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Rozestavěný požární dům (1977 - 1982), pohled z Vinohrádku

Z archivu rodiny R. Cekoty

slovo
školství
úvodem

Z obsahu
Z radnice . . . . . . . . . . . . 4-6
Technické služby . . . . . . 7
Napsali jste nám  . . . . . . 8
Školství . . . . . . . . . . . . . 9-11
Chrastěšov  . . . . . .  12-13
Spolky  . . . . . . . . . . .  14-19
Sport  . . . . . . . . . . . . 20-22
Příroda  . . . . . . . . . . .  23-24
Tradice  . . . . . . . . . . . . . . 25
Kultura  . . . . . . . . . . . 26-30
Závěrem  . . . . . . . . . . . . . 31

Vizovské noviny.
Vydává Město Vizovice. Periodický tisk
územního samosprávného celku.
IČO: 00284653, MK ČR E 13005.
Adresa vydavatele: Město Vizovice,
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Redakční rada: David Grác,
Petra Motyčková - Juráňová, Jana
Pluhařová, Viktor Štalmach, Mikuláš
Zelinský, Alena Hanáková.
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r. o.,
Trnkova 2944/119, 628 00 Brno-Líšeň.
Titulka: Ivan Straškraba.
Další foto: archiv města a autoři
článků.
VN 01/2022 vydání 14. 2. 2022
Uzávěrka příspěvků VN 02/2022
je 22. 3. 2022.
Datum vydání č. 02/2022
je 11. 4. 2022.
Harmonogram pro další období
(datum uzávěrky), datum vydání:
VN 03/2022 (23. 5. 2022) 13. 6. 2022.
Vychází jako dvouměsíčník
v nákladu 2 200 kusů výtisků.
Výtisk zdarma.
Vydavatel VN neodpovídá za obsah
autorských článků. Články mohou být
kráceny dle technických možností
a potřeb redakce. K nevyžádaným
příspěvkům se redakce nevyjadřuje.
Příspěvky nezveřejněné v tomto čísle
budou otištěny v příštím vydání. Inzerci
přijímáme pouze v elektronické podobě
ve formátu pdf či jpg v tiskové kvalitě.
Kontaktní e-mail:
vizovske.noviny@vizovice.eu

Vizovské noviny 01/2022

foto: Bronislava Dukátníková

Slovo úvodem
Zastupitelé města na svém řádném
jednání dne 13. 12. 2021 schválili rozpočet města pro rok 2022. Rozpočet je
sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji kryje zůstatek
finančních prostředků z předchozích
let a v případě potřeby dlouhodobý
investiční úvěr. Příjmy jsou navrženy
ve výši 116.629.300 Kč, výdaje ve výši
158.749.000 Kč. Rozpočtové příjmy
jsou tvořeny především daňovými
příjmy, které jsou plánovány ve výši
82.500.000 Kč, dále nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy a přijatými
transfery (dotacemi). Rozpočtové výdaje tvoří běžné (provozní) výdaje,
kapitálové (investiční) výdaje a výdaje smíšené. Běžné výdaje jsou tvořeny
především výdaji na místní správu,
výdaji na provoz organizačních složek
města a příspěvkových organizací, výdaji na činnost zastupitelských orgánů,
ale také výdaji na krizové řízení, zajištění dopravní obslužnosti města, územní
plánování, sběr, svoz a likvidaci odpadů, výdaji na správu bytového a nebytového fondu, hospodaření s městskými
lesy, výdaji na propagaci města. V oblasti veřejné finanční podpory je vyčleněna částka pro organizace zabývající
se činností s dětmi a mládeží, částka
na podporu organizací, které poskytují
sociální služby a také částka pro příspěvky na činnost veřejně prospěšných

organizací. Kapitálové výdaje, to jsou
výdaje na investice města. V letošním
roce je vyčleněna částka ve výši 21 mil.
Kč na přístavbu MŠ, na rekonstrukce,
modernizace a větší opravy místních
komunikací a chodníků částka ve výši
14,4 mil. Kč, na nákup nové terénní
hasičské cisterny je počítáno s částkou
8 mil. Kč, na investice do modernizace
bytového a nebytového fondu města
s částkou 2,5 mil. Kč. V investicích je
také zařazena modernizace stávajících sportovišť a dětských hřišť a projektová dokumentace na vybudování
vodovodu do místní části Chrastěšov.
V současné době je vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací
na rekonstrukci stávajícího chodníku
na ulici Slušovská a na zpevněné plochy a komunikaci na ulici Nová. U některých investičních akcí probíhá vyřizování stavebních povolení, aby mohly
být v letošním roce realizovány. První
akcí, která se v letošním roce začne realizovat, bude rekonstrukce místní komunikace na ulici Polní. Stavební práce
budou zahájeny v březnu. Pevně věřím,
že se podaří plánované investice zrealizovat, a tak zvelebit a zkrášlit další části
Vizovic.
Silvie Dolanská

Vážení čtenáři,
pojďte s námi tvořit naše Vizovské noviny. Máte námět na článek, dotaz
do ankety zastupitelům, staré fotografie, texty nebo informace, které by mohly
zajímat i další čtenáře? Za vaše náměty, zaslané na kontaktní e-mail Vizovských novin, předem děkujeme.
red.
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z radnice

Usnesení zastupitelstva a rady města
Vážení čtenáři,
v prvním letošním čísle vám přinášíme zkrácený přehled nejdůležitějších bodů, které se projednávali na zasedání Zastupitelstva
města Vizovice dne 13.12. 2021 a Rady města Vizovice 22. 11. 2021, 14. 12. 2021 a 10. 1. 2022. Všechny aktuální a nezkrácené
usnesení najdete na webu města www.vizovice.eu nebo na úřední desce.
Zastupitelstvo města Vizovice schvaluje :
- schodkový rozpočet města Vizovice na rok 2022
s celkovými příjmy ve výši 116.629.300 Kč a výdaji
ve výši 158.749.000 Kč a financováním schodku
ve výši 42.119.700 Kč.
- vyčleněni částky 800.000 Kč na dotační program
na podporu činnosti s dětmi a mládeži a částky
700.000 Kč na dotační program zaměřený na podporu
organizaci poskytujících sociální služby do rozpočtu
města Vizovice na rok 2022.
- poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu
města Vizovice na rok 2021 organizaci Diakonie ČCE
středisku Vsetín na nákup vybavení v rámci poskytnutí
služeb Domácího Hospice Devětsil ve výši 57.600 Kč
- poskytnuti neinvestičních příspěvků na provoz
organizací na rok 2022 následovně:
příspěvek Mateřské škole Vizovice, 4.386.000 Kč
příspěvek Základní škole Vizovice ve výši 8.159.300 Kč
příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice
ve výši 1.020.000 Kč
příspěvek Technickým službám města Vizovice ve výši
20.600.000 Kč
- poskytnuti finančního daru z rozpočtu města Vizovice
na rok 2021 ve výši 100.000 Kč paní Evě Fišerové
a ve výši 300.000 Kč a paní Ivaně Hasíkové na výdaje
spojené s likvidaci škod po požáru jejího rodinného
domu.
- s konáním veřejné sbírky za účelem shromáždění
a předání finanční pomoci rodině postižené požárem
rodinného domu a předání daru ve výši 100.000 Kč
paní Ivaně Hasíkové prostřednictvím veřejné sbírky
na výdaje spojené s likvidaci škod po požáru jejího
rodinného domu.
Rada města Vizovice rozhodla:
- o výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Nové
zásahové přilby pro JSDH Vizovice“ od firmy Dräger

Safety s. r. o., Čestlice, a schvaluje uzavření kupní
smlouvy za nabídkovou cenu 180.027,60 Kč bez DPH
- o výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Vizovské
noviny pro rok 2022“ od firmy Tiskárna Didot, Brno
ve výši 172.620 Kč bez DPH.
schvaluje
- text a obsah kroniky města Vizovice za rok 2019.
- poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu
města Vizovice na rok 2021 potravinové bance
ve Zlínském kraji ve výši 15.000 Kč
uděluje souhlas
řediteli Technických služeb města Vizovice s čerpáním
investičního fondu ve výši do 1 mil. Kč včetně DPH
na realizaci nákupu nového nákladního vozu GAZ.
souhlasí
- s vyhlášením zadávacího řízení na akci „Bezbariérové
chodníky kolem komunikací 1. třidy ve Vizovicích
a navazujících – chodník ulice Slušovská“
- s vyhlášením zadávacího řízení na akci „Vizovice –
místní komunikace a zpevněné plochy ulice Nová“
- s vyhlášením zadávacího řízení na akci „Dodávka 60
tolů do Domu kultury Vizovice“
předává osvědčení
o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města
Vizovice paní Mgr. Markétě Ryšavé
pověřuje
starostku města jednáním se společností NWT, a. s.,
které povede k uzavření smlouvy, připadně
dodatku ke stávající smlouvě, na zajištění dodávky
elektrické energie pro odběrná místa města Vizovice
a odběrná místa jednotlivých příspěvkových
organizací na rok 2022 a další období tak, aby nebyl
porušen zákon o zadávaní veřejných zakázek a cena
za odběr byla max. 3 280 Kč/MWh bez DPH
(doporučeno uzavření smlouvy na dobu určitou,
nejdéle na dobu 1 roku). 		
red.

Přehled investičních akcí a projektů
realizovaných v roce 2021 ve výši cca 8,2 mil. Kč
ZŠ – rekonstrukce větrání kuchyně – 1,7 mil. Kč
Pumptrack hřiště – 1,6 mil. Kč
(dotace z MMR ve výši 828.882 Kč)
Rekonstrukce a prodloužení chodníku – ulice 3. května –
1,6 mil. Kč
Oprava kamen. zídky a schodiště – ulice Štěpská – 920.000 Kč
Rekonstrukce venkovního posezení Chrastěšov – 472.000 Kč
Oplocení zahrady DDM Zvonek – 440.400 Kč
Oprava střechy Domu s pečov. službou – 285.200 Kč
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Výsadba zeleně u Domu kultury + úpravy zpevněných ploch –
280.000 Kč
Oprava mostu – ulice Lázeňská – 262.000 Kč
Rozšíření parkovacích míst na ulici Tyršova – 260.000 Kč
Parkovací plocha u hasičské zbrojnice – 250.000 Kč
Oprava lávky – ulice Poštovní – 75.000 Kč
Silvie Dolanská, starostka
Alena Hanáková, místostarostka
Vizovské noviny 01/2022

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
města Vizovice na rok 2022 jsou obdobná jako v roce předcházejícím. Drobnou změnou je pouze rozšíření požadovaných
příloh žádostí o úplný výpis z evidence skutečných majitelů
v souladu se změnami příslušných zákonů. Kompletní pravidla pro poskytování finanční podpory lze najít ve Směrnici
č. 1/2015 o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice, kterou schválila na svém zasedání Rada města
Vizovice dne 25. 3. 2015. Směrnice a podrobnosti k vyhlášeným dotačním programům je zveřejněna na webových
stránkách města www.mestovizovice.cz v sekci „Město“ „Finanční podpora města“
V roce 2022 bude z rozpočtu města Vizovice možné žadatelům poskytnout tyto druhy finančních podpor:
1. Programové dotace vyhlášené Radou města Vizovice
pro rok 2022:
a) „Dotace na činnost s dětmi a mládeží “
• vyhlášena na jednání rady města dne 14. 12. 2021 usnesením č. 67/351/2021
• žádosti budou přijímány v termínu od 17. 01. 2022
do 18. 3. 2022
• dotace podléhají finančnímu vypořádání
• více informací na webových stránkách města v sekci
„Město“ – „Finanční podpora města“
b) „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice pro zajištění financování sociálních služeb
dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na rok 2022“
• vyhlášen na jednání rady města dne 14. 12. 2021 usnesením č. 67/353/2021

• žádosti budou přijímány v termínu od 01. 02. 2022
do 16. 03. 2022
• dotace podléhají finančnímu vypořádání
• více informací na webových stránkách města v sekci
„Město“ – „Finanční podpora města“
2. Individuální dotace na provoz nebo činnost organizací či jednotlivců se sídlem či aktivitou na území
města Vizovice či místní části Chrastěšov, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury,
využití volného času, poskytování sociálních a zdravotních služeb, požární ochrany, péče o děti do 3 let věku,
protidrogových aktivit, péče o historické památky apod.
dále individuální dotace na konkrétní projekty, investice, akce či aktivity, na které v daném roce nebyl
vyhlášen program podpory (dále jen „individuální
dotace“).
Žádosti o individuální dotace musí mít písemnou podobu,
musí mít požadované náležitosti a lze je podat pouze na předepsaném formuláři města (včetně všech povinných příloh).
Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku a podléhají
finančnímu vypořádání.
3. Jednorázové finanční dary
Žádosti o jednorázový finanční dar z rozpočtu města
Vizovice lze podat bez použití předepsaného tiskopisu
v průběhu celého kalendářního roku. Finanční dary
budou přednostně poskytovány fyzickým či právnikým osobám, které svou činnost vyvíjí na území města
a pro občany města Vizovice a MČ Chrastěšov.
Poskytnutý finanční dar nepodléhá finančnímu vypořádání.
Ing. Eva Kubíčková, vedoucí finančního odboru

