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Vizovské noviny

Váení spoluobèané,
tak k nám opìt dorazilo jaro. Vechno se zaèíná zelenat, zlepuje se nám nálada s pøibývajícím mnostvím svìtla a obèasným
prosvícením sluníèka. Zima nás letos moc nepotrápila, doufám,
e si to nebude chtít vynahradit v kvìtnu, technické sluby u
vzornì uklidily posyp z cest.
Jetì kdybychom tak nemuseli kadý rok pøenastavovat hodiny
a týden pak zívat na kadém rohu.
Pøed pùl rokem zaèalo pracovat nové zastupitelstvo a nové
vedení mìsta. Pøi problémech, které se hned na zaèátku vynoøily
s financováním zdravotního støediska a elektroinstalací v základní kole, bych oèekával lepí docházku zainteresovaných zastupitelù. Na druhé stranì rozpoèet se podaøilo sestavit a schválit
ve shodì a zùstala i rezerva na moné investice,
které jsou urèitì ve Vizovicích potøeba.

OBSAH:

Jsme mìstem mladých, poøád tady potkáváme hodnì dìtí a
letos se vyrojila i spousta maminek s koèárky. Co nás èeká k
øeení jsou kapacity zaøízení pro dìti, jak ty nejmení, tak kolka, kola, kolní druina praskají ve vech a jsou øeeny èasto
provizornì. Potkáváme mnoho rekreaèních bìcù, chodcù s hùlkami, ale pro dìti nám sportovitì trochu chybí. Zima nám letos
nedopøála za Sokolovnou mnoho ledu, ale jarní slunce odkrývá
neudrovaný prostor, na kterém by se mìlo propotit hodnì trièek
a odøít nìjaké to koleno. Ta si naopak odøou bìci na rozbité
dráze kolem fotbalového stadionu.
Pro dìti a sportování toho musíme udìlat víc a poèítáme s tím.
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Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu 2 200 kusù výtiskù
Výtisk zdarma
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V letoním roce nás èeká pøipomenutí 70 let od osvobození
mìsta sovìtskou armádou. Za tìch sedmdesát let nebylo nikdy
tak dùleité se zastavit a zamyslet, co znamenala válka a jakou
cenu má mír. Nikdy nebyla tak blízko a spoleènost tak rozdìlená, nikdy nás média nemasírovala tak intenzivnì. U dlouho se
nemávalo tankùm a faismus neskrýval do mlného oparu desinformací. Mìli bychom spoléhat na svùj zdravý rozum a soucítit s
tìmi, kteøí pár set kilometrù od nás u o mír pøili.
Velmi mne potìilo, e se vizovická kola pøihlásila k projektu
Skuteènì zdravá kola a dostala se mezi 15 kol, které budou
vzorové. V mnohém je tímto smìrem správnì nakroèeno, zmizely automaty na sladkosti, nevaøí se z polotovarù, jsou první vlatovky zdravých jídel a kdy se jetì dotvoøí prostøedí, dìti na
pozemcích koly hrábnou do vlastní zahrádky a nauèí se nìco
zdravého taky uvaøit, za pár let
Objevilo se nìkolik dotaèních titulù, na které se pokusíme
dosáhnout. Parkování ve støedu mìsta by si zaslouilo øeení,
a to je na obzoru. Spolu s nimi pár dalích chodníkù, cesta na
Janovu horu, kde nadenci ze Spolku pøátel pøipravili nezapomenutelného Silvestra a dál budou opravovat Janùv hrad.
Chrastìovtí svùj hrad dokonèí na druhém konci mìsta.
Podaøilo se nám zatím symbolicky sníit poplatek za odpadky.
Kdy budeme dále vzornì tøídit, umoní to dalí sníení v pøítím roce. Snad pytle dodané a do domu a na celý rok pomùou
spolu s odvozem odpadkù kadý týden. Platí se za váhu odpadu, ne objem, proto je tøídìní dùleité. Nejen pro peníze, které to
mìstu pøinese, ale taky planetu máme zatím jen jednu. Pøeju
Vám, a Vám na ní vechno v zahrádkách dobøe roste, a se
nám ve mìstì dobøe ije a máme dùvod k úsmìvu.
Pavel Skalka
èlen Rady mìsta Vizovice

