Erwina Schrödingera, nositele Nobelovy ceny za fyziku a
spolupracovníka Alberta Einsteina, který øekl: "Nejsi-li na konci
svého snaení kadému schopen sdìlit, co jsi vykonal, byla
tvoje práce zbyteèná."
Autor tuto schopnost má, ale
zcela urèitì jetì není na konci
svého snaení, protoe vím, e
dalí jeho monografie ji byla
vydána a nová je v rukopise.
Velmi si vak cením toho, e
autor v této knize (ale i v nìkterých dalích svých publikacích)
ètenáøùm také sdìluje to, co
vechno v ivotì vykonala øada
dalích významných osobností (i
cyklistù), které nemìly v dané
dobì monost irí veøejnost s
výsledky své práce seznámit.
Pøi pøíleitosti sedmdesátých
narozenin jsem autorovi napsal:
Dìlaj u enom to, co ti opravdu
pøináí radost a potìení! Tato
kniha bezesporu pøináí radost
nejen autorovi, ale i celé øadì
ètenáøù. Nicménì bez pracovitosti, houevnatosti, systematiènosti, trpìlivosti, cílevìdomosti,
znalostí a dokonalého promylení tématu autorem by tato hezká
kniha nevznikla.
RNDr. Jan Mikeska, CSc.

Autor ve svých vzpomínkách
také nenásilným a elegantním
zpùsobem pøibliuje ètenáøi i svùj
ivotopis (místo narození, maturita, vojenská sluba, vysokokolské studium), øadu svých
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JAN ZETÌK
VOJÁCI, ZAJATCI, LEGIONÁØI
Dalí monografie Ing. Jana
Zeka, vydaná v roce 2018 nese
název Vojáci, zajatci, legionáøi.
Jde ji o patnáctou publikaci
tohoto autora, jejich pøehled je v
závìru této knihy uveden. Kniha
má 143 stran a její text je doplnìn velmi bohatou pøílohou ve
formì cenných fotografií nebo v
podobì kopií historických dokumentù, napø. korespondence legionáøù a kopií dalích archivních materiálù, které s daným
tématem souvisí.
Vìdìl jsem, e se autor
zabývá studiem váleèné korespondence jeho dìdy Jana Zeka
(1885 - 1971), úèastníka 1. svìtové války, legionáøe, který se z
ruského zajetí vrátil pøes Vladivostok zpìt do Zádveøic. Netuil
jsem vak, e se autorovi podaøilo nashromádit tolik cenných
dokumentù k tomuto období, a to
nejen ze Zádveøic èi Vizovic, ale
i z dalích míst naí vlasti. Kromì rodinné korespondence mìl
autor monost prostudovat korespondenci úèastníkù 1. sv.
války z archivu evangelické farnosti v Zádveøicích a dopisy pana faráøe Josefa Jadrníèka. Velmi cenné jsou pak deníky Jana
Zeka a Jiøího Málka ze Zádveøic
nebo pamìti Vladislava Rychlíka
a Josefa Sulíèka z Vizovic.
Zejména deník Jana Zeka je
velmi ètivý a poskytuje ètenáøi
základní pøedstavu o situaci
váleèných zajatcù v Rusku. Autor
se v knize vìnuje doposud opomíjenému a polozapomenutému
tématu úlohy naich vojákù v 1.
svìtové válce, kteøí podle nìkte-

rých názorù pøece bojovali jen
za císaøe pána. Tato válka, která
skonèila 11. listopadu 1918, vak
zmìnila celý svìt a samozøejmì i
Evropu a vytvoøila podmínky pro
vznik samostatného èeskoslovenského státu, jeho sté výroèí
vzniku jsme si tento rok dne 28.
øíjna pøipomnìli.

V této knize jsou na základì
dobových dokumentù popsány
tìké osudy nìkolika desítek
úèastníkù 1. svìtové války a jejich rodin. Nejvíce údajù mìl
autor samozøejmì o vlastní rodinì a o osudech svého dìdeèka.
Z regionu Vizovicka narukovalo
do války urèitì a nìkolik stovek
muù, z nich mnozí padli a k
rodinám se nevrátili. Historické
dokumenty nashromádìné v
této knize oivují váleèné osudy
jednotlivých vojákù, zajatcù a
legionáøù z Podøevnicka a zùstanou tak zachovány pro budoucnost. I kdy jde v porovnání se
sedmdesáti milióny úèastníkù 1.
svìtové války o pomìrnì malou
skupinu, je nesporné, e jsou
jejich souèástí a e svým dílem
pøispìli na utváøení novodobých,
moderních svìtových dìjin.
Doufám, e takto na nì bude
pohlíeno v budoucích letech a
e tato kniha bude jedním z podkladù pro jejich objektivnìjí
posouzení.
RNDr. Jan Mikeska, CSc.