Výpis ze seznamu skutečných majitelů
Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, který je veden rejstříkovými soudy v elektronické podobě. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle rejstříkového zákona a skuteční majitelé svěřenských fondů. Tato evidence skutečných majitelů je částečně přístupná veřejnosti na internetových stránkách
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde lze vyhledat danou právnickou osobu a získat její částečný elektronický výpis.
Právnické osoby žádající o dotaci jsou povinny k žádosti doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů.
Úplný výpis lze získat ve formě:
1) elektronického podepsaného výpisu - je možné získat po přihlášení na internetových stránkách
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
2) listinný úředně ověřený výpis – je možné získat pouze od příslušného rejstříkového soudu. Tato možnost je zpoplatněna.
Návod, jak získat úplný výpis z evidence skutečných majitelů, najdete na internetových stránkách Města Vizovice, v sekci
„Úřad“.
Ing. David Hába
odbor Obecní živnostenský úřad
Vizovské noviny 01/2022
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zškolství
radnice

Pravidla pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Vizovice platná pro rok 2022

z radnice

Evidence zemědělského podnikatele
Upozorňujeme občany, že od 1. 12. 2021 všechny náležitosti týkající agendy „Evidence zemědělského podnikatele“ vyřídíte na
Odboru Obecní živnostenský úřad Vizovice. Výše uvedenou agendu dříve vykonával Odbor životního prostředí.
Na zdejším živnostenském úřadě můžete podat:
•
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická soba,
•
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba,
•
Žádost o oznámení změn, doplnění evidence zemědělského podnikatele, zrušení, přerušení  nebo pokračování v provozování činnosti.
Všechny informace k podnikání můžete najít na internetových stránkách https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/
nebo Vám je sdělí pracovníci živnostenského úřadu.
Odbor Obecní živnostenský úřad Vizovice

Evidence obyvatel v číslech – rok 2021
Počet obyvatel přihlášených trvalému pobytu ve městě Vizovice k 31. 12. 2021 (údaje vychází z údajů MV ČR):
muži celkem

2.387

muži 15+

2.014

ženy celkem

2.489

ženy 15+

2.105

celkem osob

celkem osoby 15+

4.876

počet cizinců na území
města Vizovice

4.119

69

Změny trvalého pobytu v roce 2021:
přistěhovalo se 101 osob
odstěhovalo se 63 osob
v rámci Vizovic se přestěhovalo 67 osob
počet obyvatel hlášených na úřední adrese – Masarykovo nám. 1007 je 189 osob
Narození:				
Úmrtí:
narodilo se 28 dětí			
zemřelo 51 osob
Nejčastěji používané jméno:		
Nejčastěji používané příjmení:
Jan
137x
Pšenčík
37x
Jana
134x
Hába
36x
Jiří
121x
Kovář
24x
Petr
127x
Marie 110x			
Svatební obřady:
V roce 2021 se matričním obvodu Vizovice uskutečnilo 87 svatebních obřadů z toho 9 církevních:
Ve Vizovicích: 				
v okolních obcích:
zámek, zámecká zahrada
24 obřadů
Zádveřice-Raková
obřadní síň města Vizovice 13 obřadů
Lhotsko
jiná místa
16 obřadů
Ublo
církevní
2 obřady
Bratřejov
			
Jasenná
			
Lutonina
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15 obřadů z toho 5 církevních
1 obřad
2 obřady		
9 obřadů, z toho 1 církevní
4 obřady, z toho 1 církevní
1 obřad
Odbor přestupkový a správní

Vizovské noviny 01/2022

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který mj. upravuje nakládání s komunálními a dalšími odpady v obecním systému odpadového hospodářství. Obce jsou na základě tohoto zákona mj. povinny
•
plnit roli původce komunálního odpadu,
•
přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob,
•
určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla,
kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu,
•
zajistit dodržení nastavených minimálních procentuálních limitů odděleně soustřeďované recyklovatelné složky
komunálního odpadu v budoucích letech.
Ke splnění uvedených povinností dle zákona o odpadech nastaví obec obecní systém odpadového hospodářství. Obecní
systém může být nastaven obecně závaznou vyhláškou. Zastupitelstvo města Vizovice se tak na svém zasedání dne 13. 12 2021
usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 1. 2022 a je k nahlédnutí na www stránkách města v nové sekci Životní prostředí. Zde je možné nalézt také interaktivní mapu stanovišť umístění zvláštních sběrných nádob.
Ing. Martin Pacoň
vedoucí odboru životního prostředí

foto: Ivan Straškraba

Termíny svozu odpadu rodinné domy v roce 2022
Komunální odpad

PET

Papír

Sklo

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 0
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

24
21
21
18
16
13

10
7
7
4
2,3
27

12,26
9,23
9,23
6,2
4,18
1, 15, 29

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

11
8
5,00
3, 31
28
26

25
22
19,00
17
14
12

13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
2, 16, 30
14, 28

úterý, středa

pondělí

pondělí

středa

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Veškeré svozy začínají od 6,00 hodin
Město Vizovice s firmou Marius Pederson a.s.
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technické
školství
služby

Město má novou vyhlášku o stanovení systému
nakládání s komunálním odpadem

napsali jste nám

Sokolovna Vizovice – pohled spoluobčana
Milí Vizovjané.
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o pár myšlenek z prostředí spolku TJ Sokol Vizovice. V létě 2020 byla provedena po více jak třech letech oficiální registrace spolku podle
Občanského zákoníku 89/2012. V tuto dobu jsem vstoupil
do spolku, protože mi nebyl cizí jeho neutuchající stav a jeho
špatné jméno s vizí zachránit budovu sokolovny – významnou kulturní památku našeho města. Více jak půl roku trvalo
bývalému vedení, než se nám po urgencích podařilo získat
polovičaté podklady o fungování spolku z předchozích let.
V této době jsem se stále více utvrzoval, že bojuji více v nepřátelském prostředí jak v prostředí, které má zájem zachránit spolek. Přesto jsem se snažil žít ve víře a vizi, že se podaří
jméno Sokola posunout k lepšímu. Za mé roční a půl působení v tomto spolku mohu s čistým svědomím říct, že se řada
věcí dala do pohybu. Byly vytvořeny nové webové stránky. Byl
vyřízen oficiální prořez stromů v areálu sokolovny, byl zřízen
transparentní účet na podporu záchrany sokolovny, oficiálně bylo město Vizovice požádáno o finanční podporu, byly
nachystány a odevzdány podklady na Státní fond životního
prostředí ohledně dotace na výměnu kotlů, zateplení stropu
budovy a výměnu oken v přístavku sálu. Pracovalo se na podkladech ohledně rekonstrukce fasády.
Touto cestou jako bývalý místopředseda a člen spolku
upřímně děkuji městu Vizovice za finanční dar, první, který se
týkal podpory na provoz v období covidové pandemie a druhý, významný finanční dar, který bude sloužit na případnou
výměnu kotlů. Děkuji všem přispěvovatelům na transparentním účtu, kteří podpořili finančním
darem záchranu budovy.
Dotace z Operačního programu
životního prostředí žel nebyla úspěšná z důvodu nedostatku alokačních
prostředků (financí na fondu), protože objem prostředků byl vyčerpán
převisem žadatelů. Takže jedinou
možností získání finančních prostředků byl prodej stadionu se zázemím s předkupním právem pro město
Vizovice. Tato myšlenka byla přednesena na pracovním jednání mezi
zástupci města a Sokola. Mezitím
byla předána městu Vizovice Petice
spoluobčanů s obsahem případného
bezúplatného převedení stadionu se
zázemím na město Vizovice. Zastupitelstvo města Vizovice vzalo na vědomí tuto Petici. Za svoji osobu jsem
si byl vědom letité neutěšené situace
fotbalového spolku SK Vizovice, který je celá desetiletí v nevyhovujícím
zázemí a kdy město Vizovice nemůže
žádat o dotace na rekonstrukci z důvodů vlastnického práva TJ Sokol Vizovice, kterému dle platné judikatury Sokolovna, R. Persun
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převedl v roce 2004 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví stadion se zázemím.
Byť Členská schůze Sokola usnesením schválila prodej stadionu se zázemím bez doplňujících informací, tak následně
jsem osobně dospěl k názoru, že jedinou nejlepší cestou je
spolupráce s městem Vizovice.
Dokázal jsem si představit vlastnictví stadionu a jeho
zázemí městem Vizovice, aby konečně mohlo opravovat
budovu z 80. let minulého století pro fotbalový spolek SK
Vizovice. Zároveň jsem si plně dokázal představit určitou
procentuální majetkovou spoluúčast města Vizovice na záchraně budovy Sokolovny, protože bychom si všichni spoluobčané byli jisti, že finanční prostředky, které by město
vkládalo do záchrany historické budovy sokolovny, by nebyla investice pouze do cizího majetku, ale i do městského.
Nedokázal jsem si však představit, že by TJ Sokol bezúplatně převedl stadion se zázemím a neměl žádné finanční prostředky na záchranu historické budovy. Jelikož se názorově
naše cesty ve Výboru Sokola rozešly, tak jsem nepovažoval
za žádoucí, abych nadále působil ve spolku. Moji prioritní
vizí byla finanční, a tudíž i majetková spolupráce s městem
Vizovice.
Touto cestou ještě jednou všem ze srdce děkuji za podporu
Sokolovny, jak morální, tak finanční a přeji všem členům, aby
našli ty správné myšlenky a finanční prostředky k záchraně
budovy sokolovny, protože si to po právu zaslouží.
Roman Persun
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Před nedávnem jsme vstoupili do roku 2022. První dny
jsou pro mnohé z nás většinou časem bilancování, kdy se
ohlížíme za uplynulým rokem, ale také dobou pro plánování
či stanovení strategie na období příští. I když se i my už několik měsíců potýkáme s problémy, které přinesl v posledních
dvou letech COVID-19, život v mateřské škole se nezastavil.
Naučili jsme se pružně reagovat na měnící se opatření, zvládli
jsme těžkosti s obtížemi při zajišťování provozu či distanční
výuky pro děti s povinným předškolním vzděláváním. V době
uzavření mateřských škol jsme poskytovali péči dětem rodičů
zaměstnaných v IZS.
V červnu jsme se za účasti rodičů slavnostně rozloučili
s dětmi, které odcházely do základní školy. Na podzim jsme
si společně s děti a rodiči užili Dýňobraní s řadou tvořivých
a zábavných aktivit včetně ochutnávky pokrmů z naší školní
kuchyně i s tradičním opékáním špekáčků. Z projektu Šablony III. byly hrazené a proběhly dva projektové dny pro
předškolní děti. V prvním z nich -„Učíme se jinak“ - ve spolupráci s neziskovou organizací Líska, měly děti možnost
vyzkoušet si netradiční hry a techniky na stanovištích školní
zahrady, v listopadu se vypravili do Centra Veronica v Hostětíně. Program „Kouzlo Vánoc“ byl zaměřený na poznávání
tradic a zvyků i na praktické činnosti, jako je pečení vánočky
nebo vyrábění vánoční ozdoby. Oblibu si u dětí získala Malá
technická univerzita. Program v několika lekcích seznámil
děti s fungováním technického a digitálního světa v oblastech
Malý architekt, Stavba mostů, Stavba věže a Malý archeolog.
Díky spolupráci MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. byly i tyto
vzdělávací aktivity zdarma. V červnu jsme ve Staroměstské
radnici v Praze převzali titul Ekoškola, kterým se naše mateřská škola pyšní od roku 2018, a který náš ekotým obhájil již
podruhé. V závěru školního roku jsme s dětmi vyjeli na výlet
- ti menší do zoologické zahrady, starší mezi piráty na pirátskou plavbu a hledání pokladu do Hodonína.
Díky vedení města Vizovice a podpoře zřizovatele byly
uskutečněny investiční akce většího i menšího rozsahu, které výrazně přispěly ke zkvalitnění materiálních podmínek
k předškolnímu vzdělávání. V roce 2020 - rekonstrukce elektroinstalace s potřebnými úpravami a výmalbou. Loni jsme
se, mimo jiné, zaměřili na opravu venkovních hracích prvků a zahradního domku z počátku 80. let 20. století, který
slouží mateřské škole jako sklad a volal po opravě mnoho let.
Na červeném hřišti, kde se rádi zastaví rodiče se svými dětmi,
bylo nutné opravit věž se skluzavkou, pískoviště a dopadovou
plochu. Zakoupili jsme interaktivní tabuli a interaktivní box
spolu se vzdělávacími programy pro děti předškolního věku.
Z rozpočtu města Vizovice byla zakoupena multifunkční
elektrická pánev. Moderní gastronomické zařízení znamená
zkvalitnění hotových pokrmů pro naše malé strávníky a významně šetří čas i energie.
A co nás čeká v 1. polovině roku 2022?
V lednu - společně s plaveckou školou Uherské Hradiště - 10 lekcí předplaveckého výcviku dětí v krytém bazénu
v Luhačovicích. I letos plánujeme pro děti například karneval, oslavu svátku dětí, divadelní představení, výlety, tema-

tické dny na zahradě, zimní olympiádu, spaní předškoláků
ve školce. Nebudou chybět ani společné akce pro děti a rodiče - zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky nebo besídka
ke Svátku matek a díky spolupráci s místními organizacemi
i se základní školou např. exkurze u hasičů, návštěva družiny
a školní jídelny nebo společná akce MŠ a ZŠ pro předškoláky
a žáky 1. stupně. Projekt Šablony III. nabídne rodičům možnost pohovořit s odborníkem o školní zralosti dětí a besedu
s pediatrem. Za zmínku stojí také pokračování práce ekotýmu v projektu Ekoškola i obnovení adaptačního programu
k návštěvě MŠ rodičů s dětmi, které se chystají k letošnímu
zápisu do naší mateřské školy. Podle platné legislativy proběhne zápis do mateřské školy v 1. polovině měsíce května.
Podrobné informace budou zveřejněny v dubnu na www.
msvizovice.cz, kde také můžete „navštívit“ prostory školy
díky virtuální prohlídce.
Mgr. Ivana Petrů