ÈESKO SVÍTÍ MODØE
Dítì nebo èlovìk s autismem nerozumí svému okolí, nechápe èasoprostorové vztahy, nerozumí emocím druhých a trpí
tzv. sociální dyslexií. Protoe se nedokáe vcítit do druhých,
nechápe ani, jak a proè s ostatními komunikovat. Selhává v
pøedstavivosti, plánování èinností, imitaci a høe, sebepojetí.
Jeho vývoj je tím výraznì naruen. Nechápe sociální interakce
i pochvalu, proto selhává v motivaci k uèení se novým vìcem.
Z toho plyne problémové chování. Takový èlovìk proívá
mnoho úzkostí, které bez odborné pomoci nedokáe pøekonat.
Mgr. Romana Straussová
Ve ètvrtek 2. dubna veèer se rozsvítil morový sloup na námìstí
ve Vizovicích modrou barvou. Na výraz porozumìní a podpory
lidem, kterých se dotýká problematika autismu se tak mìsto
Vizovice pøipojilo k 2. roèníku osvìtové kampanì Èesko svítí
modøe, nad kterou pøevzal zátitu hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Michal Haek a Asociace krajù Èeské republiky. Kampaò
Èesko svítí modøe poøádá platforma Nadìje pro Autismus.
Proè pøipomínat právì autismus? (z øec. autos, sám) Jak vyplývá z úvodního citátu, jde o poruchu ovlivòující psychický vývoj èlovìka. Podle prùzkumù postihuje tento celoivotní handicap kadé
80. narozené dítì, 70 000 000 osob svìta, na 100 000 obèanù
Èeské republiky.

vyèlenit z federální pokladny 1.3 miliardy amerických dolarù v pøítích pìti letech na výzkum pøíèin vzniku autismu, monitoring prevalence autismu a kolení zdravotníkù s cílem vèasného rozpoznání
autismu.
S pomocí a podporou dokáou lidé s autismem (PAS-poruchy
autistického spektra) ít plnohodnotný ivot a obohatit spoleènost
svým jedineèným, originálním vnímáním svìta. Jejich vzrùstající poèet je spoleèenskou výzvou. Proto modré svìtlo pro autisty i pomoc
mìsta vizovickému obèanskému sdruení Za sklem.
Podle Nadìje pro Autismus

Alena Hanáková
Odkazy:
Nadìje pro Autismus, www.nadejeproautismus.cz
Za sklem o.s., www.zasklem.com

Podle zdroje: http://www. autismspeaks.org/ pøistoupil prezident
Barack Obama napø. k podpisu dokumentu, kterým se zavazuje
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Váená redakce,
zcela náhodou jsem na webových stránkách Vizovic objevila Vizovské noviny, kde jste zaèali uveøejòovat èlánky o døívìjích obchodech ve mìstì. Se
zájmem jsem si pøeèetla povídání o Klaèánkovì cukrárnì. Jako
by to bylo vèera, vybavila se mi sladká vùnì obchodu a chu luté a
rùové zmrzliny, na kterou jsem jako dítì chodila. Pøed oèima mám i
vitrínu se zákusky a stoleèky se idlièkami, u nich jsem sedìla jako
dáma a jedla ze sklenìného poháru lièkou výbornou zmrzlinu. Pøipadala jsem si dospìleji, i kdy jsem jetì nechodila do koly.

Vyuíváme svolení autora Lukáe Martinky k publikování nìkolika jeho pérovek - kreseb vizovských staveb, budov a památek. Jeho ucelený soubor byl zveøejnìn v nedávno vydané knize Kresby
historické architektury - edice Vizovicko.