Antonín Matyá (1893 - 2018) 125 let
V nedávných dnech jsme si pøipomnìli výroèí významné osobnosti mìsta Vizovic.
Pøed 125 lety se 14. prosince 1893 narodil v Turovicích u Bystøice
pod Hostýnem mùj tatínek
Antonín Matyá,
dlouholetý uèitel a øeditel mìanské koly, celoivotní
aktivní zastupitel a funkcionáø mìstského úøadu ve Vizovicích.
Byl jsem poádán, abych k tomuto jubileu sepsal do Vizovských
novin nìkolik vzpomínek na jeho kolskou i veøejnou èinnost a také
nìco z jeho soukromého ivota. I zapojil jsem své buòky, rozpoutal
vzpomínky a pohledal nìjaké materiály èi dokumenty. A skuteènì jsem
nael vzácnou historickou relikvii. Pøed lety jsem objevil malý edozelený, tukou psaný notýsek. Po otevøení jsem uvidìl nádherný uèitelský krasopis na zaloutlých linkovaných stránkách. Poznal jsem, e
jsou to vlastnì tatínkovy zápisky od prvního dne, kdy rukoval na vojnu
- vlastnì do první svìtové války. Jen nìkolik øádkù z dokumentu psaného pøed 105 roky:
Rok 1914
Jest to den 25. srpna, který mám podtren èervenì v kalendáøi,
jako den mého narukování. Do Bystøice jsme li pìky s kamarády.
Odjídìl jsem do Kromìøíe v nadìji, e zùstanu u 25. Landverákù.
Ale ji pøi prezentýrunku mì Klime mile i nemile pøekvapil, e jsem
pøeloen do Vídnì k 1. pluku. Tímté osudem byl stien i kol. Øezníèek
a Flaar. Jetì tého dne odjeli jsme do Vídnì... (Tato èást deníku
konèí na jaøe 1916, pokraèování jsem u nenael.)
A do èervna 1915 byl na výcviku ve Vídni, pak pøesun vlakem do
Halièe. Na frontì pøevzal kompanii a po nìkolika dnech se pøipravovali k zakopání. 5 záøí poblí Lysé Góry byli obklíèeni kozáky a zajati. V
deníku je podrobný popis zajetí i s nákresem situace. Následoval pøesun vlakem pøes tisíc kilometrù do zajetí v ruském Bobrovì. Konec
války proil ji v naí jednotce a domù se vrátil v hodnosti kapitána ès.
armády.
Uèil na nìkolika kolách u Holeova a do roku 1925, kdy pøeel
na kolu ve Vizovicích. V roce 1942 se stal øeditelem koly. Uèitelskému povolání se vìnoval a do odchodu do dùchodu v roce 1958.
Nìkolik rokù byl aktivním cvièencem Sokola. V roce 1927 se oenil s
Frantikou Kaloudovou, rovnì uèitelkou na zdejí kole. Vyuèovala
matematiku, dívèí ruèní práce a po válce rutinu. Nìkolik let byla vedoucí novì postaveného Dìtského domova na Chrastìovské ulici, v
nové kole pak byla vedoucí kolní jídelny. Do dùchodu odela ve
svých 54 letech v roce 1960. Zemøela 5. øíjna 1976. V roce 1930 se
narodil mùj bratr Zdenìk, pozdìji elektroinenýr. V posledních letech
svého ivota budoval ve Vizovicích závod Montáního podniku spojù.
Zemøel 28. záøí 2011. Já jsem se narodil 30. èervna 1933 a tak jsem
se v loòském roce doil 85 let.
Po celou dobu pùsobení na vizovské kole, i po jeho ukonèení se
tatínek plnì vìnoval a do konce svého ivota èinnosti ve prospìch
mìsta v rùzných funkcích. Ji v únoru 1932 byl zvolen prvním námìstkem starosty JUDr. Bervida a do kvìtna 1945. V novì ustanoveném
MNV /místní národní výbor/ byl tatínek 7. bøezna 1948 zvolen jeho
pøedsedou a v této funkci zùstal a do dubna 1951. I v dalích letech
pùsobil a do roku 1970 jako technický námìstek, nebo v jiných funkcích. Za dobu jeho pùsobení byla ve Vizovicích vybudována významná díla. Ji pøed válkou byl zøízen Okresní dùm péèe o mláde v ulici
Chrastìovské v rodinném domì, na jeho místì byla po roce 1949
postavena dvoupatrová budova (od r. 1949 dodnes dìtský domov),
byly opravovány námìstí a ulice, budovány chodníky, zavádìna kanalizace a mnohé dalí. Peèlivì se staral o vzhled mìsta a zejména o pøipomínky obèanù.

Ji brzy po válce zaèal tatínek pøipravovat stavbu nové budovy
koly. Vzpomínám, jak nìkolikrát byl u nás Ing. architekt Tyma Slezák
ze Sluovské ulice a spoleènì s tatínkem pøipravovali návrh podoby
nové koly. Vechny tøídy mìly mít okna pouze na jiní - sluneèní stranu, prostorné chodby, velké atny a dalí. Nìkolikrát tatínek veèer
donesl velké plachty plánù, které jsme s maminkou pastelkami vybarvovali. Vzpomínám na èasté tatínkovy jízdy do Prahy a po rùzných stavebních a jiných firmách, aby zajistil jen nìkolik rokù po válce to obrovské mnoství materiálu. To se podaøilo a tak 10. záøí 1950, pouhých
pìt rokù od skonèení války, byly slavnostnì otevøeny "Vizovské Hradèany". Moderní kola byla chloubou vizovských obèanù, kteøí se na její
výstavbì podíleli nejen brigádnicky, ale také finanèními pøíspìvky. Brzy
na to byly dokonèeny dva uèitelské domy a velká, moderní tìlocvièna
a shromaïovací sál. V projektu byla jetì stavba druhé mení kolní
budovy navazující na tìlocviènu - na místì, kde je nynìjí høitì, k
tomu vak ji nedolo. V této budovì mìly být speciální uèebny, dílny
a podobnì.
Ve vzpomínkách mi zùstalo, e se tatínek ji nìkdy zaèátkem
padesátých let také podílel na projektování dálnice kolem Vizovic.
Mìla pokraèovat z rozestavìné silnice od Zádveøic a vést nad cihelnou, za krobalovou zahradou, kde jsou dnes rodinné domky, viaduktem pøes Garaíjku a za Zavrtálkovu pilu a dále na Pozdìchov. Pod
Hájem mìla být i malá vodní nádr na pøípadné zachycení vody
Bratøejùvky, aby se zabránilo povodni. I pro tuto akci jsme nìkolikrát
doma vybarvovali velké plány - moná by se naly v archivu. Dnes, po
mnoha letech, tato mylenka opìt oívá. Uskuteèní se?
Po vzniku Krajského úøadu ve Zlínì mu byla nabídnuta monost
funkce na tomto úøadì. Toto vak odmítl se slovy  ve Vizovicích jsem
zaèal a také zde skonèím.
Doma se tatínek moc nezdroval, byl plnì vytíen kolou i dalími
funkcemi. Obèas zkontroloval nae studijní výsledky - ne vdy byl spokojen. Kadou volnou chvíli vìnoval zahradì. Ta byla vzornì a perfektnì udrována. Zejména zeleninové záhony, skleník a paøenitì
byly vdy po celou sezonu dostateènou zásobárnou pro maminèinu
kuchyni. Napøíklad k zalévání se pouívala pouze odraená voda z
velké beèky. Stejnou péèi vìnoval také ovocným stromùm, které si
sám oetøoval, støíhal apod. O kvìtinovou èást zahrady se starala
maminka. Nae zahrada byla vdy chloubou a vzorem.
Za svoji èinnost ve prospìch mìsta Vizovice obdrel tatínek øadu
uznání a vyznamenání. V roce 1951 obdrel uznání KNV za úspìný
nábor do hornictví. V roce 1956 obdrel státní vyznamenání Vzorný
uèitel, pozdìji nìkolik dalích medailí a pamìtních plaket, v roce 1970
obdrel Pamìtní medaili vlády ÈSR za dlouholetou a obìtavou práci
ve prospìch mìsta Vizovice.
Èasto si dnes na internetu ve sloce Mapy prohlíím souèasné
Vizovice - jednak podrobný plán se situací jednotlivých parcel a domù
a také pohled z letadla. Vzpomínám a porovnávám jednotlivé èásti
mìsta a ulice, jak jsem je znal tak pøed edesáti lety, s nynìjí skuteèností. Kdy pøijedu DOMÙ, snaím se postupnì mìsto projídìt a
vzpomínat a poznávat. Vizovice se rozrostly do vech stran a stávají
se malým velkomìstem. Pøibyla celá nová sídlitì, tovární objekty
a jiné. Kdyby se tatínek mohl dnes s tímto také seznámit, urèitì by mìl
pro takový rozvoj mìsta pochopení a uznání
let.