Malá technická univerzita

Ekoškola

Rozloučení s předškoláky
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Z Mateřské školy Vizovice

školství

Karlov pod Pradědem 2022
„Paní učitelko, když teď propadneme, můžeme jet s vámi
na Martinky příští rok znovu?“ Touto citací jsem končila jeden ze svých článků z předešlých ročníků lyžařského výcvikového kurzu. Bylo to v době, kdy se nikomu z nás o nějakém
COVID–19 ani nezdálo.
Přípravy na letošní kurz tak byly velmi netradiční a náročné. Nejenom že jsme po deseti letech museli najít nové lyžařské středisko s vhodným ubytováním, ale nejasné podmínky
a měnící se nařízení vlády celou organizaci až do závěrečných
dnů značně komplikovalo. Nakonec jsme všechno zvládli
a v úterý, 4. 1. 2022 v ranních hodinách, vyrazilo 79 členů
naší početné výpravy na hory. Karlov pod Pradědem nás však
přivítal hustým a vytrvalým deštěm a nostalgie za Slovenskem se u dospělých účastníků ještě o něco prohloubila. První
den jsme strávili při přednáškách, v tělocvičně a bowlingu.
Od středy, díky zlepšujícímu se počasí, LVK mohl pokračovat
dle stanoveného programu už na lyžařských sjezdovkách.
Celkem 70 chlapců a děvčat bylo rozděleno do sedmi družstev dle zaměření – lyže, snowboard – s ohledem na aktuální lyžařské dovednosti a výkonnost. Několik dní se pak pod
vedením obětavých a zodpovědných instruktorů – Jindřich
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Návrat, Dominik Masař, Jan Adamuška, Slávek Pavelka, Pavel
Červenka, David Grác a Radek Fojtík, učili a zdokonalovali.
V takovém velkém počtu se nelze vyhnout nemocím a zraněním. O bolístky dětí i dospělých se od prvního dne vzorně
starala paní zdravotnice Radka Dvořáčková.
Kromě hodin strávených na svahu, kde se od dětí vyžaduje
maximální disciplína, soustředění a zodpovědnost, je lyžák
i místem zábavy, radosti, smíchu, navazování nových kamarádství i prvních lásek. Zážitky, které si děti odnášejí, patří
k nejhezčím a nezapomenutelným vzpomínkám na základní
školu. A že takové chvíle opět nechyběly, mi potvrdilo i hlasité skandování na řidiče v autobusu při cestě zpět: „Otoč to,
otoč to, otoč to!“...
S poděkováním Nadačnímu fondu Pastelka za příspěvek
na autobus, panu Martinu Markovi za ceny CRAFT, drahým
kolegům a v neposlední řadě všem úžasným dětem, které mě
opakovaně mile překvapovaly a díky kterým mohu s jistotou
říct: „NENÍ DŮLEŽITÉ KAM, ALE S KÝM!“
Adriana Hálová, vedoucí LVK.
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Lyžák (melodie písničky Hrobař)
Na lyžařském výcviku,
všichni zapomenou na fyziku,
matiku a taky na příraz…
Nikomu teď přeci nevadí,
že žáci vůbec nic nevědí,
teď je čas na správnou zábavu...
Popadneme snowboardy a lyže,
všechno zvládneme bez potíže,
užijem si vysněný LYŽÁK…
Učíme se jezdit na svahu,
nedá nám to velkou námahu,
někteří se pořád zlepšují…
Jiným zase dělá problémy,
udržet se kolmo na zemi,
asi rádi pořád padají…
Zlepšujem se ale každý den,
vzájemně si vždycky pomůžem,
instruktoři z nás radost mají…
Nanananana…………..

Agi Müllerová (LVK 2022)

Dětský domov a Základní škola Vizovice
(budova základní školy Masarykovo nám. 420 Vizovice, 1. patro –u autobusového nádraží)

Základní škola pro děti s lehkým mentálním postižením,
autismem a souběžnými více vadami
oznamuje, žeǀměsíci dubnu 2022 proběhne

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY͘






Žádost podávají rodiče dětí, které do 31. 8. 202Ϯdovrší 6 let i rodiče dětí, které měly odklad.
Vaše dítě bude mít profesionální péči slaskavým přístupem pedagogů,v malém třídnímŬŽůĞŬƚŝǀƵĂǀpříjemném prostředí naší školy.
Těšíme se na vás!


Bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 774 444 390, na emailové adrese: ddzsvizovice@centrum.cz, nebo
na www.ddzsvizovice.cz.
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Chrastěšov

Vzpomínky na Chrastěšovský bál
Tak tady máme únor. Únor je pro Chrastěšov časem Chrastěšovského bálu. Teda byl. Už dva roky jsme neplesali. Jako by
ta ročníková třináctka, která čeká na své konání, toho byla příznakem. Ale my se jí dočkáme a jsme každopádně připraveni.
Požádala jsem pár lidí, aby si letos na ples se mnou alespoň zavzpomínali. Níže přinášíme odpovědi na anketní otázku a také
jsme dali dohromady galerii starších fotografií. Společně se tak

lístky, sháníte tombolu, o přípravě sálu a také o jeho úklidu. Jako organizátoři se z něj vzpamatováváme celý rok. Ale
víme, že to stálo a stojí za to. I proto mne velice mrzí, že už
jsme promeškali dva ročníky.
Další asociací je pro mne máma. S myšlenkou plesu nebo
spíš „dědinského“ setkávání sice přišel taťka, ovšem díky
mamčiným zkušenostem se školními plesy začal náš ples dostávat konkrétní obrysy.
Přiznám se, že nás příjemně zaskočily vřelé a nadšené ohlasy. Věřím, že
za úspěchem plesu (který je většinou
vyprodaný, ještě než jdou lístky oficiálně do prodeje :D ) je právě naše nadšení, kvalitní muzika, výborné jídlo a my
Chrastěšovjani. A upřímně mne hřeje
u srdce, že i v průběhu prosince 2021 se
mne lidé ptali, jestli bude ples, že se jim
po něm stýská. No, tak nebude :( Musíme všichni věřit, že plesovou sezonu
2023 nám nezruší a my se sejdeme na parketu, na baru, u výdejového okýnka. Já tam budu a ráda s vámi připiju.
		
Martina Kostková

Parket vždy plný

vraťme do sálu vizovické sokolovny alespoň tímto způsobem.
Pohledali jsme v našich soukromých archivech i v archivu Horního Podřevnicka u pana Petra Jaroně.
„Co pro vás znamená Chrastěšovský bál?“

Mozek prý vytěsní nepříjemné zážitky a uchová v paměti jen ty hezké vzpomínky. K takovým Chrastěšovský ples bezesporu patří. Znamená pro mě významné chvíle, kdy se sejde (nejen) téměř
„celá dědina“, několik generací od zakladatelů až po vnoučata.

Když se řekne Chrastěšovský / súsedský bál, vybaví se mi
několik věcí. První z nich je slovní spojení „krásná dřina“.
Každý, kdo něco organizoval pro větší počet osob, ví, kolik
práce to obnáší. Jsem opravdu hrdá na náš přípravný tým
(a hromadu dobrovolníků), který si za těch 12.ročníků rozumí prakticky bez slov. Každý zná svůj úkol. Ples totiž není jen
o tom večeru. Ale o mnoha večerech, kdy u televize šúláte

Pravidelní návštěvníci

Pro každého je nutné občas na chvíli zapomenout na starosti všedních dní, zablbnout si, zavzpomínat, zažít srandu
i romantiku. Kéž se už brzy „zdravá doba“ vrátí, aby bylo zase
na co vzpomínat...			
Eva Kalendová

Parta z kuchyně
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Než se zase sejdeme… Když jsem byla vyzvána, abych
zavzpomínala na Chrastěšovský bál, přepadla mě lehká nostalgie. Vyhledala jsem staré fotografie a připomněla si úplné
začátky. Nejde nevzpomenout Jiřinku Kalendovou, která spoVizovské noviny 01/2022

Organizátoři Kalendovi s hosty

lu s manželem, byla autorkou myšlenky zorganizovat Sousedský bál. Troufám si říct, že sami tenkrát netušili, že bude
následovat dalších 12 bálů, a kdyby nám okolnosti dovolily,
letos bychom pořádali bál s číslem 14. Čím to, že se bál ujal
a vznikla tak krásná tradice? Původní myšlenka byla vytvořit
příležitost k setkání. Potkat se s přáteli a sousedy napříč generacemi. Pobýt spolu u skleničky dobrého vína nebo štamprlky lahodné slivovice, pobavit se v příjemném prostředí
s tancem i zpěvem za doprovodu hudby. A byla to myšlenka
správná. Nebyla to snaha o výdělek, zviditelnění nebo nějaká
povinnost. Proto vždy měl bál tu správnou atmosféru. Bylo to
v lidech a o lidech, kteří chtěli vytvořit příležitost a těch, kteří to tak přijali. Krásně to zapadalo. Vzpomínám na Jiřinku,
jak vždy do poslední chvíle tajila program, kterým každý rok

Tradičně bohatá tombola

Chrastěšovský ples patří v našem kulturním kalendáři
mezi atraktivní akce, na které se každoročně velmi těšíme
a mrzí nás, že letos opět kvůli pandemii nebude. Vynikající
organizace, skvělá atmosféra, skýtající zábavu a veselí, výborná „domácí“ kuchyně, usměvavý personál, příjemní a milí
lidé, to jsou důvody, proč si tento ples nenecháme nikdy ujít.
Š. & M.B.

O legraci není nikdy nouze

Vizovské noviny 01/2022
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Chrastěšov
školství

zpestřila bál. Určila ráz bálu a toho se držíme i poté, co jsme
jako spolek „ CHRASTĚŠOVSKÝ BÁL“ převzali otěže. Jsem
ráda, že jsme spolu s manželem od začátku součástí této tradice, ať už jako pořadatelé či hosté. A než se zase sejdeme,
na Našem - Vašem CHRASTĚŠOVSKÉM BÁLE, přeji Vám
spoustu krásných shledání …
Iveta Šimoníková

spolky

Mateřské centrum Beruška Vizovice
Mateřské a rodinné centrum Beruška Vizovice oslavilo
11let své existence v roce 2021. Za tu dobu se stalo neodmyslitelnou součástí města a nezbytnou pomocí pro řadu rodičů
nejmenších dětí. MRC Beruška nabízí volnočasové kroužky
pro děti, rodiče a prarodiče s dětmi, psychologické a logopedické poradenství, jazykové kurzy a doučování pro školní
děti, příměstské tábory i oslavy narozenin v prostorách centra. Od roku 2016 provozuje MRC Beruška Dětskou skupinu
Beruška, od roku 2020 funguje rovněž druhá Dětská skupina
DS Vizovice. Aktuálně je do těchto skupin zapsáno téměř 50
dětí předškolkového věku z Vizovic a okolí, denní kapacita je
12 míst v každé z nich. Centrum nabízí odbornou péči a rozvoj pro děti od jednoho roku života i nová pracovní místa
a příležitosti pro návrat do pracovního procesu pro pečující nebo asistující osoby. O dvanáctičlennou skupinku dětí se
vždy starají tři chůvy, které si v dětské skupině mohou zvýšit
kvalifikaci.
Kromě projektu Dětských skupin, které byly financovány
ze zdrojů Evropské unie, se MRC Beruška aktivně účastní i jiných projektových aktivit. V rámci dotačního řízení Rodina
při MPSV se zaměřuje na osvětu rodičů formou přednáškových cyklů a seminářů a v rámci projektu „Dobrodružství
na dosah každému je učení se“, se zaměřujeme na neformální
vzdělávání zaměstnanců.
V roce 2021 se nám navzdory epidemii Covid-19 podařilo
udržet provoz i aktivity pro děti i rodiče, které dlouhodobě
realizujeme za podpory sponzorů i města Vizovice. Během
roku jsme uspořádali pro děti docházející do MRC Beruška
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karneval, interaktivní přednášku o Aikidu, nechyběl ani tradiční výlet do ZOO, v létě příměstské tábory a pobytový tábor
v rekreačním středisku Revika. Děti si užily i výlety na interaktivní výstavu IQ play do Zlína, za koníkama nebo na výstavu dinosaurů. Připravili jsme také Pohádkový les a zaměřili
jsme se i na projektové dny pro děti – výroba Vizovického
pečiva, tvoření mozaikových dekorací, představení práce policie, hasičů nebo zdravotníků a velmi originální bylo vyrábění peněženek nebo vlastních sandálů Huarache, které nám
poskytla firma Botaservis. Na závěr roku jsme připravili také
Mikulášsské dopoledne a Vánoční besídku, kterou jsme již
mohli uspořádat v nově vymalovaných prostorech, ze kterých
máme radost nejen my, ale i děti.
Na rok 2022 se chceme zaměřit jednak na stávající provoz
Dětských skupin, které momentálně prochází administrativními změnami – v procesu je převod pod Ministerstvo práce
a sociálních věci, připravili jsme pro děti lekce plávání, další
projektové dny a plánujeme opětovné otevření Lesního klubíku. Chceme se však věnovat i dalším volnočasový aktivitám
pro děti a rodiče a velmi žádané je také doučování školáků,
které se u nás těší velké oblibě, a které se osvědčilo i během
omezování školní docházky. Těšíme se na další aktivity i děti
a děkujeme všem za přízeň.
.
Mgr. Dagmar Šimčíková, Bc. Adéla Kovačíková
MRC Beruška Vizovice
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Pečovatelky vizovického Doteku vyráží každý den za klienty do terénu. Seniorům a potřebným z 21 obcí v mikroregionu Vizovicko – Slušovicko pomáhají s hygienou, oblékáním,
přípravou jídla a dalšími činnostmi, které již sami nezvládnou. Často jsou jedinými lidmi, se kterými se klienti setkávají. Mohou s nimi sdílet své radosti a starosti.
„Pečovatelskou službu Dotek poskytuje 7 dní v týdnu od
7 do 19 hodin. V roce 2021 strávily naše pečovatelky v domácnostech klientů 4 575 hodin. K dispozici máme nytí tři automobily, které jsou maximálně vytíženy. Abychom mohli službu
poskytovat všem potřebným efektivněji, potřebovali bychom