Uplynulo u více ne 50 let od mého odchodu z Vizovic, dnes tam
nemám nikoho z rodiny, ale nìkolikrát do roka se tam ráda vracím.
Proila jsem ve Vizovicích svá kolní léta a kadoroènì si se svými
spoluáky pøipomínáme výroèí naí maturity na vizovské kole.
Pamatuji si provoz Halovy pekárny, obchodu pana Svárovského aj.
Kdy pøijedu na nádraí do Vizovic, vzpomenu si, jak jsem chodila na
fotbal na staré fotbalové høitì, za ním byl nevelký rybník s ostrùvkem
uprostøed. Dnes jsou tam paneláky. A nikdy nezapomenu na bruslení
na zámeckém rybníku a sáòkování v parku. Po pøeètení nejnovìjího
èísla Vizovských novin jsem se rozhodla, e postupnì prostuduju
vechna èísla. U se na to tìím.
Zdravím vás a pøeju hodnì zajímavých námìtù pro dalí èísla
novin.
Helena Jagoová,
Uherské Hraditì
Pøi prohlíení kreseb témìø 70ti ztvárnìných objektù jsem musel
mnohdy zapøemýlet, kde se chaloupka nachází, a proto dovolte,
abychom vyzkoueli i vás. První pérokresba bude jednoduchá a vìtina Vizovjanù bezpeènì dùm identifikuje, s druhou kresbou u to
tak, a na výjimky ze stran sousedù, jednoduché nebude.
Správné odpovìdi budete nacházet v tomto sloupci - dole pod
linkou.
Richard Jaronìk

Obr. 1: tìpská - budova zámeckého pivovaru è.p. 381 (pùvodnì z roku
1700)
Obr. 2: Pøíèná - domek è.p. 330 se starím jádrem
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KRÁTCE O TØÍDÌNÍ ODPADU
Na této stránce se dozvíte základní obecné informace o tøídìní
odpadu. Pro více informací o tøídìní a následném vyuití odpadu vám
mùeme doporuèit nae stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz

NE
Do modrého kontejneru nepatøí uhlový, mastný, promáèený nebo
jakkoliv zneèitìný papír. Tyto materiály nelze u nadále recyklovat.
Pozor, pouité dìtské pleny opravdu nepatøí do kontejneru na papír,
ale do popelnice
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru mùeme vhazovat jakékoliv sklo, napøíklad lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojù, sklenice od
keèupù, marmelád èi zavaøenin. Patøí sem také tabulové sklo z oken a
ze dveøí. Vytøídìné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále tøídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého èiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do tìchto nádob nepatøí keramika a porcelán. Nepatøí sem ani
autosklo, zrcadla nebo tøeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patøí zpìt do obchodu.

Spoleènost EKO KOM se
zabývá provozem systému tøídìní a vyuití odpadu. V rámci své
èinnosti se stará o tøídìní a
recyklaci plastù, skla, papíru,
nápojových kartonù, kovù a dalích vyuitelných materiálù.
Sbìrná sí je v souèasné dobì
tvoøena více ne 200 tisíci kontejnery. Je doplnìna pytlovým
sbìrem a dalími zpùsoby sbìru,
jako jsou sbìrné dvory a výkupny. Informace o místních specificích tøídìní odpadu, která je
potøeba vdy respektovat, se
dozvíte na mìstském úøadì
nebo u pøísluné svozové firmy.

lutý kontejner na plasty

Základní informace pro
správné tøídìní odpadu:

ANO
Do kontejnerù na plasty patøí fólie, sáèky, plastové taky, selápnuté PET láhve, obaly od pracích, èistících a kosmetických pøípravkù,
kelímky od jogurtù, mléèných výrobkù, balící fólie od spotøebního
zboí, obaly od CD diskù a dalí výrobky z plastù.
Pìnový polystyren sem vhazujeme v meních kusech.
NE
Naopak sem nepatøí mastné obaly se zbytky potravin nebo èistících pøípravkù, obaly od íravin, barev a jiných nebezpeèných látek,
podlahové krytiny èi novodurové trubky

Kontejner oznaèený oranovou nálepkou na nápojový karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutnì celý oranový,
dùleité je opìt oznaèení sbírané komodity oranovou nálepkou na
kontejneru. Pokud najdete oranovou nálepku, pak sem patøí krabice
od dusù, vína, mléka a mléèných výrobkù, které je potøeba pøed vhozením do kontejneru øádnì selápnout.
NE
Nepatøí sem mìkké sáèky, napøíklad od kávy a rùzných potravin
v práku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silnì zneèitìné
zbytky potravin.
Ing. Ivan Strakraba
Technické sluby mìsta Vizovice

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem mùeme napøíklad èasopisy, noviny, seity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem mùete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitøku! Nevadí
ani papír s kanceláøskými sponkami. Ty se bìhem zpracování samy
oddìlí.