Dne 29. dubna 1973 tatínek náhle ve spánku zemøel ve vìku 79

Svojí obìtavou a neúnavnou celoivotní prací se trvale zapsal do
historie vizovské koly i mìsta Vizovice.

S úctou na nìho vzpomínáme.

20

Ing. Ludìk Matyá

Vizovské noviny

ANTONÍN MATYÁ - VÁLEÈNÝ DENÍK Z 1. SVÌTOVÉ VÁLKY 1914...
Úvodem bych chtìl vysvìtlit, jak dolo k vydání tohoto vzácného,
vpravdì historického rodinného dokumentu. Po úmrtí obou rodièù
jsem dostal útlou kníeèku - seitek. Byla vázána v edozeleném plátnì a bylo vidìt, e je ji dost opotøebovaná. Po otevøení jsem uvidìl
nádherný "uèitelský" krasopis na zaloutlých linkovaných stránkách.
Poznal jsem, e jsou to vlastnì tatínkovy zápisky od prvního dne, kdy
rukoval na vojnu - vlastnì do první svìtové války. Èasto po veèerech
jsem ho èetl. A pak mne napadlo, e bych ho mìl pøepsat, aby byl
památkou i pro tatínkovy potomky. I kdy je celý psán obyèejnou tukou, je i po 90 letech pìknì èitelný. Tak vznikl tento tatínkùv "Váleèný
deník".
První svìtová válka zaèala 28. èervence 1914. Deník je psán ode
dne 25. srpna 1914 - bylo to v úterý, kdy zaèal svoji nìkolikaletou
vojenskou a vlastnì váleènou anabázi v c. k. rakousko - uherské armádì (c.k. = císaøsko - královská). Cesta vedla z jeho roditì z Turovic u
Bystøice pod Hostýnem pìky do Bystøice a pak vlakem do Kromìøíe.
Odtud jetì toho dne do Vídnì. Ve Vídni ili jeho bratøi, avak hlavnì
prodìlával spolu s ostatními vojenský výcvik. Ten probíhal i v okolí
Vídnì a do zaèátku pøítího roku.
17. bøezna 1915 brzy ráno odchod na nádraí a ji následuje dlouhý transport na váleèné bojitì. Pøes "Prepurk" - nyní nazývanou
Bratislavu, Uhry - nyní Maïarsko, Haliè. Po Velikonocích se jako
"marod" vrátil na nìkolik týdnù do Vídnì, ale koncem èervna zase zpìt
do Uher. To u pøímo na bojitì. Rakousko - uherská armáda s èeskými vojáky a spolu s Nìmci bojovala proti Rusùm. Byl ji velitelem kumpanie. Jejich bojová èinnost vak netrvala dlouho. V nedìli 5. záøí 1915
padli ruským kozákùm do zajetí - je to podrobnì i s náèrtem popsáno.
Následovala dlouhá cesta pøes Ukrajinu do Bobrova v Rusku. Jejich
pobyt v zajetí se nedá srovnat s tím, co jsme slyeli o zajetí v nedávné dobì i nyní. Mìli podstatnì vìtí volnost, výhodné ubytování a
dokonce poøádali koncerty pro místní obyvatelstvo. Ale to ve je v
deníku
Snail jsem se pøepsat deník pøesnì, tak jak je psán v originále.
Tedy i s tehdejími výrazy a gramatikou, zkratkami i vojenskou nìmeckou terminologií. Deník byl zøejmì psán dle èasových moností, proto
nejsou vechny dny popsány, nìkdy chybí i delí období. Bohuel
deník konèí v øíjnu 1916. Není zde ji nic psáno o dalím pobytu v zajetí a jeho ukonèení i o cestì domù. Celou anabázi jsem se pokusil znázornit na mapce. Není úplná, protoe nìkteré vesnice jsem nenael,
nìkterá mìsta byla ji pøejmenována. Rovnì nìkolik fotografií není
datováno. Nejstranìjí válka v tehdejích dìjinách lidstva skonèila
11. 11. v 11 hodin roku 1918.
Domù se tatínek vrátil se a po skonèení 1. svìtové války v roce
1918 zdráv do ji nové, svobodné Èeskoslovenské republiky. Vìnoval
se ihned svému uèitelskému povolání nejdøíve v Lipové, v eranovicích a v Døevohosticích na Pøerovsku. Od 1. záøí 1925 nastoupil na své
definitivní uèitelské místo na mìanskou kolu ve Vizovicích.
Souèasnì s ním nastoupila na tuto kolu jako uèitelka nae maminka
Frantika Kaloudová z Kromìøíe, se kterou v roce 1927 uzavøel sòatek. 6. øíjna 1930 se narodil bratr Zdenìk, 30. èervna 1933 já. Bydleli
jsme ve Vizovicích nejdøíve u Kalábù nedaleko nádraí. Potom ve
mìstì u Gerù, odkud nás v èervnu 1939 vyhnala povodeò. Na nìkolik mìsícù jsme získali pøechodné bydlení u stavitele p. Slezáka, který
nám stavìl za høbitovem nový dùm. Bylo to na kopci - jak si rodièe
pøáli. Do nového domu jsme se stìhovali na tìdrý den tého roku.
Tatínek se stal 1. záøí 1942 øeditelem mìanské koly a byl jím a do
odchodu do dùchodu v roce 1958.
Po celý svùj ivot se tatínek vìnoval svému uèitelskému povolání
a rovnì úspìné veøejné èinnosti ve prospìch Vizovic. Jeho zásluhou
se výraznì mìnil vzhled mìsta Vizovic. Zejména nesmrtelnou památkou na nìho zùstane jeho dílo - "Vizovické Hradèany" - monumentální
budova koly. Stejnì tak svìdomitì a odpovìdnì se vìnoval naí rodinì. Proto tento deník pøepisuji na památku jeho i naí maminky a také
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naeho Luïka, který ji nemá monost ho èíst.
Zvonovice, 2004