další automobil. Rozhodli jsme se proto společně s platformou
Donio uspořádat sbírku na nákup automobilu. “ uvedla Zita
Komárková, ředitelka Dotek z.ú.
Přispět na nový automobil pro Dotek můžete na
https://www.donio.cz/AutomobilProDotek. Každého daru si
velmi vážíme a jsme za něj vděční. Podpořit činnost Dotek
z.ú. můžete také nákupem v Dobročinném e-shopu Dotek
www.eshopdotek.cz nebo v kamenné prodejně Dobročinného obchůdku Dotek ve Vizovicích na Masarykově náměstí.
Děkujeme všem klientům a dárcům za podporu.

Vizovický Dobročinný obchůdek Dotek, první charity
shop ve Zlínské kraji, slaví v únoru 2022 již 10 let své činnosti. „K prvním kulatinám jsme se rozhodli dát dárek nejen
obchůdku, ale také zákazníkům, bez nichž bychom nemohli
existovat. Chceme jít s dobou. Zřídili jsme proto nový (Dobročinný e-shop Dotek). Naše zboží lze zakoupit přes internet
na www.eshopdotek.cz . E-shop mohl vzniknout díky podpoře Nadace ČEZ, které tímto z celého srdce děkujeme“, uvedla
Veronika Malinová, koordinátorka Dobročinného obchůdku
Dotek. Na e-shopu mohou zákazníci zakoupit dekorace, knihy, kabelky, módní doplňky, výrobky dobrovolníků, oblečení
a spoustu dalšího zboží. „Kamennou“ prodejnu na Masarykově náměstí 144 ve Vizovicích můžete navštívit ve všední
dny od 9:00 do 16:30 hodin. Bez podpory veřejnosti – dárců
i zákazníků – by obchůdek nemohl fungovat. Vaší přízně si
moc vážíme a děkujeme za ni!
Jarmila Zatloukalová,
vedoucí Dobročinného obchůdku Dotek

Vizovské noviny 01/2022
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Pečovatelská služba Dotek o.p.s.

spolky

Každá koruna pomáhá – motto tří králů
«Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici
tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst
o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým
a miluje všechny lidi. Konáním Tříkrálové sbírky dostáváme
také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným
lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí,» uvedl před léty kardinál
Miloslav Vlk, primas český Jan Graubner, metropolita
moravský (zdroj Arcidiecézní charita Olomouc). Oděvem
a korunou vyzdobení králové tedy koledují ve prospěch lidí,
kteří se dostali do těžké životní situace.
Tříkrálová sbírka ve Vizovicích proběhla 8. ledna 2022.
Už od ranních hodin se ulicemi Vizovic nesla známá koleda
‘My tři králové, jdeme k vám …‘, už od ranních hodin králové
označovali nadpraží domů symbolem C+M+B+2022. „Lidé
byli milí, kromě peněz do kasičky jsme dostali i cukroví“,

sdíleli si koledníci a oči jim zářily. Byli hodně prokřehlí, ale
plni dojmů, které si sdělovali při čaji a párku v Komunitním
centru, kde jsme měli zázemí. Sbírka ve Vizovicích vynesla
166 223,-Kč. Poděkování patří koledníkům (jejich rodičům)
ve 23 skupinkách a vedoucím skupinek. A samozřejmě všem
obyvatelům, že koledníky přijali a obdarovali je. Pro další
podrobnější informace o Tříkrálové sbírce na Zlínsku na
odkaze: https://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-nazlinsku/
Spolu s králi‚ vinšujeme štěstí a zdraví‘ v tomto roce.
Hana Radoňová,
Centrum pro rodinu Vizovice z.s.

Vizovjánek se připravuje na další sezónu
„Dyž sem chodil do školy, učil sem sa litery. Jedna, dvě, tři, čtyry, to sú moje litery.“
A valašské litery – písně, tance, lidovou slovesnost i zvyky
se od září 2021 začali opět učit členové souboru Vizovjánek
a CM Ocún. Jejich činnost byla občas covidovou situací
a karanténami omezena, s o to větší chutí se připravují
na jarní a letní činnost. Po dvou letech otevřel Vizovjánek
v roce 2021 novou skupinku - přípravku pro nejmenší děti.
Do vánoc už děti stačily nacvičit krátké pásmo, ale kvůli covidu je nemohly maminkám na vánočním koncertě zatančit. Ale
v kroji jim to moc sluší, co říkáte?
A na co se můžeme společně těšit? Již 3. března na masopust, karneval a zábavu v Domě kultury ve Vizovicích
a 3. dubna vynášení Mařeny. Celostátní kolo dětských souborů Jihlava, které je odloženo z listopadu loňského roku proběhne 11. a 12. 6. Věříme, že se zúčastníme 18. a 19. 6. festivalu
Kunovské léto, naši nejmenší si užijí 3.–7. 7. tábor v Hutisku-Solanci, prožijeme 27. 7.–1. 8 těchto několik dní v Maďarsku, kde se zúčastníme festivalu dětských souborů Mako
a 9. 8.–16. 8 festivalu dospělých souborů v regionu Extremadura Cáceres ve Španělsku.
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Věříme, že si nadcházející sezónu všichni společně užijeme!
Jitka Macková

Vizovjánek

Vizovské noviny 01/2022

V JS Horymír Vizovice se schází většina členů v sobotu,
kdy kromě práce kolem koní mají kroužek s tréninkem větší děti pod vedením zkušené instruktorky. Všichni jsme celý
den venku na zdravém vzduchu, což nám prospívá. Dále se
malé děti ve věku 4-7 let a jejich instruktoři scházejí v pondělí. Práce s malými dětmi je pro jejich instruktory náročná, ke každému „maloškovi“ jsou potřeba kvůli bezpečnosti
dva instruktoři. V úterý a v pátek mají trénink s přípravou
na zkoušky základního jezdeckého výcviku skupinky větších
dětí a juniorky. Dětská základna se rozrůstá a dospělí z JS Vizovice se snaží vést děti nejen k zábavě, ale i k práci a vzájemné pomoci.
I v zimě jsme to chtěli mít kolem stájí hezké. Podzimní
vřesy v truhlících vystřídalo nazdobené chvojí a po čas adventu a Vánoc i venkovní vánoční stromeček. Ani jmelí
u stropu nesmělo chybět. Taky jsme se rozhodli, že trochu
kultury ve vánočním čase neuškodí a společně s dětmi jsme
vyrazili na koncert ve filharmonii Bohuslava Martinů. Všem
zúčastněným členům spolku se koncert moc líbil, proto jsme
si slíbili, že kulturní akce budeme se členy JS Horymír Vizovice navštěvovat častěji. 24. prosince dopoledne se pravidelně
scházíme v JS Horymír Vizovice ve slavnostně vyzdobených
stájích u vánočního stromečku. Maminky nachystají cukroví, slané pečivo, punč a drobné dárečky pro členy spolku pod
stromeček. Děti i dospělí si společně zazpívají koledy a koně

dostanou dárek v podobě mrkve a jablíčka. Po vánočních
svátcích proběhla další kulturní akce, tentokrát dětské představení v Městském divadle Zlín.
Rok 2022 jsme začali v JS Horymír novým nápadem. Scházet se nejen ve stájích, ale i mimo ně, protože je nám spolu
dobře a počítáme s pořádáním tradičních poloveřejných akcí:
Vítání jara • Dětský den • Letní tábor u koní • Dýňobraní
• Vánoční koledování
Kroužky s tréninkem pro členy jsou v JS Horymír 4x týdně
a někteří naši členové se budou chystat na zkoušky základního výcviku a zúčastní se soustředění v Tlumačově. Počet akcí
se jistě ještě rozroste s nápady našich členů.
Veronika Novotná

Klub českých turistů – Vizovice proti stárnutí
Na schůzích KČT nejen ve Vizovicích se setkáváme s povzdechem, že narůstá počet členů seniorů. Obyčejně to končí
smutným konstatováním, že klub stárne. Ve vizovickém odboru věnujeme této problematice pozornost. Turistika přeci
nejsou jen našlapané kilometry, ale také nové poznatky, které
lze získávat i s menším vynaložením sil. Jak uspokojit seniory
a veterány turistiky? Je to možné náročnějším připravováním
programů akcí, aby byly uspokojeny obě skupiny a vzájemně si nepřekážely, ale spíše se doplňovaly. Jiná možnost je
organizování speciálních akcí pro seniory. Protože se jedná
o menší skupiny, které nenaplní autobus, je výhodné využití
veřejných dopravních prostředků. Senioři jsou spořiví a tak
je vhodné pro ně vyhledávat akce s využitím slev na dopravě i slev, které jim nabízí slevový systém KČT- EUROBEDS.
Příkladnou akcí byl v minulém roce čtyřdenní vlakový zájezd
do Litoměřic, kde jsme získali výhodnou cenu na cestu lodí
po Labi bránou Porta Bohemica, držte se za 10 Kč na osobu,
a exkurzi na těžbu a zpracování českých granátů zdarma.
Nebo jednodenní výlet do skanzenu v Rožnově s využitím
dne otevřených dveří skanzenu. Cena zájezdu byla tak cca
50 Kč. Řeknete si, že cena není všechno. Ano, i příslušné pohodlí v ubytování a náročnost pěších přesunů řešíme tak, aby
odpovídala schopnostem turistických veteránů.
Přes tyto výhody je zájem o poznávací seniorské akce zatím velmi nízký. Výjimkou jsou atraktivní nabídky, jako je
zájezd autobusem na Chebsko, kde nastal opačný problém
Vizovské noviny 01/2022

přeplnění zájemců. Všem není možné vyhovět a nelze řešit
výběr účastníků jen podle pravidla: kdo dřív přijde, ten dřív
mele, ale musí nastoupit spravedlivější kritéria výběru, jako
je členství v KČT, angažovanost na akcích, které podporují
program KČT jako celostátní akce – např. Výstup na Klášťov,
připravovaná oblastní akce Víkend KČT, táborák ve Vičanově nebo na dalších význačných akcích odboru KČT Vizovice.
Společně strávený čas, který všechny účastníky těchto akcí
a výšlapů těší a naplňuje, je však to nejdůležitější.
Turistický veterán Ing. Miloslav Vítek
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Jsme rádi spolu