6

Vizovské noviny

NOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍ PODPORY Z ROZPOÈTU MÌSTA
VIZOVICE PLATNÁ PRO ROK 2015
V návaznosti na schválení novely zákona è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, která dne 5. 2. 2015
vyla ve Sbírce zákonù pod èíslem 24/2015 s úèinností od 20. 2.
2015, bylo mìstem Vizovice v únoru 2015 pozastaveno pøijímání
a schvalování ádostí o finanèní podporu z rozpoètu mìsta
Vizovice na rok 2015.
Novela uvedeného zákona zásadnì zmìnila podmínky poskytování finanèních pøíspìvkù a dotací z rozpoètù mìst a obcí, kdy pøesnì stanovila závazné náleitosti ádostí o dotace, smluv o poskytnutí dotací, programù pro poskytování dotací a také povinnosti zveøejòování dokumentù na úøedních deskách mìst a obcí. Nedodrení
nìkterých tìchto ustanovení je povaováno za správní delikt.
V souvislosti s výe uvedenými skuteènostmi byla radou mìsta
vydána nová pravidla pro poskytování finanèní podpory z rozpoètu
mìsta Vizovice, která jsou platná ji pro rok 2015.
Nová pravidla jsou zpracována formou Smìrnice è. 1/2015 o
poskytování finanèní podpory z rozpoètu mìsta Vizovice, kterou
schválila na svém zasedání Rada mìsta Vizovice dne 25. 3. 2015.
Smìrnice vèetnì vech pøíloh (formuláøù ádostí a vyúètování,
vzoru veøejnoprávní smlouvy) je zveøejnìna na webových
stránkách mìsta www.vizovice.eu v sekci Obèan - Finanèní
podpora mìsta.

-

kritéria pro hodnoce
ní ádostí
lhùtu pro rozhodnutí
o ádosti
podmínky pro poskyt
nutí a pouití dotace
vzor ádostí (vèetnì
obsahu pøíloh k ádo
stem)

Pro rok 2015 byl na jednání rady mìsta dne 25. 3. 2015 vyhláen dotaèní program pro rok 2015 Dotace na èinnost s dìtmi a mládeí, který je zveøejnìn na úøední desce mìsta a webových stránkách mìsta www.vizovice.eu v sekce Obèan Finanèní podpora mìsta.
2. Individuální dotace na provoz èi èinnost organizací èi jednotlivcù se sídlem èi aktivitou na území mìsta Vizovice èi místní
èásti Chrastìov, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tìlovýchovy, kultury, vyuití volného èasu, poskytování sociálních a
zdravotních slueb, poární ochrany, péèe o dìti do 3 let vìku, protidrogových aktivit, péèe o historické památky apod. a dále individuální dotace na konkrétní projekty, investice, akce èi aktivity,
na které v daném roce nebyl vyhláen program podpory (dále
jen individuální dotace).
ádosti o individuální dotace musí mít písemnou podobu, musí
mít poadované náleitosti a lze je podat pouze na pøedepsaném
formuláøi mìsta (vèetnì vech povinných pøíloh), který je zveøejnìn
na webových stránkách mìsta v sekci Finanèní podpora mìsta.
ádosti budou pøijímány v prùbìhu celého roku a podléhají
finanènímu vypoøádání.
3. Jednorázové finanèní dary
ádosti o jednorázový finanèní dar z rozpoètu mìsta Vizovice
lze podat bez pouití pøedepsaného tiskopisu v prùbìhu celého
kalendáøního roku. Finanèní dary budou pøednostnì poskytovány
fyzickým èi právnickým osobám, které svou èinnost vyvíjí na území
mìsta a pro obèany mìsta Vizovice a MÈ Chrastìov. Poskytnutý
finanèní dar nepodléhá finanènímu vypoøádání.