Ing. Ludìk Matyá

Cesta ne velice pøíjemná, byl jsem rád, e jsem si mohl lehnout na
zem, kdy Øezníèek v Uh. Hraditi vystoupil. Jeli jsme plných 13 hodin.
O 9 ráno jsme dojeli na místo, ale teprve veèer li jsme do kasárny.
Budova je nová, hezká, palác proti kasárnì v Siebenbrunnengasse.
První den jsem spal s rekruty. Ji druhý den jsem se seznámil s mnoha
kol. Èechy. (Hlavsa, Dvoøák, Svoboda, Drbal, Inger, Klinger (úøed.),
Zedník). Chodilo se do Národního domu na kuelky.
Prvním mým "abrichtrem" byl kaprál Eckert. Prvé dopoledne vtloukali nám 3 novým ty rùzné vendunky, ven-ziehungy. Ponìvad jsem
ve znal ze Sokola, lo to dobøe a odpoledne jsem ji cvièil v èetì.
Velitelem èety byl kadet, pozdìji fähnrich Albrecht. Feák èlovìk,
rodem Maïar. Umìl i trochu èesky, byl v Kromìøíi. Kdy pozdìji odeel s marschkomp., slyel jsem brzy, e je ranìn v Budapeti. S ním
jsme strávili krásné záøijové dni. Dopoledne obyèejnì procházka za
Vídeò, nìjaká vamelinác, pak v hospodì. Odpoledne za nás platil i
pivo.
Odpoledne na louce za kasárnou pár marù. To ji obyèejnì s
kaprálem Girolou, který se s námi dost nazlobil a napískal. Po páté
hodinì se jezdilo po Vídni. Tramvaj byla tenkrát zdarma.
První miná byl bych zaplatil málem ivotem. Zùstala mi kostka z
polévky v krku, aèkoli jsem nejedl nikterak hltavì (tehdy byly jetì
peníze).
Zaèátkem záøí jsem byl pøidìlen ke 24. pluku v Siebenbrunnengasse. Nespal jsem v kasárni, nýbr u bratra. Zde jsme byli cvièeni na
"varmkomandanty" (Kaprál Tichý a Bonner). Zugskom. byl fähnrich
Schiller a kadet Rotter. Pak hejtman Bastl, major Jarpstl. Schiller, stramer soldat, rod. sedmihr. Sasík. Nepoznal jsem pozdìji dùstojníka s
lepím komandem. Mìli jsme s ním té 2 veèírky v Jägerhornu. Pøi
nich se Nìmci velice zaslouili horlivým sbíráním na noty. (ivný, Koja,
Fokt.)
3. a 4. øíjna byl jsem ponejprv doma. Kadet Rotter byl Polák, v civilu uèitel, zde páté kolo u vozu. (Übung u Ziegelwerku v Inzersdorfer,
während des Marsches stehen - grinseln die nicht mit das Kopf).
Naím cvièitìm byla Spitalwise, Wienerberg, Laaergerge.
Ke konci øíjna odeli jsme jednoroèáci na výcvik do krásné budovy mì. koly v Neuwallgasse. Spali jsme v tìlocviènì, ústøední topení, elektr. svìtlo. Komandantem koly byl oberlt. Scherack, fescher
Mensch. Jeho výrok: Ich will kein Volk verleihen, aber ich rate euch
lernet die deutsche Sprache, denn die nach dem Kriege herschemde
wird. Fähnrich Hable, pøedposlední den pøed odjezdem do Brucku dal
mì k raportu, ale nedostal jsem nic. Stabsfeldwebel Winter Dienstführer Smetak.
Od 4. øíjna chudák Jeník ranìn v Döblingu. 15. øíjna jsem ho byl
navtíviti. Pøijdi za týden, budu moci lépe mluvit. Na druhou nedìli
nám dozorce oznámil, e vèera veèer o pùl osmé skonal. Spi sladce!
30. listopadu odchod do Bruck n./L. li jsme úplnì vyristováni.
Nocovali jsme v Rauchenwartu. Zde se patnì projevila nìm. pohostinnost. Èaje nám ani za peníze nechtìli uvaøiti. Spal jsem v jizbì s jednoduchými okny, venku silný mráz. Slámy na zemi troku natøepáno.
Usnul jsem teprve pozdì po pùlnoci, kdy nám Tagskaprl donesl nìkolik snopù ita. Ráno pak nepøetritý 5tihodinný march s übungem.
Bylo plno Fussmaródù. Pøi vkroèení do nových barákù byli jsme pøíjemnì pøekvapeni, pìkné slamníky, proívané deky, teplo, a sklamali
jsme se plnì. V noci vlhko a zima, voda mi kapala na hlavu. Ráno jsme
chodili pìt minut daleko k pumpì a 10 minut pro "varzen". A to királyhidské bláto! Pùl dne jsme jen vdy boty a mantle èistili.
V té dobì jsem dostal prvou hvìzdièku. Landwehrgruppenkom. byl
hejtman Welzl. Detachementhom hejt. wan Acken. Za 14 dní jsme se
stìhovali do kasáren. Návtìva cukrovaru s Vrlou, Buf, výlet se Salavou k Neziderskému jezeru.
24. - 26. (prosince) podruhé doma. Návtìva Jeníka na høbitovì.
(pokraèování v pøítím èísle VN 2/2019)