spolky

Činnost „Spolku Janův hrad Vizovice“
v roce 2021
Vážení čtenáři Vizovských novin, rok uběhl jako voda
a my jsme tu opět s článkem o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice. Tentokrát o tom, co všechno jsme udělali v roce 2021.
Spolek ani v tomto roce nezahálel a opět odvedl v rámci revitalizace Janova hradu spoustu práce.
Rozhodl jsem se, že tak jako v minulém článku o činnosti
spolku v roce 2020, to vezmu chronologicky:
• První brigáda se konala již 12. ledna a věnovali jsme ji
zajištění řeziva na trámky pro rekonstrukci turistického přístřešku. Rozhodli jsme se, že turistický přístřešek rozšíříme
o místnost, která bude v budoucnu sloužit k uskladnění věcí,
které nám ve vnitřním prostoru hradu překážejí a navíc kazí
celkový estetický dojem. Během lednových brigád se nám podařilo konstrukci zhotovit a zafixovat ji ke konstrukci turistického přístřešku. Stihli jsme ji i natřít ochranným izolačním
nátěrem.
• V únoru a v březnu jsme se přesunuli do hradu a věnovali se úpravám dřevěných konstrukcí.
• V dubnu, když začalo být pěkné počasí, jsme se přesunuli ven a pokračovali v práci na rekonstrukci turistického
přístřešku. Nyní jsme na šikmou dřevěnou konstrukci přibili
smrkové desky. Tím vznikl základ pro střechu, kterou jsme se
rozhodli pokrýt štípaným šindelem. Naštěstí jsme potřebné
množství šindelů nakoupili před několika lety a uskladnili je
ve Vizovicích. Teď jsme šindele převezli na hrad a uložili je
na pod schody na hlavním hradním nádvoří.
• V květnu jsme pokračovali v práci na budoucím skladu za turistickým přístřeškem. Zhotovili jsme přední stěnu
a do ní umístili dveře.
• V červnu jsme zhotovili zadní stěnu a do ní umístili
okno. Šikminu střechy jsme kryli izolační folií, dřevěnými latami a na laty přibili štípaný šindel. Hotovou šindelovou střechu jsme natřeli tmavým ochranným nátěrem.
• V červenci jsme vyrovnali podlahu budoucího skladu,
udusali ji, vysypali pískem a kryli pálenými cihlami. Tak
vznikla pěkná, rovná, dlážděná podlaha.
• V srpnu jsme se věnovali stavebně konzervační práci
na svislém zdivu hradu. Tuto práci jsme vlastně prováděli
průběžně od jara až do podzimu. Je to nekonečná práce, kterou provádíme každý rok a budeme provádět i v budoucnu.
Inu zřícenina.
• V září jsme nechali zhotovit modřínové dveře a zabudovali je do jižní hradní zdi. Jedná se o poslední vstupní dveře
do objektu a nacházejí se v těsné blízkosti lomeného „gotického“ okna. Tedy místa, kde je pěkný výhled do kraje a kde se
návštěvníci hradu často rádi fotografují.
• V říjnu jsme se věnovali údržbě jižní přístupové cesty,
která bývá často po dešti rozmoklá a blátivá. Proto jsme zhotovili z kovových nosníků profilu-U čtyři žlaby pro odvod
vody. Dva čtyřmetrové a dva šestimetrové. Za pomoci malého bagru jsme je usadili do cesty v kritických místech, kde se
voda nejvíce ukazovala. Vznikly tak čtyři kovové žlaby, které
budou odvádět vodu z cesty do lesa.
• V říjnu a v listopadu, stejně jako každý rok, jsme prová-
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děli úklid spadaného listí a podařilo se nám zrealizovat přípojku nízkého napětí.
Na závěr je třeba vzpomenout spolupráci s Technickými
službami Vizovice. S jejich pomocí jsme průběžně pečovali
o travnaté plochy areálu.
Při výše uvedených pracích bylo v roce 2021 odpracováno
velké množství brigádnických hodin.
Členové Spolku Janův hrad Vizovice odpracovali zdarma celkem 773 hodin: Josef Husek 203 hod, Jiří Gerych 174
hod, Pavel Kadlček 137 hod, Jiří Stojan 121,5 hod, Miroslav
Hála 108,5 hod, Miroslava Husková 19 hod, Antonín Tlusťák
st. 7,5 hod, Antonín Tlusťák ml. 2,5 hod.
Příznivci Janova hradu odpracovali celkem 71 hodin:
Eva Budínová 43 hod, Zdeněk Habrman 6 hod, Ondra
Habrman 6 hod, Klárka Habrmanová 7 hod, Maxim Husek 2
hod, Lucie Habrmanová 2 hod, Ivo Janíček 1 hod, Adrian Janíček 1 hod, Sára Janíčková 1 hod, Jan Kwaczek 1 hod a Jakub
Orsák 1 hod. Předseda spolku Josef Husek věnoval administrativním pracím, jednáním s úřady a organizování činnosti
spolku 108 hodin.
Od roku 2013 do konce roku 2021 odpracovali členové
spolku celkem 11 942 brigádnických hodin:
Josef Husek 3856 hod, Jiří Gerych 2037 hod, Pavel Kadlček
1928 hod, Miroslav Hála 1123 hod, Jiří Stojan 830 hod, Antonín Tlusťák ml. 674 hod, Stanislav Hruška 362 hod, Antonín
Tlusťák st. 342 hod, Richard Kučera 208 hod, Josef Kříž 145
hod, Přemysl Kopečný 108 hod, Magda Hálová 103 hod, Miroslava Husková 100 hod a Jarmila Korčáková 88 hod.
Příznivci Janova hradu odpracovali v letech 2013–2021
celkem 1134 brigádnických hodin.
Je třeba poděkovat i těm, kteří v roce 2021 podpořili realizaci projektu revitalizace Janova hradu finančně a poskytnutím služby: Finančně přispěli: Město Vizovice, Alena
Macháčková Zlín, Marie Minaříková Vizovice, Elen Macháčková Vizovice, Jan Francák Orlová, Martin Ševčík Vizovice,
Zdeněk Kroča Zlín, Bohuslava Rokytová Vizovice a návštěvníci Janova hradu svými drobnými dobrovolnými příspěvky
do hradních kasiček. Poskytnutím bezplatné služby přispěli:
Členové spolku dopravou materiálu a brigádníků soukromými vozidly.
Všem brigádníkům a dárcům patří naše velké poděkování!
Vše, co spolek od roku 2013 do roku 2021 na Janově hradu provedl, tak udělal proto, aby:
1) památka místního významu - hrad a studna nezanikly
v důsledku chátrání a zůstaly zachovány pro další generace
2) měli Vizovjané a návštěvníci Vizovic atraktivní cíl
svých vycházek
3) se více zviditelnil vizovický region (o Janově hradě se
od roku 2013 píše v tisku a česká a internetové televize o něm
natáčejí šoty)
4) mohla veřejnost využívat areál k rekreaci a Spolek
Janův hrad Vizovice k pořádání kulturních akcí
V roce 2021 v areálu Janova hradu proběhly tři
Vizovské noviny 01/2022
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kulturně-společenské akce: 11. 9. 2021 vystoupení skupiny
historického šermu „Rebellius“, 18. 9. 2021 vystoupení zpěváka a kytaristy Thoma Artwaye a 31. 12. 2021 tradiční „Silvestrovský punč na Janově hradě“
Naše plány pro rok 2022: Pokračovat v opravách a spárování zdiva, v kultivaci severního nádvoří a v sanaci klenby
sklepa. - Údržba rumpálu studny, lavic a stolů. - Dokončit
nátěry konstrukce zastřešení. - Pokračovat v údržbě severní
a jižní přístupové cesty. - Údržba travnatých ploch a jižního nádvoří. Plán kulturních a společenských akcí pro rok
2022: - Divadlo, šermíři, hudba (dle možností) a „Silvestrovský punč na Janově hradě“.
Pokud se rozhodnete, že nám při údržbě Janova hradu pomůžete brigádnicky, zavolejte na 777 272 600 nebo napište
na info@januvhradvizovice.cz, a dohodneme se na termínu.

Rozhodnete-li se přispět na opravy Janova hradu finančním darem, tak Vámi zvolený obnos můžete poslat na účet
u Fio banky č. 2700489045/2010.
Předem děkujeme!
Aktuální informace o dění na Janově hradě včetně plánu
brigád a všech akcí naleznete na webových stránkách www.
januvhradvizovice.cz a také na facebooku Janův hrad Vizovice.
Pokud by měl někdo z čtenářů VN zájem o členství
ve Spolku Janův hrad Vizovice, je to možné. Přijetí do spolku
je dle stanov podmíněno odpracováním 100 brigádnických
hodin při údržbě objektu a areálu Janova hradu.
Za Spolek Janův hrad Vizovice
Miroslav Hála

Inzerce
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Tituly vizovských závodníků horské orientační
cyklistiky
Tak, jako téměř všechny sporty, byl i MTBO sport poznamenán restrikcemi a protikoronavirovými opatřeními. Zatímco se běžně sezóna převrací do druhé poloviny, letos se
teprve začínalo.
První závody se podařilo uspořádat až začátkem prázdnin
v Plzni. Poté následoval rychlý přesun na další kola českého
poháru, která se uskutečnila v rakouském Grafenschlagu, Jesenici u Rakovníka, Vsetíně, Vidnavě a Zbraslavicích. I přes
různá omezení se podařilo uspořádat 14 kol ČP.
Do celkového pořadí ČP se započítávalo nejlepších 8 závodů, kde Kryštof Kroc v kategorii M21B a Dalibor Kroc v kategorii M40 osadili oba shodně konečné 6. místo. Umístění
na stupních vítězů se podařilo získat Daliborovi i Kryštofovi
v Rakousku, kde oba dojeli na 2. místě ve svých kategoriích.
Nejlepší výsledky přišly na Mistrovství České republiky
na krátké trati, kde Dalibor Kroc získal titul mistra ČR, v závodě družstev druhý titul mistra ČR a na klasické trati titul

vicemistr ČR.
Do příští sezóny, která věříme už bude úplná, přejeme závodníkům hodně úspěchů a dalších skvělých výsledků.
Dalibor Kroc

Dalibor a Kryštof Krocovi uprostřed

ORIENTAČNÍ BĚH v běhu roku 2021
Dovedu si představit, že
čtení článku o orientačním
běhu ve společenském občasníku lokálního významu,
bude mít s největší pravděpodobností podobný dosah
a význam, jako když učitel ve fyzice vysvětluje puberťačkám teorii relativity.
Literatura se o orientačním
běhu zmiňuje jen okrajově,
nalijme si čistého vína, okrajově i v rámci odborně vzdělávací sekce.
Filmografie nemilosrdně
odsoudila orienťáky do rolí
podivínů, asociálů a společností vyvržených individuí
potácejících se bezdůvodně a na první pohled bezcílně napříč prostorem. Vzpomeňme třeba dílo režiséra Matuly, které
již podle názvu „Bloudění orientačního běžce“ jasně identifikuje orientační běžce do výše uvedených kategorií. Když
v roce 2011 natáčel režisér Vejdělek své „Muže v naději“, byla
tu aspoň malá naděje představit orienťák veřejnosti jako moderní, atraktivní sport, plně využívající moderní technologie.
Nestalo se. Scénář filmu celkem zřetelně poslal orientační běh
na okraj společnosti, přirovnal jej k předrevolučním soutěžím
typu „partyzánský samopal“. Děkujeme Jirko!
Naštěstí žijeme v 21.století a rozvoj moderních technologií, jako třeba rozšíření GPS trackerů, 3D animace různých
mapových podkladů, tratí s variantami různých postupů,
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vykreslení reálného reliéfu krajiny, prostřihy ze statických
kontrol v lese, stabilizované akční kamery nebo třeba prolnutí reálných GPS vektorů sledovaných běžců do mapových
podkladů prezentovaných na internetu, na velkoplošné obrazovky v aréně závodů nebo v rámci přímého televizního přenosu, dělají z orienťáku mediálně velmi moderní, atraktivní
a technologický sport. Jednoduše řečeno, nejsme banda pochybných ignorantů zmateně pobíhajících po lese v bavlněném tričku a vytahaných teplákách…
Orienťák je těžká šachová partie, kterou ale hrajete v kyslíkovém dluhu. Nestačí být jen dobrým běžcem, musíte v maximálním nasazení dokázat přemýšlet a analyzovat reálnou
situaci. Orienťák vás naučí dělat rozhodnutí a za každá jednotlivá rozhodnutí ponesete následky. S každým výběhem
do lesa s mapou v ruce jdete hrát šachy, ve kterých nejde hrát
na remízu, ale zároveň zde nejsou „poražení“. Krásný, rodinný a rozvojový sport, ideální pro rodiny, protože zde najdou
své uplatnění všechny generace. Špičkoví orienťáci jsou zároveň špičkoví atleti, které máte možnost vidět i na těch nejprestižnějších atletických soutěžích.
Jak je na tom orienťák ve Vizovicích? Když napíšu dobře,
nebudu daleko od pravdy, ale nebudu daleko také od školního známkování. Náš oddíl patří stále do silné trojky největších oddílů ve Zlínském kraji. Zažili jsme ale i lepší léta,
kdy naši odchovanci sbírali medaile na různých MČR, byli
zařazeni do reprezentačních výběrů, pořádali jsme ty největší
a nejdůležitější závody,… Doba se celkem turbulentně mění
a s ní se mění také životní priority...
Aktuální společenská krize budiž zářným příkladem a zrcadlem, do značné míry ukazujícím charakter společenských
hodnot dnešní společnosti.
Vizovské noviny 01/2022

Drtivá většina dětí našeho oddílu výrazně zapracovala
na fyzické kondici, obratnosti a mentální přípravě. Občasné
řešení logických úloh, rébusů, matematických nebo mapových příkladů v rámci tempových tréninků na dráze, paradoxně dělalo větší problémy dospělým. Pokud bych měl tedy
hodnotit reálný stav populace na malém vzorku členů orientačního běhu z Vizovic, v době po covidových lockdownech,
mohu s uspokojením konstatovat fakt, že se vše ubírá správným směrem. Děti mají být „lepší“, než jejich rodiče…
Do sezony 2022 vstupujeme s jedním zásadním očekáváním. Konečně se nám snad po třech letech podaří uspořádat
multigenerační tmelící akce. Práce na společném díle vždycky spojovala různé civilizace, národy, společenství, generace
a proto bychom se rádi vrátili k pořádání oddílového soustředění a prosincového kulturně-společenského ukončení sezony. Opět budeme pořádat dva závody krajské úrovně, měli bychom uspořádat Krajské finále Olympiády škol v orientačním
běhu a u této příležitosti se nabízí obnovit spolupráci se ZŠ
Vizovice na pořádní sportovního dne. Během prázdnin pojedou nejlepší naši odchovanci na přípravný kemp do Švédska
a znovu budeme spolupořádat letní orienťácký tábor pro 90
dětí v Českém ráji.
Orienťák funguje ve Vizovicích nepřetržitě už více než
50 let. Našim cílem a posláním bylo, je a vždycky asi bude,
předávat zkušenosti a poznání o tomto nádherném sportu,
formování vztahu a respektu k přírodě a motivaci pracovat
na sobě, dalším generacím. A v těchto segmentech vidíme ty
zásadní hodnoty, které nás posouvají dále. Hodnoty, které tak
citelně absentují z dnešní egocentrické společnosti…
Martin MAREK
www.obvizovice.cz