adatelùm bude z rozpoètu mìsta Vizovice moné novì
poskytnout tyto druhy finanèních podpor:
1. Dotace, na které budou kadoroènì vyhlaovány dotaèní programy (dále jen programové dotace)
Pøísluné dotaèní programy bude vyhlaovat RMV, pøièem minimálnì stanoví:
cíl (úèel dotaèního programu, na který mohou být penìní prostøedky poskytnuty, výchozí podmínky, název dotaèního programu)
dùvody podpory stanoveného úèelu
cílovou skupinu - okruh zpùsobilých adatelù
výi celkové èástky urèené na dotaèní program
maximální výi dotace poskytnuté v jednotlivém pøípadì
pravidla pro pøedkládání ádostí (lhùtu pro podání ádos
ti, monosti doruèení ádostí)
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Vechny ádosti o finanèní podporu z rozpoètu mìsta Vizovice
na rok 2015 (kromì ádostí na èinnost s dìtmi a mládeí), které byly
mìstu doruèeny pøede dnem 20. února 2015 v souladu s døíve platnou smìrnicí è. 5/2013 o poskytnutí finanèní podpory z rozpoètu
mìsta Vizovice, budou projednány na nejbliích jednáních rady a
zastupitelstva mìsta a nemusí obsahovat náleitosti uvedené v §
10a odst. 3 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù. O schválení èi neschválení finanèní podpory
budou jednotliví adatelé informováni.
ádosti o finanèní pøíspìvek mìsta na èinnost s dìtmi a mládeí, které byly mìstu doruèeny pøede dnem 20. února 2015, projednávány nebudou a musí být nahrazeny novými ádostmi o dotaci na
èinnost s dìtmi a mládeí v souladu s vyhláeným dotaèním programem mìsta pro rok 2015.
Ing. Eva Kubíèková,
vedoucí finanèního odboru MìÚ

VÝMÌNA PRÙKAZEK MIMOØÁDNÝCH VÝHOD A PRÙKAZÙ OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM
K datu 31. 12. 2015 skonèí
platnost vech stávajících prùkazek mimoøádných výhod
(MV) a prùkazù osoby se zdravotním postiením (OZP), tj.
TP, ZTP a ZTP/P, bez ohledu
na délku jejich platnosti (tzn. i
kdyby byly pøiznány jako trvalé), a to u vech dritelù tìchto prùkazù. Od 1. 1. 2016 ji
budou muset mít vichni
nový prùkaz OZP. Tyto nové
prùkazy bude Státní tiskárna
cenin distribuovat od dubna
2015. Od dubna do konce prosince 2015 musí vichni stávající dritelé prùkazù poádat
na Úøadu práce (ÚP) ve Zlínì
o výmìnu za nový typ, a to
svou osobní návtìvou na pracoviti ÚP Zlín. Upozoròujeme,
e tuto záleitost nelze vyøídit
na pracoviti ÚP èi na sociálním odboru ve Vizovicích!
Pøi podpisu Podkladù pro
vydání nového prùkazu OZP je
tedy nezbytná úèast samotného klienta, nebo tento tiskopis
se tiskne pøímo z aplikace v
poèítaèi a klient ho bude na
místì sám podepisovat, a lepí
se zde jeho fotografie.
K jednání na ÚP je tøeba
mít s sebou:
- platný obèanský prùkaz
- stávající prùkazku MV èi
prùkaz OZP, nejlépe pokud klient dohledá i rozhodnutí o jeho
pøiznání

- aktuální fotografii (barevnou, velikost jako na OP)

dobì informativní dopis o
výmìnì prùkazù.

Za výmìnu prùkazu bude
ÚP úètován správní poplatek
ve výi 30 Kè.
Nové prùkazy se budou
podle vìku vydávat na dobu 5
èi 10 let, kdo bude mít kratí
dobu posudku LPS OSSZ, tak
samozøejmì jen na tuto dobu.
Klientùm, kteøí jsou driteli
prùkazù MV èi OZP, a souèasnì pobírají pøíspìvek na mobilitu, rozesílá ÚP ji v souèasné