NAPRAVJAÈ BYL BY JISTÌ POMOHL; NEPOMÙE-LI NAPRAVJAÈ, POMOCI
NEMOCNÉMU NEBYLO, BYL TO JEHO KONEC A OD SMRTI LÉKU NEDÁ ANI DOKTOR!
netvory. Proti tomu jsou rùzné
pomocné prostøedky, ponejvíce
vìci svìcené. Køtiny se obyèejnì
neslavívají; nyní je odbývají jen
buchtou a kávou. Zato dosud jsou
ve zvyku bohaté krmae , hostiny
po úvodech estinedìlek.
Svatební obøady a zvyky jsou
na Vizovsku pìkné. Svatba tu má
ráz veselý, národní a pøitom i váný, náboenský a nepøeháníme,
díme-li, e dosavadní zpùsob, jakým se tu svatby slaví, jest pìkným odkazem po bývalých písmácích. O tom svìdèí zvlátì èetná
øíkadla a biblické proslovy.
Pøi narození dítìte bývaly
nìkteré zvyky, které se zachovaly
dosud u naeho lidu. estinedìlka, zastøena jsouc plachtou koutnou, úplných est nedìl vyleela;
mìla pøi sobì svìcenou vodu, svìcenou køídu a svìcený rùenec,
aby k ní zlí duchové nemìli pøístupu. Nesmìla ani nahlas mluviti
nebo na nìkoho volati. Po úvodì
mohla u po domì choditi a vecky práce konati, ale po slunce
západu nesmìla prahu pøekroèiti a
ukázati se prostovlasá.
Novorozené dítì kradou rády
divoenky podvrhujíce za nì svoje

Chasa enívá se tu pomìrnì
brzy, jak si jen odbude vojnu.
Zasnoubení odbývá se krátce
výmìnou prsténkù. Vìno a pomìry majetkové vùbec domluví mezi
sebou rodièe snoubencù. Zaèasté
se provede i zápis gruntovní aneb
uèiní svatební smlouva.
Po vyjítí tøetí ohláky zve se
na svatbu. Svatby se konají z pravidla v úterý. Zvaní obstará starosvat a mládenci. V den svatby
sejdou se hosté v domì enichovì, kde je odpros enicha od rodièù. S hudbou a zpìvem jde se pak

do domu nevìsty na zásedku.
Zde se støídají øeèi drubovy s
otázkami øeèníka (zásedky), které
jsou rázu biblického, zejména v
domech evangelických. Po vydání
nevìsty a dobré snídani a poehnání rodièù jde se do kostela.
Druky jsou èasto v kroji. enský kroj se tu a tam zachovává.
Mládenci mají prostý at èerný,
sváteèní. Za kloboukem mají
vonièky (kytice) a rozmarýn, v ruce
hùlky a fábory, rovnì starosvat je
tak vynoøen. Starosvatka sprovází nevìstu a k oltáøi.

Vytahování bochníku z pece (1965)

Po zdávce jde se na obìd. K
obìdu se strojí polévka s lokemi
(nudlemi), zelí, plúèková máèka,
maso kolikerého druhu, koláèe. Za
nápoj slouí pivo i koøalka.
Pøed jídlem a po jídle se zpívá
náboná píseò a druba se modlí.
Pøi jídle støídají se zpìvy druièek, nové léto, sbírá se na nevìstu, na drubu i na kuchaøky.
Kdy jde nevìsta za enichem
do jeho domu, veze se na voze
ve, co jí patøí; peøiny, pøeslice, truhla a rùzné domácí i hospodáøské
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náèiní; starosvatka s drukami
sedí na voze a zpívají.
Poctivá nevìsta mívá koláè,
který velijak ozdobený v hospodì
o pùlnoci se kolem nosí za hluèeného zpìvu a hudby, naèe po
drubì øeèi následuje èepení.
Koláè se pak rozkrájí a starosvatka rozdává hostùm.
Svatby se slaví hluènì; trvají
jen jeden den, døíve tøeba dva a
tøi dny. Mláde se pøi tom baví i
tancem. Taneèní rej zahájí mládenci.
Tance se tanèí kolové, ètverylka a beseda na venkovì známa
není. Sem tam pro obveselení i
nìjaký pár dá si sólo a zatanèí èardá. Muzika bývá domácí. Bitky pøi
svatebních muzikách nebývají;
aspoò nynìjí mláde baví se
slunìjím zpùsobem.
Závitky se vìnci k oltáøi
nejdou; u evangelíkùv ani druky
závitku k oltáøi nevyprovázejí.

Svatba je jednoduí, nebývá pøi
tom tolik øíkadel.
Zvyky pøi úmrtí. Umøelo-li
dítì, nesmìlo se jeho jméno dáti
následujícímu pøírùstku do rodiny:
umøelo by i druhé. Po posledním
dechu nebotíkovì otvírají okna,
aby duièka mohla odletìt. Pøi výnosu rakve dospìlého nebotíka
klepnou tøíkráte o práh nebo o
vìøeje dveøí: nebotík louèí se se
svým dosavadním obydlím.
V nemocni volá lid málokdy
lékaøe, pomáhá si sám, jak rozumí
a jak mu dobøí lidé poradí. Od
smrti beztak léku není, mladý musí, kdeto starý mùe. Proto má lid
mnoství povìreèných lékù, z
nich nìkteré, pokud zakládají se
na silách pøírodních a na zkuenosti sta pøíklady osvìdèené, jsou
dobré, jiné povìreèné a kodlivé.
Na naich dìdinách ijí zaehná-