Inzerce
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Krize, slovo, ze kterého většině lidí nabíhá husí kůže a obavy z každodenních situací. Krize ale vždycky přinášela také
obrovské příležitosti. Najednou máme prostor vystrčit hlavu
ze zadnice a přemýšlet jinak. A tak jsme se v době, kdy nás
média denně masírovala žalostnými a depresivními články,
reportážemi, rozhovory s různými osobnostmi a autoritami,
které důrazně a barvitě popisovaly tristní stav, jak se doba negativně podepisuje na zdraví, kondici, životním stylu a mentálnímu rozvoji dnešní mládeže, vše jednoznačně ukazující
na démona nazvaného covid rozhodli, že vytrváme. Od prvního uzavření společenského života jsme zavedli „individuální“ přípravu s virtuálním dohledem a motivací aktivních
členů oddílu, primárně žáků do tréninku. Najednou začali
běhat i ti, které bylo dosud velmi těžké zvednout ze židle. Pro
trenéra je vždy skvělé sledovat, jak se jeho svěřenci motivují
navzájem a zlepšují se. Virtuální dohled navíc doručil skvělé
příběhy a zážitky, ze života jednotlivých rodin v době lockdownu. (viz. přiložený otisk obrazovky nádherně demonstruje atmosféru doby nedávno minulé…)
Sezona 2021 byla pro oddíl velmi úspěšná. V kalendáři
jsme měli přes 100 oddílových akcí, téměř všechny se i díky
složité době podařilo realizovat. Otevřeli jsme orienťáckou
přípravku pro nejmladší děti, do soutěží jsme registrovali 64
členů našeho oddílu, uspořádali jsme dva velmi dobře hodnocené závody krajské úrovně, připravili čtyři nové mapy pro
technickou část přípravy, spolupořádali jsme letní sportovní
tábor v Českém ráji a díky přístupu dětí a mládeže se podařilo
na konci sezony posbírat 8 výkonnostních licencí do sezony
2022. Tomáš Vlček patří k nejlepším orienťákům ve své věkové kategorii na Moravě a díky svým výsledkům byl zařazen
do A sekce Sportovního centra sledované mládeže.

sport

Mistrovství ČR v Twirlingu, Prostějov 2021
Mistrovství Evropy v Twirlingu, CHorvatsko 2021
Covidové období znamenalo pro amatérské sportovce
omezení tréninků, nemožnost trénovat pod zkušeným vedením. Byli jsme nuceni hledat tréninkové alternativy, nemohli jsme do tělocvičny, kterou k našemu sportu potřebujeme
a v neposlední řadě jsme se potýkali s velkým odlivem sportovců, kteří tuto těžkou dobu neustáli.
A tak jsme se po dlouhých dvou letech konečně potkali
na Mistrovství ČR v twirlingu. Toto se letos konalo v Prostějově a sjeli se všichni nejlepší twirleři z České republiky s cílem vybojovat postup na Mistrovství Evropy NBTA (National
Baton Twirling Association) v twirlingu.
Právo soutěžit o titul Mistra ČR v twirlingu asociace NBTA
mají pouze ti atleti, kteří splní velice náročné mezinárodní
zkoušky.
Michaela Jančíková letos postoupila do vyšší věkové kategorie 15-17 let. Jde o nejsilnější kategorii, soupeři jsou na velmi vysoké úrovni.
Smůla se nám ale nevyhnula a při rozcvičce si Michaela
zlomila prst levé ruky a musela být ošetřena na pohotovosti. Nicméně patřila mezi favority a vedení NBTA Michaele
umožnilo startovat mimo svou kategorii po návratu z pohotovosti.
Michaela se ukázala jako opravdový bojovník, choreografii přímo na místě předělala a veškeré chytání upravila pouze
pro pravou ruku i když si byla vědoma toho, že tím ztratí potřebné body.
Nakonec postoupila do finále, ve kterém předvedla profesionální výkon a v obou svých disciplínách i přes fixaci prstu
vybojovala 3. místo, získala tituly II. Vicemistra ČR a v obou
disciplínách vybojovala postup na Mistrovství Evropy.

Příprava na Evropu byla poznamenána neustálými hygienickými omezeními, kdy za námi nemohl přiletět ani zahraniční trenér Pascal Dumas, se kterým Michaela dlouhodobě
spolupracuje, ale také dlouhodobou fixací zlomeného prstu.
Nakonec ale Michaela na konci října do Chorvatska odjela
a po dlouhé době se setkala s těmi nejlepšími z celé Evropy. Na soutěži byl vidět obrovský posun zejména Francouzů
a Italů, kteří i v době pandemie mohli za přísných podmínek nadále trénovat. Michaela byla ve věkové kategorii junior
15–17 druhá nejmladší, a i když věděla, že díky zranění má
určitý handicap, stanovila si obrovský cíl. Chtěla postoupit
do finále alespoň v povinném sóle. Nakonec postoupila do finále v obou disciplínách, v povinném sóle dokonce z 5. místa.
Finálové kolo bohužel nezvládla předvést úplně bez chyb, získala ale velmi vysoké hodnocení a v obou disciplínách vybojovala neuvěřitelné 8. místo.
Nezbývá nám než poděkovat Statutárnímu městu Zlín,
Městu Vizovice a Městu Fryšták za finanční podporu.
Ing. Alena Krčmářová

Michaela Jančíková (vlevo)
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Zima
Leden je dlouhý jako vojna. Začínám stříhat
metr. Jedenatřicet…
Na Nový rok bača dřímky, ve starém křesle u nové kuchyňské linky. Hlava - dvojková soustava: 0 je vyptuto,
1 je zapnuto… Pro reset, už v deset, potřebuje se káva,
na Nový rok, jak po celý rok, ve čtyři hodiny, když se vstává… Bačová šuchá před linkou, nad polévky bublinkou,
o sluneční krok blíž je vodě vřící, ve konvici, však nezaleje
druhu vzpruhu, v šálku čekající… Líto, že nenapadne ji
to… Bublinky od linky jen vzdychy, jedniček, nul jen šum
- tak bezeslovně tichý bačův je novoroční dům. 1. 1. 2010
Ohňostroje - to je moje, to my kluci rádi! Večerní úterý nad Vizovicemi bengálskými ohni Nový rok předvádí,
maluje obrazce a syčí a já, jen tak pro radost, zas třískám
si o zem třaskavými kuličkami a bouchám si o zeď sirkovými klíči… Když hvězdy padají a rachejtle skučí, co asi
Kláskovi, co ohňostroj zvučí, ve hlavě asi bzučí? Jakou zas
on - třaskavou směs! a za sucha!, a hřebíčkem! na stolečku
si patle... Ještě slyším tu ránu z dětského pokojíčku, ještě
vidím ten kousek dětského kytarového prsteníčku, co zůstal přilepený na tle… 1. 1. 2013
První lednová středa na nádvoří už novými pohledy
staré plány boří. Tu tvář zbledla na polystyren… Poplach
zrádný, oheň žádný… Ufff… Pravidelná to zkouška sirén… 2. 1. 2013
Šalamounky: Nečekané bahnění a hned zmatky: Jedno mrtvé jehňátko, to živé má hned dvě matky… Hádají
se o ně přede mnou, při olizování ulepeného rouna, jako
biblické ženy o dítě před soudem krále Šalamouna… 8.
1. 2012
Mokré tričko se Suchým Jiřím: Hustoměr na klíně,
esence v labině - voní, stále voní… Nikdo si nevšímá, jak
život mění se v rým… Snad jenom bláhoví magistři sklepoví pro ni - kapky roní, než hranu jí odzvoní - praménkem křišťálovým…

jakýsi Mister, jakási Miss, pro valentinský kiss… I roztál
sníh a máj byl luzný, v luzném háji pohled hrůzný… Mám
nejvíc zprávu nemilou - že byli to Vilém s Jarmilou, říká
se to ztěžka mi - přikryti jen běžkami… Zborcené harfy
tóny zněly a nad mřelými milenci vzlyky, kteří importovat
chtěli americké zvyky. Jsme Máchova země, zemský ráj,
měli počkat na první máj…

MB

Nad Hodišovem k Šibenici a do Vizovic

Únor, měsíc krátký, otevírá dlouhou poměť
zadními vrátky. V únoru se umírá…
Sojka (Garrulus gandarius): Ejhle sojku, jak volně si
létá bez obojku… Měří švuňky svých sojčích letek krátký
čas zimních pololetek… Uplynou, pár houpy - hou, sojčí
letkou modravou… 2006
Hovoříme-li o únorové bílé, sílící pole o kráse, k nám
do forhauzu se jí vejde, že ani elektrický proud nám nejde… Kam by také chodil, v takovém nečase… 2006
Na Hromnice - zimy polovice. Řepy zbývá půl druhého metráku, polovina z tuctu bedniček zemáků, myší
squadra ukryta - pod napůl plnou truhlicí je jádra. Polovice píce v picníku, polovice listí v listníku. Do zeleného
vydržím, než poženu před Júřím - deset starých, to máme,
že, až možná - dvakrát tolik kusů mládeže… 1979
Valentine´s Day: Zmrzlí leží na kopci dva Máchovi
pohrobci… Nečekali až roztaje, příliš spěchali do háje -
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Louka u háje

fotografie: Eva Kubíčková
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příroda

Žijí tady s námi
Botanické a zoologické okénko ve Vizovických novinách vám nabízíme už déle než rok. Rostliny a živočichy vybíráme s ohledem
na období, ve kterém se vám Vizovické noviny dostávají do rukou. Zvlášť v době, která přála více vycházkám do okolní tuzemské
přírody, vám mohlo podat zajímavé informace a s nimi trochu jiný pohled na svět, který nás obklopuje, který můžeme „objevit“,
když se zrovna neschováváme za zdmi svých příbytků. Jak už bylo řečeno dříve - často úplně stačí se jen na chvíli zadívat pod nohy.
Občas se ale vyplatí i zaostřit svůj zrak přece jen trochu víc. Odměnou jsou nám někdy sice nepatrní, přesto často fascinující tvorové,
pro které stojí za to kleknout do trávy, ponořit ruku do vody nebo zůstat nějakou chvíli nehybně a nepozorovaně stát. Svět přírody
je dokonalý, inspirativní a v každém okamžiku jedinečný.

Nezmar

Bříza

NEZMAR HNĚDÝ (Hydra oligactis)
Nezmar patří do kmene Žahavci. Najdete ho v přírodě
často v tůních, říčních ramenech a rybnících, přichyceného
na vodní rostlině nebo na kameni. Nezmary můžete nasbírat
sběrnou síťkou, když ji lehce protáhnete mezi řasami. Jejich
velikost je obvykle okolo 1 cm, proto se nejlíp studují pod
mikroskopem. Ale i ve volné přírodě je možné, a stojí za to,
chvíli nezmary sledovat.
Jejich jednoduché tělo se na rostlině drží pomocí přilnavé
nohy. Na opačném - volném - konci těla je ústní otvor, obklopený prstencem tenkých pohyblivých chapadel. Každé
chapadlo je opatřeno žahavými buňkami. Nezmaři se živí
drobnými vodními živočichy, například perloočkami nebo
buchankami, a když se kořist dostane do blízkosti některého
chapadla a dotkne se ho, okamžitě je chapadlem přichycena.
Zároveň se ke kořisti přiblíží i ostatní chapadla a znesnadní jí
útěk. Po té ji přitáhnou k ústnímu otvoru… Po dvou až třech
dnech jsou nestrávené zbytky potravy vyloučeny opět z ústního otvoru.
Dotknete-li se nezmara, okamžitě se stáhne a vytvoří rosolovitou kuličku. Má-li nezmar dostatek jídla, rozmnožuje se
nepohlavně, vytvářením pupenů v tělní stěně, které narostou
do podoby miniaturních jedinců a po dozrání se odtrhnou.
Utrpí-li nezmar zranění nebo dokonce utržení části těla, dokáže dokonale zregenerovat – ztracenou část svého těla vytvořit znovu. V drsnějších podmínkách se nezmaři mohou
rozmnožovat i pohlavně, jsou to však hermafroditi, tedy
oboupohlavní tvorové.
Biologové se o nezmary dlouhodobě zajímají kvůli jejich
regeneračním schopnostem. Nezmaři jsou prakticky nesmrtelní, jejich kmenové buňky mají neomezenou schopnost se
obnovovat. Díky jejich biologické nezničitelnosti se jméno
nezmarů stalo v řeči lidí synonymem fyzické i psychické
odolnosti.