Klienti, kteøí jsou driteli
prùkazù MV èi OZP, ale souèasnì nepobírají pøíspìvek na
mobilitu, nebudou ze strany
ÚP nijak oslovováni, výmìnu
svého prùkazu si musí vyøídit
sami!
Pøed jednání na ÚP doporuèujeme vyplnit a následnì
mít s sebou k jednání formuláø
ádost o pøechod nároku na
prùkaz osoby se zdravotním

postiením (je mono vytisknout z webových stránek ministerstva práce a sociálních
vìcí www.mpsv.cz, získat
osobnì na pracoviti ÚP ve
Vizovicích nebo ve Zlínì, pøípadnì na sociálním odboru
MìÚ Vizovice).
Je tøeba zdùraznit, e kdo
nebude mít od 1. 1. 2016 nový
prùkaz OZP, od tohoto dne
zcela ztratí nárok na své výhody pro OZP a bude muset
podat novou ádost o pøiznání
prùkazu OZP, a tím absolvovat
vekerá vyetøení u posudkového lékaøe a absolvovat té
celé správní øízení na ÚP. Je
proto v zájmu vech stávajících dritelù prùkazù MV a
OZP, aby nejpozdìji do 31. 12.
2015 poádali o výmìnu svých
prùkazù!
K novì vystaveným prùkazùm OZP budou novì vystavovány i parkovací prùkazy. Tuto
záleitost pak bude mono
vyøídit na sociálním odboru
MìÚ Vizovice.
Blií informace k výmìnì
prùkazù je mono získat na
ÚP Zlín, tel. 950 175 111
(ústøedna), pøípadnì na sociálním odboru MìÚ Vizovice, tel.
777 471 156, 777 471 156,
777 471 157.
Marie lahaøová, DiS.
sociální odbor MìÚ
Vizovice

POZOR NA POLOPØEVODY,
HROZÍ VYØAZENÍ VOZIDLA
Z PROVOZU
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel
pouze odhláeno pøedchozím provozovatelem (tzn., e vozidlo je v
polopøevodu), musíte podat na pøísluném registru vozidel do 30.
èervna 2015 ádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silnièních vozidel. Pokud ádost nepodáte, vozidlo administrativnì zanikne a u nepùjde pøihlásit (viz pøechodná ustanovení Èl.II zákona è.
239/2013 Sb.).
K ádosti se dokládá: obèanský prùkaz èi jiný doklad totonosti,
doklady k vozidlu (technický prùkaz a osvìdèení o registraci vozidla),
doklad o pojitìní, protokol o evidenèní kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popø. plná moc s ovìøeným podpisem, pokud se neúèastníte vyøizování osobnì.
Dalí informace o zmìnách v pøevodech a pøihlaování silnièních vozidel jsou uveøejnìny na www.mdcr.cz
JUDr. Terezia Zlámalová
Vedoucí Odboru dopravy a silnièního hospodáøství
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SEDMILETÉ PÙSOBENÍ
MÍSTNÍ AKÈNÍ SKUPINY (MAS)
MAS Vizovicko a Sluovicko
(MAS VaS) je neziskovou organizací vyuívající metodu LEADER, která byla zaloena ji v
roce 2007. Jejím cílem je zlepit
kvalitu ivota na venkovì, podpora drobného podnikání a
zemìdìlství, ale také podpora
udritelného rozvoje v daném
území. Jedná se o spoleèenství
obèanù, neziskových organizací,
soukromé a veøejné sféry, které

území Vizovic realizováno 7 projektù:
- Revitalizace ulièní fasády
/ Nemocnice Milosrdných
bratøí
- Rozíøení tiskového provozu o ekologické zázemí
/ Ezop reklamní agentura
- Sanace vlhkého zdiva
/ Nemocnice Milosrdných
bratøí
- Suárna ovoce / RUDOLF
JELÍNEK, a.s.
- Technické vybavení pro
SK Vizovice / SK Vizovice
- Zimní zahrada / Dotek,
o.p.s.
- Zkvalitnìní zázemí v Orlovnì / Orel jednota Vizovice
MAS také realizovala pìt tzv.
projektù spolupráce (partnerské
projekty více MAS), díky kterým
vznikly nové cyklopointy (napø.
Ublo nebo Zádveøice), obnovené
studánky a studny (napø. u øímskokatolické fary), èi bylo poøízeno vybavení pro informaèní centra nebo vytvoøení nových propagaèních materiálù.