vaèi a zaehnávaèky, zaklínaèi a
zaklínaèky, ale enské se tajnému
umìní lékaøskému více vìnují.
Nejlépe daøí se tìm, kdo zabývají se léèením statku, protoe ná
rolník svému dobytku a jeho zdraví vìnuje mnohdy vìtí péèi, ne
zdraví vlastnímu. Ale i pøi lidském
ivotì, volá-li se lékaø a nepomùe
- a volají ho vdy a na poslední
chvíli, kdy má nemocný ji dui na
jazyku, kdy pomoci ji obyèejnì
není - vìøí lid, e zaklínaè nebo pøi
pohmodìních a zlomeninách
napravjaè byl by jistì pomohl;
nepomùe-li napravjaè, pomoci
nemocnému nebylo, byl to jeho cíl
a konec a od smrti léku nedá ani
doktor! Ale ná lid má pevné zdraví, je otuilý, silný a statný a nemoci se tak brzy nepoddá. Z domácích léèivých prostøedkù jsou
známy podmáslí pøi zimnici, vaøená sláma pøi kali, brabencový
piritus (líh s rozputìnou kyselinou mravenèí) proti típání v
hlavì, na boláèky pøikládá se zajeèí sádlo (rozhání otoky), stolaøský
klih, mast z praseèí kranì, lieje potírají se umem z hovìzího
masa, èemér roztírá se slinami;
bolení zubù nakuøuje se hadím
línem, zelinami ze høbitova, lutou
jetelinkou, zajeèím zelím a p. To
ve dìje se za výkonù povìreèných. Lékù èistì povìreèných ani
neuvádíme.
O doínce, jak se slaví v Uble,
píe uèitel Peck: "Ublo je chudobná, zapomenutá dìdinka v horské
debøi, kam ani cesta odnikud
nevede. Ale na prostøed svìta je
pøece! Starodávné zvyky a obyèeje se tu dosud zachovávají, èemu
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rádi uvìøíme, zvíme-li, e v Uble
do dneka veci íja prstama,
enem fojt tøískú. Je tedy i doínka ubelská starobylá a proto tím
vzácnìjí. Vecka slavnost odbude se zpìvem a kratièkým øíkáním;
pøitalivým bodem je arci dobrá
veèeøe a nìjaká ta zavdaná. Ký
div, e se enci a neèky na doínky tìí! Bìda hospodáøi, kdyby
nìkoho pominul! Víckrá by u k
nìmu neel." Feck sebral osmnáct
doínkových písní. Popsal pøi tom
struènì, ale výstinì celý obøad.
Výroèní obyèeje. Pøástky
(zde slovou pøástvy) zaèínají se na
podzim, jakmile se na lukách
zamodrá první naháèek (ocún).
Místem pøede se celou zimu, pøi
èem vypravují se pohádky a
povìsti, straidelné historie, pìjí
národní písnì. Pøi pøástvì scházela se chasa obého pohlaví a
zapøádaly se venkovské lásky, tyto
milounké venkovské idyly: kvìt lidského mládí. Na svatého Ondøeje
slévala dìvèata olovo, aby se
dovìdìla, jakého øemeslníka dostanou za mue. Po nìkolik veèerù
pøed sv. Duchem chlapci róchají
bièem. Po klekání chodí po domech Mikulá s andìlem a èertem, s nimi chodí místem také
smrt, husar a turek. Veèer pøed sv.
Lucií chodí po domech Luca.
Je to enská spravená v bíle
a bosky. Na ruce má koík, v nìm
koudel, v ruce vøeteno, jím toèí a
svobodnou chasu velijak pokouí. Jinak ale mlèky pøijde, mlèky
odejde. Na tìdrý den a tìdrý
veèer bylo mnoho povìr, z nich
mnohé dosud se zachovaly, nebo
tìdroveèerní zvyky mají elez -

nou koili, nesvléknou se tak
snadno. Na sv. tìpána pacholci
doslouili; dostávají výslukou
koláè. Na tøi krále chodíval pan
rechtor s ostatními kostelními sluebníky psát tøi krále a dostával
koledu. Dosud chodí za tøi krále
pøestrojení chlapci. Na sv. Blaeje

chodívali chlapci kolní po koledì
pro pana rechtora, zaè paní rechtorka chlapce poèastovala.
Podobnì na svatého Øehoøe
mívali koláci zábavu. Zachovala
se dosud sluná øada zvyklostí ve
svatém témdni. Pøed svatým
Duchem chlapci róchají.

Hody slaví se jak kde, nìkde
císaøské, jinde Václavské, nejpozdìji Martinské a Kateøinské. Bývá
pøi nich veselo, ale zøídka obejdou
se bez bitky. Ná Valach je právì
tak horkokrevný jako moravský
Slovák a vìøí, e nic po hodoch,
dy chlapa nezabijú. Hrávalo se
pøi hodech na housle, basu a cimbál.
Pije se místem dosud mnoho. Valach sice ví a zpívá si:
O sklenièko sklenìná,
jak si ty túfarová,
kdo sa tebe pøidrí,
ádný nic nezachová
(ze Veminy),
Ale drí se sklenièky pøece a
nedovede odvyknouti koøalce, 'tej
otravì'. Zpívají si posmìnì tøeba
o øeznickém øemesle:
Nejsú remesníci
jako øezníci.
Eèe kùe na býku,
u ju má propitú,
eèe kùe na teleti,

Tradièní øechtaèkový prùvod ogarù

pije ena, pijú dìti
(z Vizovic)
e pijí také enské, svìdèí
písnièka:
Ráda pøadu, ráda len.
který teèe z beèky ven,
ráda pøadu tenuèko,
a je v beèce maluèko
(z Vizovic).
Pøece vak pomalu dìje se v
této vìci náprava.
Na konec zmíniti se dluno o
místních posmìcích. Veselané
mají kostel.
Na Veselej na kopeèku cosi
se tam svítí. Kostel nový, smetanový, podmáslím oblitý, zvony sú tam papírové, provazy sú
tvarohové, a kdo se tam modlívá, Bohu se lúbívá. Kdo nevìøí,
nech tam bìí, spatøí kostelníka z kyselého mlíka
Veselá jmenovala prý se
pùvodnì Sviòoryja. - Ublané sú

Ruèní típání døevìného indele
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Obecní a cechovní peèeti: 1. Hvozdná, 2.
Lhoty, 3. Lípa