ZÁŘÍCÍ KRÁSA – BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula)
Od pradávna je bříza přirovnávána ke štíhlé dívce v rozpuku mládí, s rozevlátými vlasy, která je plná života, síly a radosti. Však také je její planetou sama Venuše.
Bříza je symbolem propukajícího jara, ale i stromem, ze
kterého nezůstane téměř nic nevyužito, od mízy až po dřevo.
U nás je bříza běžný strom, dorůstající výšky až 25 metrů.
Její schopnosti táhnout z půdy vodu a vysoušet tak okolí bývá
využíváno v blízkosti vlhkých domů.
Už ve středověkých knihách o léčitelství se bříza označovala jako „ledvinový strom“. Její listy jsou tím nejjemnějším
prostředkem na proplachování ledvin, jaký známe. Čaj z březových listů vyplaví z těla zadrženou vodu a zvýší množství
moči až o 15%. Nálevy z listů zmírňují revmatismus a působí
proti močovým kamenům, březové koupele a obklady prospívají kůži, hojí vyrážky a plísňová onemocnění. Blahodárně
působí na vlasovou pokožku, likvidují lupy a brání vypadávaní vlasů. Nejznámějším tradičním léčivem z břízy je její míza,
tzv. březová voda. Míza se odebírá začátkem března navrtáním otvorů do kmene dospělého stromu a pomocí plastových
trubiček se dá během 24 hodin odčerpat 2 l mízy. Otvory se
pak musí velmi dobře utěsnit, jinak strom zahyne. Odebírání
mízy je však v České republice zakázáno.
Bříza je od pradávna spojována s plodností a darem života.
Je také stromem lásky. Mladíci prý dřív pokládali březové větvičky pod práh své vyvolené, aby získali její srdce. Na ochranu domu před zlými silami pomáhá věnec z březových větví,
zavěšený nad dveře. Když pro jarní očistu domu použijete
koště z březového proutí a to nakonec spálíte v ohni, spálíte
s ním i vše špatné, co se na něj ve vašem domě nachytalo.
Text: Dita Kouřilová, zdroj Astrologie rostlin, Herbář,
Wikipedie

Text: Dita Kouřilová, zdroj: Wikipedie, Pestrá příroda,
Mikroskopování
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Paní Ludmila Kalivodová

Na světě je spousta maličkostí, které dělají ze života zázrak.
Takovým malým zázrakem bylo 30. listopadu 2021 přátelské
a milé setkání s paní Ludmilou Kalivodovou u ní doma. Důvodem této návštěvy bylo slavnostní předání ocenění Osobnost města Vizovice, na kterou byla v roce 760. výročí první
písemné zmínky o Vizovicích navržena Komisí pro školství,
kulturu, tělovýchovu a spolkovou činnost za její celoživotní
zásluhy o udržování tradiční lidové kultury v oblasti Vizovického pečiva a vzornou reprezentaci našeho města. Toto
významné ocenění převzala z rukou starostky Bc. Silvie Dolanské a místostarostky Mgr. Aleny Hanákové.
A jak se k této rukodělné činnosti dostala a kdo ji inspiroval?
Bylo to již v roce 1956, kdy paní Ludmila Kalivodová
začala vedle svého zaměstnání pomáhat své tchýni Marii
Kalivodové při výrobě vizovického pečiva. Nejprve připravovala jen nožičky a ozdoby pro ptáčky a zvířátka. V tu dobu
bylo odběratelem jejich výrobků Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově.
V této činnosti se brzy natolik zdokonalila, že mohla tvořit
samostatně, a tak se v r. 1957 se svou tchýní staly obě pracovnicemi ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby) v Uherském
Hradišti.
Objednávky pro ÚLUV se však stále zvyšovaly. Byly pravidelné, a proto se stala od roku 1971 zaměstnancem ÚLUV
na plný pracovní úvazek.
V roce 1975 byla jmenována Mistrem lidové umělecké výroby, jehož ocenění si váží dodnes. Technologie výroby vizovického pečiva je v jejich rodině předávána z generace na generaci. Jak už bylo zmíněno na začátku, ona sama se ji naučila
od své tchýně, která rovněž získala prostřednictvím ÚLUV
titul Mistr Ústředí lidové umělecké výroby.
V dovednosti zhotovování vizovického pečiva pokračují
i její dcery Elen Macháčková a Jana Návratová. Své výrobky
předvádějí na různých akcích a obě jsou nositelkami titulu
Pracovnice Ústředí lidové umělecké výroby.
Během zaměstnání v Ústředí lidové umělecké výroby absolvovala paní Ludmila Kalivodová několik mezinárodních
turistických výstav (i burz) v zahraničí, např. ve Varšavě, ŠtětíVizovské noviny 01/2022

ně, Sofii nebo v Berlíně. V rámci bývalého Československa
se zúčastnila výstavy Tvořivé ruce v Paláci u Hybernů v Praze. Techniku výroby vizovického pečiva předváděla v rámci
programů v někdejší obchodní síti Kotva, Krásné jizbě nebo
v bratislavské Krásné jizbě.
Zúčastňovala se různých soutěží v lidové tvořivosti pořádaných Ústředím lidové umělecké výroby. Obdržela několik
čestných uznání a obsazovala přední místa v tvořivých soutěžích.
V roce 2013 byl paní Ludmile Kalivodové Krajskou radou
ZK udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského
kraje. Toto čestné ocenění se dostává pouze těm, kdo dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční
rukodělné výroby, přiměřeně svým možnostem ji předávají
budoucím generacím a prezentují své produkty na veřejnosti.
Tento titul uděluje Krajská rada konkrétním osobám doživotně, a to z důvodu podpory uchování a dalšího rozvoje lidové
tvorby, díky níž vznikly tisíce artefaktů patřících k pokladům
národního kulturního dědictví. Vizovické figurální pečivo
má tradici starou nejméně 200 let.
Ukázku její mistrné rukodělné práce s názvem Zvěrokruh
můžete ještě i s mnoha dalšími výrobky vizovického pečiva obdivovat v Domě kultury v Informačním centru až do
25. 3. 2022 na výstavě Šikovné ruce občanů.
Paní Ludmile Kalivodové k tomuto významnému ocenění
co nejsrdečněji blahopřejeme a do dalších let jí přejeme hlavně hodně zdraví!
Zuzana Štalmachová

Výrobky paní Kalivodové

foto – Elena Fuksová
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Opravy v kostele sv. Vavřince v roce 2021
Stálí i občasní návštěvníci vizovického kostela sv. Vavřince
si nemohli nevšimnout, že i v roce 2021 pokračovaly rozsáhlé
opravy jeho interiéru.
Kromě restaurování třetího bloku kostelních lavic to byla
především druhá etapa restaurování hlavního oltáře, které
započalo v roce 2020. Ve druhé etapě bylo dokončeno restaurování svatostánku včetně sochařské výzdoby a restaurování
oltářní menzy.
Hlavní oltář sv. Vavřince byl pořízen za P. Jana Bartoše,
který ve vizovické farnosti působil v letech 1864-1899. P. Jan
Bartoš v roce 1872 na světové výstavě v Paříži zakoupil pro
vizovický kostel za 12.000 zlatých hlavní oltář i s obrazem sv.
Vavřince. Konečná úprava mramorováním oltářní stěny byla
provedena roku 1936za P. Antonína Vysloužila. Oltář je nejen
dominantou našeho kostela, ale krásným uměleckým dílem.
Krásu a jedinečnost tohoto oltáře umocňuje skutečnost, že
byl v roce 1970 prohlášen movitou kulturní památkou.
Oltář sv. Vavřince během své existence prošel mnoha nepůvodními tvůrčími procesy. Do autentičnosti památky zasáhlo několik druhotných malířských povrchových pojednání. Povrch památky byl globálně pokryt novodobým nátěrem
– světle zelené a hnědočervené barvy u architektury. Ve špatném stavu se nacházel samotný dřevěný materiál – především
na zlacených částech, které jsou silně napadeny dřevokazným
hmyzem. Zlacené postavičky andílků a dekorativní výzdoba,
které zdobí svatostánek, postupně ztratily na lesku a část výzdoby byla nahrazena levnými kopiemi z papíru.
Za dohledu Národního památkového ústavu byl vypracován restaurátorský průzkum a záměr, jak obnovit tuto dominantu kostela. Dle průzkumu se zjistilo, že pod druhotnými
přemalbami je původní zlacení. Architektura a sochařská
výzdoba svatostánku byla tedy kompletně řešena zlacením
na lesk a na mat. Svatostánek prošel kompletní obnovou.
Všechny ozdobné díly svatostánku byly rozebrány aošetřeny
proti dřevokazném hmyzu. Byly doplněny chybějící dřevěné
konstrukce v četně řezby a bylo provedeno jejich zpevnění
a tmelení. Jednotlivé pozlacené okrasné dekory svatostánku
byly očištěny, proběhla kompletní příprava pro nanesení plátkového zlata, dle předešlého návrhu. Zásadní změny na svatostánku byly provedeny v doplnění zadní stěny a přestavbou
předních dvířek, které byly zceleny do jednoho dílu. V průběhu prací byly kontrolní dny v ateliéru restaurátorky MgA.
Kateřiny Čihákové Myškové, akad. soch. v Chlumci nad Cidlinou, kde byla kontrolována kvalita prováděných prací. Na
sochařskou výzdobu svatostánku bylo spotřebováno 6000
kousků plátkového zlata a 2000 kousků stříbrných plátků.
Dále byla provedena obnova oltářní menzy, na které bude
po celkové obnově oltáře svatostánek znovu osazen. Z menzy
byly odstraněny nepůvodní nátěry, bylo provedeno zpevnění
a domodelování povrchu štukovou technologií. Následně byl
proveden zpevňující a podkladový nátěr. Samotná barevná
retuš byla velmi náročná, kdy restaurátoři museli navázat na
dochované původní barevné zdobení. Po schválení barevných retuší byl proveden ochranný koncový nátěr.
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Celkové náklady II. etapy činily 423 315,- Kč. Byly financovány ze třech zdrojů: 300.000,- Kč z dotace Ministerstva kultury
z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“; 100 000,- Kč z rozpočtu Města Vizovice a zbývající částka ve výši 23 315,- Kč
byla financována z darů farníků z Vizovic a okolí.
Vít Sušila podle podkladů Petra Červenky,
technického administrátora děkanátu
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Čtvrtstoletí Vánoc s betlémy v zámecké kapli
Neuvěřitelných 25 let už otvíráme o vánočních svátcích
kapli Panny Marie matky Dobré rady v jižním křídle vizovického zámku. Poprvé stál před hlavním oltářem jen jeden jediný betlém, půjčený tehdy ze zámku Lešná u Zlína, varhanní
doprovod obstaral živě Jirka Šon… Od té doby se počet instalovaných betlémů rozšířil a z kdysi komorní akce pro pár
místních obyvatel se stala tradice, která postupně přesáhla
hranice města i kraje. Především na Štědrý den se nádvoří
před vstupem do kaple stalo místem setkávání lidí, kteří se
během roku vidí jen zřídka nebo vůbec. Popřejí si, postojí,
ochutnají po kalíšku pálené, prohodí pár slov, v posledních
letech i koledy zazpívají… Ale i v ostatních dnech, kdy je
kaple otevřena, stále přicházejí lidé, aby chvíli pobyli a vychutnali si krásu samotného prostoru i vystavených betlémů.
U příležitosti zmíněného čtvrtstoletí jsme požádali o spolupráci učitelky druhých a třetích tříd vizovické základní školy. Výsledkem byly úžasné práce, postavené na originálních
nápadech a trpělivém tvoření. Mechový, kamínkový, lahvový,
lžičkový, oříškový nebo jedlý piškotový betlém („k sežrání“)
doplnil tradičně vyřezávaný betlém, který zámku darovala už
před mnoha lety rodina Karla Jančíka z Vizovic. Jsem si jistá,
že líp jsme tohle naše výročí nemohli oslavit. Byla to velká paráda. Děkujeme dětem a jejich třídním učitelkám za ta úžasná
díla, děkujeme vám všem za přízeň!
Ať vám nový rok slouží ke zdraví a dobré náladě i v časech
složitých.
J. Pluhařová (autor textu i fotografií)

Mechový betlém, třída p. uč. Grácové

Kamínkový betlém, třída p. uč. Hillové

Oříškový betlém, třída p. uč. Tulejové

Piškotový betlém, třída p, uč. Mackové

Petkový betlém, třída p. uč. Geržové

Lžičkový betlém, třída p. uč. Tomanové
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UŽ MÁTE VYPÁLENÉ?
Už máte vypálené?..... to je na Valašsku a ve Vizovicích
téměř pozdrav a tímto jsme přivítali návštěvníky vizovického Hudebního klubu dne 20. 1. 2022 na besedě s generálním
ředitelem společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. VIZOVICE,
Ing. Pavlem Dvořáčkem.
Chtěl jsem, nejen Vizovjanům, představit osobně ředitele
světové likérky, ale také její velmi úspěšný rozvoj za jeho ředitelského působení ve společnosti, kam nastoupil v r. 1998 ve
svých 26 letech. Pavel Dvořáček (rodák z Kroměříže) povídal
o přebudování areálu na Razově s moderními technologiemi,
obdivuhodná je investice do sadů a nově postaveného výrobního závodu na hruškový destilát odrůdy Williams v Jižní
Americe v Chile. To vše jsme sledovali na promítacím plátně
i s prezentací nového (r. 2019) Muzea slivovice R. JELÍNEK
v Praze na Kampě.
Večer byl také prosycen vůní a chutí výrobků R. JELÍNEK,
které pro nás připravil p. ředitel na barovém pultu kavárny
Domu kultury. V Hudebním klubu samozřejmě hrála hudba, kterou P. Dvořáček vybral – J. Nohavica, V. Redl, Rolling
Stones, Beatles a jako překvapení přišel s kytarou (pěšky ze
Lhotska!…) Zdeněk Hrachový a spontálně zahrál a zazpíval
i s celým sálem ty nejúspěšnější skladby skupiny Fleret.
Jan Imrýšek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ČIŽMÁŘE
INFORMUJE
V posledních třech letech je pro nás začátek roku vždy
spojen s napjatým očekáváním, co se bude dít. Letošní rok
nás tentokrát začíná doprovázet všude omikron, ale i přesto
máme pro veřejnost dveře otevřeny. Půjčovní dobu jsme naopak ještě rozšířili o dopolední půjčování, v úterý a čtvrtek
od 9:00 hodin. Vyšli jsme tak vstříc žádosti čtenářů. A podle posledních číselných výstupů se toto rozšíření půjčovních
hodin osvědčilo.
Období konce roku starého a současně začátek nového je
pro nás vždy ve znamení statistických údajů, dat a čísel. Samozřejmě se ve statistice projevilo uzavření knihovny a to téměř do poloviny května. Přes všechna omezení si 944 čtenářů
v loňském roce půjčilo 23 215 knih, audioknih, novin a časopisů. V minulém roce jsme pro Vás nakoupili 669 nových
knih pro děti i dospělé.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili finančně nebo nám do fondu nové knihy věnovali.