spolupracují na rozvoji venkova
a zemìdìlství.
V souèasné dobì se MAS
pøipravuje na nové plánovací
období 2014 - 2020. V minulém
roce byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území,
avak práce na ní stále pokraèují. Jedná se o dokument, na
jeho základì bude MAS moci
èerpat dotace z operaèních programù. Aèkoliv v souèasnosti
nejsou ádné operaèní programy
otevøené, zamìstnanci se úèastní semináøù a kolení, aby byli
pøipraveni na první výzvy, které
budou vyhláeny v prùbìhu
letoního roku. Nezbytnou podmínkou pro implementaci Integrované strategie rozvoje území je
uspìt v tzv. standardizaci, která
by mìla zajistit otevøenost a
transparentnost MAS a zhodnotit
její personální a majetkovou propojenost.
V minulém programovém
období 2007 - 2013 bylo z hlavního operaèního programu (PRV
2007 - 2013) realizováno 50 projektù s celkovými investièními
náklady za 26,8 milionù Kè. Ze
zmínìných 50 projektù bylo na
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Pøi pøípravì na nové plánovací období chceme oslovit
zájemce o sociální podnikání,
kteøí nás mohou ji nyní kontaktovat. Velmi dobrou spolupráci
máme se zemìdìlci, naopak se
nám moc nedaøila spolupráce v
oblasti lesnictví. Velký zájem o
spolupráci byl v minulosti z
oblasti neziskového sektoru, ale
tomu se bohuel nepodaøilo si
vyjednat dobré dotaèní podmínky
pro budoucí období. Zájem
máme také o spolupráci s ivnostníky a malými podnikateli,
kteøí nás mohou kontaktovat se
svými projekty.
Renata Bednáøová
MAS Vizovicko
a Sluovicko, o.p.s.

PLÁNOVANÉ ZÁJEZDY A AKCE KLUBU
DÙCHODCÙ VE VIZOVICÍCH

Øíjen - 6. 10. 2015
Zámek Napajedla
Høebèín Napajedla
Obìd Napajedla
Odjezd ve 13 hodin sklípek Poleovice
Akce na DK Vizovice:
Návrh zájezdù na rok 2015:
Duben - 21. 4. 2015
Zámek Jaromìøice nad Rokytnou / vstupné /
Obìd Penzion u Floriána, Hrotovice
Jaderná elektrárna Dukovany / prohlídka /
Krátká nauèná stezka Mohelenská step
Kvìten - 12. 5. 2015
Zvonaøství Brodek u Pøerova / exkurze /, zvonkohra námìstí
Obìd - Lotice, restaurace u Coufalù
Prohlídka muzea tvarùkù Lotice
Hrad Bouzov - prohlídka

30. 4. 2015 - paní Dolanská Silvie Bc., starostka a paní Hanáková
Alena Mgr.místostarostka mìsta Vizovice
28. 5. 2015 - pan ing. Nedbal Vladimír, vedoucí soc.odboru mìsta
Vizovice a paní Radomíra Peèeòová, øeditelka DOTEKu - domu s
peèovatelskou slubou Vizovice
25. 6. 2015 - pan Mudr. Jirátko Ale,enský lékaø Vizovice
Stanislav Vajïák
Klub dùchodcù Vizovice

Èerven - 16. 6. 2015
Národní technické muzeum Brno
Obìd - Restaurace na Kinì, Rajhrad
Památník písemnictví Rajhrad
Záøí - 15. 9. 2015 - úterý, nebo sobota 19. 9. 2015
a) Bus Javoøina zastávka - pìky po horizontu na Velkou Javoøinu,
asi 8 km
b) Busem a k Holubyho chatì - krátká procházka na V. Javoøinu,
obèerstvení, pøestávka
- Hrad Trenèín
- Zastavení v Starém Hrozenkovì na korbáèiky
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA
ÈIMÁØE INFORMUJE
Uplynulý mìsíc bøezen je nejen první jarní mìsíc v roce, ale pro
knihovny, knihovníky a vechny ètenáøe je také tradièním mìsícem
ètenáøù a ètení, døíve nazývaným také mìsícem knihy nebo internetu. V knihovnì jsme pøivítali áky 1. tøíd s informaèní knihovnickou
lekcí, 2. tøídy se zase seznámily se spisovatelem Josefem Ladou.,
4. tøídy objevovaly kouzlo ilustrací v knihách.
Vichni návtìvníci knihovny si mohli prohlédnout výstavky
výtvarných prací ákù základní koly nebo zavzpomínat na svá kolní léta u minivýstavy Cestièka do koly, vìnované 241. výroèí
zavedení povinné kolní docházky Marií Terezií.
Do svých prostor si nás také pozvala Základní kola v Jasenné,
kde jsme si se áky povídali napø. na téma Vikingù, ale také o knihách, ètení i knihovnách.
Stejnì jako kadý rok i letos jsme se zapojili do celostátního
projektu Celé èesko ète dìtem aneb v knihovnì si èteme rádi,
s knihami jsme kamarádi ve spolupráci s Mateøskou kolou
Vizovice.