Obecní a cechovní peèeti: 4. Pozdìchov,
5. Prlov, 6. Veselá

Obecní a cechovní peèeti: 7. Soukeníci
a 8. Postøihaèi ve Vizovicích

Výroba papuèí na pasekách
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dopoledòa múdøí, odpoledòa
hlúpí.
Co Jaseòan to zbojník. Ublané rádi íja drobky v mléce, a
z toho pozbudou rozum, Ublana
proto nejvíce dopálí, optá-li se
ho: U sa's najedl drobkù? Zádveøan je pán, lehl si ke dveøám. Trnovjan je také pán, ale
jenom po òách. Kdy sa ho
optá, odkáï je, odpoví ti zhurta z
Trnavy a e jde do Vizovic na
hybadla (kvasnice). Pøede òama
u je chudák jenom z Trnávky a
jde do Vizovic na rot. V Trnavì je
aspoò po òách dobøe, ale u Uble,
tam je po celý rok dycky tøi dni zle,
a ètvrtý jaksi. Ublo je Ublo, karedá dìdina, není v nìm kostela
ani toho mlýna, ale naprostøed
svìta je pøece a mae se tam osa.
- Vizovice jsou po jarmaku èisté.
Obecní záleitosti
spravuje nyní starosta (øíkají
mu na dìdinách také pøedstavený,
místem fojt, nejobyèejnìji rychtáø)
s radními volenými dle volebního
øádu pro obce markrabství moravského z obecního výboru. Úøadování kanceláøské vyøizuje obecní
písaø, ve mìstì mají tajemníka.
Velmi zhusta na naem venkovì
vyhledávají starostu sporní sousedé, aby sváru jejich skoncoval, a
zhusta se rozsudku jeho podrobují, zemezujíce tak hned v zaèátcích nákladné spory soudní.
Soudní právo mìly jediné
Vizovice, jak o tom pøi dìjinách
mìsta obírnìji vyloeno. V ostatních osadách vykonávaly spravedlnost úøady patrimoniální.

Na znamení vlastní správy
mívaly obce své peèeti a v nich
znaky, kterých nesmìly ze své
mocí mìniti, a ji jim byly dány a
ztvrzeny zemìpány èili nic. Teprve
v poslední dobì nìkteré obce své
peèetní znaky zmìnily, vylepily,
nìkteré úplnì odvrhly, dave tak
najevo nepochopení pro právní
zvyklosti svých pøedkùv.
Nejvíce bývalo ve znacích
hospodáøského náøadí. Radlici
mìly Jasenná, Pozdìchov, Raková. Krojidlo Lípa a Ublo.
Osoby lidské mìla: Hvozdná postavu enskou. Zádveøice jezdce na koni.
Svaté a svìtice: Sluovice
svatého Jana Køtitele, Újezd svatého Mikuláe, obé po patronu kostelním. Také nìkteré pøifaøené
osady, jako Neobuza svatou
Barboru, Veselá Jeíe Krista na
køíi, Kleèùvka svatého Jana
Nepomuckého.
Provodov mìl ruku ve títì
drící køí, nad fafrnochy s pøilbou
svítí pùlmìsíc a hvìzda.
Zvíøata a to jelena Trnava.
Rostliny, jmenovitì strom
Bøezová a Hrobice.
Kostel mìl elechovice.
Vlastivìda Moravská Valcslava
Peøinky (1907).
Zpracoval Richard Jaronìk,
z archívu Libora Mackù.

Koupání ovcí v potoku pøed støíháním

VÁNOCE A LEDEN NA CHRASTÌOVÌ

Váení ètenáøi Vizovských
novin, dovolte nám, abychom
Vás pozdravili z Chrastìova v
novém roce a popøáli vem hlavnì zdraví a tìstí, a se máte
podle svých pøedstav a a Vám
vychází ve, co jste si pøedsevzali.
U nás vekeré dìní bìhem
Vánoc a ledna bylo ve znamení
sousedských setkání a rozmarù
poèasí. tedrý den byl uprený,
vìtrný, ale ani takový neèas
neodradil skalní vycházkáøe a jako kadý rok se seli k dopolední
vánoèní procházce kolem chrastìovských krmelcù. Nutným vy-

bavením byly plátìnky, kapuce
a nepromokavá obuv, pøesto
nám vydrela sváteèní nálada s
úsmìvem na tváøi. Selo se nás
o trochu ménì nì jiné roky, ale i
tak jsme nelenili a na závìr výlapu rozdìlali ji v hustém dìti
oheò a rozjímali u vánoèních
dobrot a letoních vzorkù pálenek... (pravda, nìkteré dobroty
nebyly zrovna postního charakteru, vsadila bych se, e Chrastìovtí se zlatých prasátek opìt
nedoèkali :-). Velká pochvala letí
k nejmladím úèastníkùm, kteøí
sice vymetli kadou kalu, ale
stateènì lapali a do samého
konce.
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Po tìdroveèerní veèeøi a
rozdání dárkù ve svých domovech jsme se spoleènì seli u
zvonièky, abychom si zazpívali
za hudebního doprovodu koledy.
Museli jsme si na muzikanty

chvilièku poèkat, jsou pøece jenom v tento významný den na
roztrhání, ke vemu dé a vítr
pøeel veèer v nepøíjemný mráz,
ale i tak nám to nevadilo a poradili jsme si. Zkusili jsme kapacitu
vytopené garáe Frantíka Malého. Myslím, e jsme vlastnì ani
na pozvání neèekali:-) Ale zima
byla straná, tak Frantíkovi moc
dìkujeme, e nás nevyhodil :-)
Vìøte, hodnì se nás tam naskládalo, a jetì víc legrace jsme si
uili. Nakonec jsme se ale doèkali, a i letos za námi pøijela kolednická skupinka v èele s Radkem Janèíkem. Za zvuku koled a
svìtla prskavek jsme krásnì zakonèili sváteèní den, za dalí
nádherný vánoèní záitek moc
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jsme byli zavaleni poøádnì. Zpùsobilo nám to, mimo jiné, komplikace v dopravì spících dìtí a nákupù k domovùm, ale to je to nejhorí, co se nám tak asi mohlo

oba v lednu a mají se èile k
svìtu. Pøejeme, a se jim na
svìtì líbí, a je starí bráchové
nezlobí a rodièe poslouchají.

stát. Pár dní si pár sousedù postálo auty pod kopcem u hospody, protoe a domù nevyjeli, ale
k dobru jim bylo procvièení fyzické kondice chùzí pìky se zátìí
a prohazování cesty drtí. Velké
podìkování vak patøí panu Tomái Mazalovi (alias Montekovi)
a jeho velkému stroji za údrbu
chrastìovských cest (na fotografii s traktorem).
Pozitivní je, e kdy rok mrazem a snìhem zaèíná, dosti
chleba se pøedpovídá. Take bude dobøe!

Závìrem bych Vás chtìla
pozvat jménem chrastìovského
osadního výboru a spolku Chrastìovský bál z.s. na 12. roèník
bálu, který se letos bude konat v
sobotu 9.3. od 19:00 v sále vizovické sokolovny. K tanci a poslechu bude hrát ji tradiènì kapela
Showband. Tìit se mùete na
bohatou tombolu, plnì zásobený
bar a výbornou veèeøi. Nebude
chybìt ani pøekvapení veèera a
novinkou bude plesový fotokoutek. Vstupenky k zakoupení v
Papírnictví u Pavelkù od 18. 2.
2018.