Nejpůjčovanějšími tituly zahraničních autorů loňského
roku pro dospělé čtenáře byly:
Simon, Teresa: Růže a čokoláda
Gillerová, Katarína: Kroky v dešti
Marsons, Angela: Otevřený hrob
a českých autorů:
Mornštajnová, Alena: Tiché roky
Klevisová, Michaela: Drak spí
Hartl, Patrik: Nejlepší víkend
a pro děti:
Čálková, Alena: Borůvky na prodej.
V úterý 15. března 2022 v 17,00 hod. pro Vás chystáme
autorské čtení pana Miloše Vavrečky, kde představí svou
novou básnickou sbírku „Očima slov“. Těšíme se po dlouhé
době na setkání s vámi, milí čtenáři i návštěvníci knihovny.
O všem, co děláme i připravujeme, si můžete přečíst také
na našich stránkách www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková
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„Díky foťáku zapomenete, že žijete. Není to jako kdybyste se skrývali, zkrátka zapomenete na všechno
ostatní, kromě průhledu skrz hledáček“. Annie Leibovitz, fotografka
…..Pan Raoul Cekota byl výborný fotograf, ale hlavně dobrý člověk, který si vážil
práce jiných. Poznala jsem ho blíže, když jsem byla zvolena poslankyní a jmenována předsedkyní Komise pro občanské záležitosti. Za ta léta to byly stovky různých
obřadů. Ke všem důležitějším z nich byl pozván fotograf pan Cekota. Vážila jsem si
ho, že byl taktní a svou přítomností obřad nikdy nenarušoval. Byl neviditelný a fotky
hezké. Přísloví říká, že „jablko nespadne daleko od stromuů. Platilo to i zde, jelikož
jeho maminka byla také fotografka a ve Vizovicích měla svůj fotoateliér. Také byla
dobrá a svou práci milovala stejně jako její syn Raul.
Helena Mazůrková
Na sklonku roku 2021, doslova v jeho závěru, by oslavil své 85 narozeniny
známý a na Zlínsku uznávaný vizovický fotograf Raoul Cekota. Fotograf, který
desítky let vedl fotografický ateliér na Masarykově náměstí ve Vizovicích, ve kterém před ním pracovala a fotografovala jeho matka. Narodil se 30. prosince 1936
v Buenos Aires. Několik desítek let Raoul Cekota fotografoval a svou fotografií
tak dokumentoval společenské a kulturní dění především (avšak nejen) ve Vizovicích. Díky svému talentu, pracovitosti i společenské povaze byl nejen oblíbený,
ale stal se významnou a uznávanou osobností města. Vstupoval se svým fotoaparátem, pověstným taktem, úsměvem a trpělivostí do života několika generací lidí, žijících nejen ve Vizovicích. Díky svým fotografiím mapoval život jedinců, skupin i celého
města ve všech odvětvích dění, jeho rozvoj a změny. Fotografie Raoula Cekoty byly svým rukopisem nezaměnitelné. Dokázal
fotit tak, že při své práci doslova splynul s okolím. Jeho fotografie ze svateb, srazů, vítání do života i mnoha dalších významných
událostí najde doma ve svých albech a zásuvkách většina lidí z Vizovic i okolí. Raoul Cekota, výborný fotograf a mimořádný
člověk, vždy podporovaný svými nejbližšími, zemřel uprostřed práce 14. září 2005 ve věku 69 let.
„Fotografie je obrazem zachycený okamžik, tedy moment, který se už nikdy nemůže opakovat.“ Petr Brukner, český herec
Alena Hanáková

Raul Cekota – parťák nejen při svatebních obřadech
Veselý, usměvavý, s bujnou kšticí, která jej při práci fotografa často neposlouchala a on si ji musel rukou mnohokrát upravovat,
v barevných košilích a s brašnou plnou objektivů, filmů a fotoaparátů přes rameno.
Většina lidí ho znala z běžného života. Jeho fotografie nás provázely celým
životem od narození, let školního dospívání, přes fotografie svatební až k těm,
kdy se s člověkem loučíme. Za svůj život nafotil tisíce fotografií, které zachycují
lidský život v různých neopakovatelných situacích. Vždy se snažil, aby jeho
fotografie byly ostré, kvalitní a osobité. Jeho oslovení „KOČENKO“ si jistě vybavuje nejen z jeho ateliéru na náměstí většina dívek a žen, které fotografoval.
S Raulem Cekotou jsem měla možnost se vídat mnoho let. Bylo to hlavně
proto, že jako dlouhodobý aktivista Komise pro občanské záležitosti od jeho založení, kdy moje maminka byla matrikářkou Městského úřadu ve Vizovicích,
neodmyslitelně patřil ke všem obřadům touto komisí pořádaných, na kterých
jsem já zase pouštěla hudbu a recitovala.
Vzpomínám na jeden zámecký svatební obřad, který se konal 21. 3., tedy
na první jarní den. Tehdy napadlo asi 10 cm sněhu a Raul fotil nevěstu v lodičkách na bíle zasněženém zámeckém balkóně asi 20 min, protože stále nebyl
se záběry 100% spokojený. Nevěstě určitě moc teplo nebylo, zato z Raula teklo,
protože to byla v tu sobotu poslední svatba, a že jich nebylo v ten den zrovna
málo. Zůstala mi nejen fotografie bíle zasněžené zámecké aleje, ale i vzpomínka na výborného, spolehlivého a velmi zodpovědného profesionálního fotografa
a mého dobrého kamaráda.
Zuzana Štalmachová
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školství
kultura

Raoul Cekota

kultura

Druhé Společné zdobení

vánočního stromu

Když jsme na Vánoce 2020 kvůli covidové situaci namísto
vánoční výstavy připravili alespoň Společné zdobení vánočního stromu, řekli jsme si, že by z toho při troše štěstí mohla
vzniknout pěkná nová tradice. A protože se tehdy stromek
moc povedl, zkusili jsme akci zopakovat. Děkujeme všem,
kteří i tentokrát pověsili na urostlý smrk v zámeckém vstupním průjezdu svou vánoční ozdobu, a třeba i přidali nějaké
to přání. Jedna byla krásnější, originálnější, nápaditější, než
druhá. Tak nádherný vánoční strom jsme na zámku ještě nikdy předtím neměli! Ozdoby, tedy ty, které se nezkazí (čokoládové penízky nebo tenké papírové výtvory mají bohužel
krátkou životnost), jsme si schovali. Kdo ví? – třeba budou
jednou všechny pěkně pohromadě k vidění na některé z příštích vánočních výstav.
Text, foto J. Pluhařová

Společně zdobený vánoční strom

Inzerce
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Vážení čtenáři, po dobu 18 měsíců jsme vám na tomto místě nabízeli ke čtení fejetony, popisující každodenní realitu, viděnou
jen trochu jinou optikou. Bylo to období, kdy s námi doslova cloumaly dopady pandemie coviu-19, a silné fejetony v nás psal
život sám. Kdybychom všichni měli dar psaného slova, kdybychom dokázali své myšlenky a emoce přenést na papír, mohli bychom čísla Vizovských novin poskládat jen ze samých fejetonů. Možná je právě teď vhodný čas na změnu. Pojďme zkusit vrátit
do našich životů křehkost a sílu prostřednictvím poezie; o tom, že je naší přirozenou součástí, jen trochu méně viditelnou, svědčí skutečnost, že z každého člověka aspoň jednou za život nějakým způsobem vytryskne. Ale také proto, že máme ve své blízkosti víc básníků, než by nás kdy napadlo. S jejich tvorbou se na tomto místě budeme odteď potkávat, dokud nás to bude těšit.

Píseň o rose

Teď však to vidím víc a víc
Že rosa
Nikoho
Nebaví
Snad že je příliš čistá
Nebo snad že studí
Jedna věc je však jistá:
Píseň o ní nudí
Myslel jsem totiž
(V tom je ta potíž)
Že trocha poezie
Nikoho nezabije

Jiří Suchý
Já zpívám píseň o rose
Která se v trávě třpytí
Nikdo však na ni není zvědavý
Na první pohled zdálo se
Že posluchače chytí

A proto píseň o rose
Začal jsem tady zpívat
Na první pohled zdálo se že chytí
Co už se stalo stalo se
Můžete klidně zpívat…
Rosa se přesto den co den
Po ránu
Na louce
Zatřpytí…!

Vzpomínáme
V počátku prosince loňského roku jsme si
připomněli jubilejní 80 narozeniny
paní

Jeny Čečkové,
které by oslavila dne 2. 12. 2021.
Vzpomínají dcera Jana a synové Václav
a Jiří s rodinami
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Trocha poezie nikoho nezabije

DŮM KULTURY VIZOVICE

PROGRAM BŘEZEN - DUBEN 2022
GAJDY A ZELÉ, ŽIVOBYTÍ CELÉ

28.1.

Soutěž o nejlepší kyselici spojená s přehlídkou gajdošských kapel.

17:00

DŮM KULTURY VIZOVICE

MASOPUST VE VIZOVICÍCH

5.3.

Pořádá Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců
DŮM KULTURY

12.3.

METAL PARTY VOL: XIII
Metalové novinky, hudební produkce, karibské rumy, půlnoční tatarák a další. Vstupné na místě 70 Kč.

18:00

KONCERT

KAVÁRNA DOMU KULTURY

18.3.

HUDEBNÍ KLUB – FRANK ZAPPA QUARTET
Jako host Čendy Imrýška bude vizovická kapela FRANK ZAPPA QUARTET. Předprodej vstupenek v papírnictví

18:00

Betty a Informačním centru za 100 Kč, na místě za 120 Kč. Online: www.dkvizovice.cz

KONCERT

KAVÁRNA DOMU KULTURY

22.3.

PYRAMIDY | Přednáška Radka Kubly.
Předprodej vstupenek v papírnictví Betty a Informačním centru za 80 Kč, na místě za 100 Kč. Online: www.dkvizovice.cz

17:00

4.4.

CO JEŠTĚ VYŇŮRAL KMOCHÁČEK VE SVÉM ARCHÍVU
Vernisáž výstavy známek Ladislava Jurčáka.

17:00

9.4.

20:00

26.4.
9:00

29.4.
19:00

VÝSTAVA

VÝSTAVNÍ PROSTORY INFORMAČNÍHO CENTRA

VELIKONOČNÍ JARMARK

9:00 - 13:00

9.4.

PŘEDNÁŠKA

KAVÁRNA DOMU KULTURY

Prodej řemeslných výrobků a krajových specialit. Hudební doprovod zajištěn.

JARMARK

DŮM KULTURY A PARKOVIŠTĚ ZA DK

JARMAREČNÍ ZÁBAVA S KAPELOU FOCUS ROCK
Občerstvení a bezedný bar zajištěn.

KONCERT

DŮM KULTURY

JŮ A HELE – VESELÁ POUŤ
Loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracující s ČT Praha. Vstupné na místě 50 Kč.

DIVADLO

DŮM KULTURY

KONCERT VALAŠSKÉ FOLKOVÉ SKUPINY DAREBAND
Předprodej vstupenek v papírnictví Betty a Turistickém informačním centru za 150 Kč, na místě za 200 Kč.

KONCERT

Online prodej: www.dkvizovice.cz
KAVÁRNA DOMU KULTURY

PRO VÍCE INFORMACÍ, NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY DK VIZOVICE
WWW.DKVIZOVICE.CZ