Na svìt vítáme nové obèánky Chrastìova Martínka Malého
a Jonáka Motyèku! Narodili se

Petra Motyèková Juráòová

dìkujeme a budeme se tìit na
pøítí rok.
Jetì jedno sousedské setkání nás v roce 2018 èekalo, a
sice to silvestrovské. U obecního

domu se o pùlnoci ve velkém pøipíjelo na nový rok. I malý soukromý ohòostroj byl. Prostì oslava
nového roku, jak má být.
Leden
- V lednu roste den, roste i
zima.
- Kdy dne pøibývá, mráz
více pálívá.
- Lednová zima i na peci je
znát.
- Lednoví druhové - vánice
a mrazové.
- V lednu za pec si sednu
Myslím, e tyto pranostiky
neplatily v lednu jen na Chrastìovì. Nicménì snìhem a ledem
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OSMÝ ROÈNÍK VIZOVICKÉ SOUTÌE O NEJLEPÍ KYSELICI OVLÁDLI MUI
Nejlepí kyselici ve Vizovicích a okolí vaøí Petr Chlud, který ve
vizovické soutìi o nejlepí kyselici získal první cenu od odborné
poroty, a Tomá Votroubek, jeho kyselice nejvíc ze vech vzorkù
chutnala návtìvníkùm, a navíc odborná porota jeho polévku ocenila druhým místem.

Je to rodinný recept, který jsem si ale trochu upravil. Èetl jsem
rùzné recepty a od kadého jsem si nìco vzal a pøidal do toho rodinného tak, aby chutì ladily a lahodily, prozradil Tomá Votroubek. Do
soutìe se pøihlásil poprvé poté, co se jí loni zúèastnil jen jako návtìvník. Vaøení mì baví. A myslím, e mi i jde, tak jsem chtìl získat
srovnání. A k mému pøekvapení to vylo na výbornou, smál se.
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RÙE ANSONU
Novoroèní koncert Jany Musilové a klavíristy Petra Maláska se
konal v pátek 11. ledna v Domì kultury ve Vizovicích.

Soutì o nejlepí kyselici se v Domì kultury Vizovice uskuteènila letos u poosmé. Porota i veøejnost tentokrát hodnotila 25 vzorkù.
Do soutìe se pøihlásili kuchaøi i kuchaøky z Vizovic, Sluovic, Valaské Polanky, Liptálu èi Vítové. Ceny od spoleènosti Tescoma získali
první tøi soutìící v obou kategoriích. Tøetí nejvyí poèet bodù od
odborné poroty získala Zuzana Poláchová. Veøejnost ocenila na druhém místì Taánu Lakomou, tøetí pøíèku obsadil Ivo Smilek.
Oku i chuovým buòkám lahodící soutìní klání doplnila pøehlídka gajdoských kapel. Vystoupili Chlapi z Kaavy, Mladí gajdoi z
Kaavy, Pavel Popelka, Gajdoská muzika Josefa Èerníka, eny z
Teèovic, Petr Sovják a tabarc z Teèovic.
Soutì zároveò zahájila tradièní výstavu ikovné ruce obèanù
Vizovic. Výstavní prostory informaèního centra v domì kultury zdobí
napøíklad výrobky z PET lahví, vizovické peèivo, malované obrazy,
ruènì ité panenky, kováøské práce, kraslice, výrobky z drátu èi háèkované vánoèní ozdoby na ivém stromku. Zájemci si ji mohou prohlédnout a do konce února.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice

Jana Musilová, hereèka a zpìvaèka, èlenka Mìstského divadla v
Brnì, nositelka nìkolika ocenìní za nejpopulárnìjí hereèku sezony
a nominace na cenu Thalie velmi mile pøekvapila vizovské publikum
programem klasických písní francouzského i èeského ansonu.

V prùbìhu veèera zaznìly písnì z repertoáru Edith Piaf, G. Becauda, Ch. Aznavoura i písnì Petra Maláska, Václava Kopty a dalích známých èeských autorù.
Na klavír Janu Musilovou doprovázel vynikající hudebník Petr
Malásek, který je jednou z nejvýznamnìjích osobností naí hudební scény.
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JOSEF HOLCMAN - OSOBNÍ POPLACH
24. ledna letoního roku probìhl v kavárnì Kulturního domu opìt
veèer se spisovatelem Josefem Holcmanem, tentokrát se scénickým
ètením z jeho knihy Osobní poplach. Scénické ètení doslova, protoe se èetly ukázky ze scénáøe, který z uvedené kníky pøipravuje
reisér Bøetislav Rychlík pro Mìstské divadlo ve Zlínì pro pøítí sezonu.

Josef Holcman si na jevitì pøizval vizovické kamarády, ochotníky Zdeòka Kunderu, Marii Witmanovou a Jana Imrýka, co se odehrálo v první polovinì veèera. Ovem v druhé pùlce vystoupil Josef
se svým bájeèným a spontánním vypravìèstvím o svém strýcovi
Jokovi - surovém humanistovi, a ohlas publika byl veliký.

Veèer byl hudebnì zarámován nahrávkami originální Òorkovy
muziky z Horòácka, protoe Holcmanùv strýc Joka pocházel z
Velké nad Velièkou a dìj Osobního poplachu se tam zèásti odehrává. Jan Imrýek objevil dokonce souvislost mezi Òorkovou drsnou
muzikou a Vizovicemi - hudební skladatel Alois Hába s muzikou spolupracoval zejména v roce 1932, kdy v rozhlasovém studiu s nimi
natoèili relaci Lidová hudba a jazz. Fotografie vìhlasného vizovického rodáka A. Háby se sedmièlennou Òorkovou muzikou byla bìhem
scénického ètení promítnuta na plátno a posluchaèi si z CD Drsná
pohlazení mohli poslechnout nìkolik skladeb sedláckých nebo verbuòkù.
Josef Holcman také na závìr zmínil svoji pøipravovanou knihu
(Karel chodí po zemi) o významném moravském etnografovi Karlu
Pavlitíkovi (1931 - 2018), který mìl velmi blízko k Vizovicím. Plánujeme, e pøi jejím vydání na podzim letoního roku se zase sejdeme
v kulturním domì.
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