STOLETÁ DÌCKA ANEB NEOMEZENÉ
KOUØENÍ A LEVNÝ ALKOHOL
Ani v letoním roce jsme nevynechali nai tradièní velikonoèní
knihovnickou dílnièku. Dìti s pomocí rodièù èi babièek vyrábìly
rùzné ozdoby k Velikonocùm, vechny malé návtìvníky lákala
monost si nechat pomalovat oblièej a hlavnì sami si vyzkoueli
malování kraslic, peèení vizovického peèiva (foto) nebo pletení pomlázky. Tímto dìkujeme paní Adamcové, paní Macháèkové a paní
Malé za ukázky tradièních lidových velikonoèních øemesel a za strávené odpoledne v knihovnì.
Na velikonoèní tradice navazovala i dalí návtìva v knihovnì,
se áky Základní koly Praktická jsme si povídali nejen o tradièních
lidových velikonoèních zvycích, ale i vyrábìli velikonoèní ozdoby.
O vech pøipravovaných akcích v knihovnì, kniních novinkách
v naem fondu a zajímavostech se doètete na naich stránkách
www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

Statistiky hovoøí jasnì, lidský vìk se prodluuje a prognózy vìtí,
e za nìkolik desítek let se lidé mohou doít i 120 let. Z toho dùvodu
se logicky prodlouí i produktivní vìk a lidé budou zøejmì odcházet do
dùchodu a v 80 letech! U teï se na místo v domovì dùchodcù èeká
i nìkolik let a asi to nebude lepí. Ale mají vzniknout jakési krátkodobé útulky.
Dávám pøíklad.
Rodina se chystá na dovolenou, ale co s dìdeèkem na horách
nebo u moøe, tak se umístí do toho zaøízení. Vak my dùchodci u toho
moc nepotøebujeme, staèí televize, dobøe zásobená lednièka, lékárna.
Zaøízení by mohlo také pùsobit jako preventivní výchovný prostøedek.
Napøíklad kdy vám vnuk øekne: Dìdo, nezlob nebo pùjde do útulku. To u si potom dá pozor na hubu.
Zaøízení nebudou urèitì levná a nabízí se tu monost sponzoringu. Tak kdy si majetný èlovìk mùe dovolit sponzorovat tygra nebo
opici v zoologické zahradì, nevidím dùvod, proè by nemohl podpoøit
tøeba mì v tom pajzu. Domnívám se ale, e po dovrení 100 let by
mìli mít senioøi urèité výhody, napøíklad neomezené kouøení, levný
alkohol, na pøechodech pøecházení na èervenou.
S trochou fantazie si dovedu pøedstavit oslavu 120tiletého otce
rodiny, jak peskuje svá stoletá dìcka, e se u stolu hrbatí a srkají polévku. No ale co ti sedmdesátiletí vnuci a padesátiletí pravnuci. Ti aby
se vyhnuli trapné otázce: A ty jsi který? budou muset být oznaèeni
visaèkami nebo èísly, vak kdo by si je mìl pamatovat.
Kdesi jsem èetl, e ten, kdo se rád smìje, se doívá vysokého
vìku, moná na tom cosi bude.
Frantiek Kladníèek

2/2015

11

POÈASÍ V ROCE 2014
Dalí rok je za námi, a tak vám opìt pøináíme jeho meteorologické hodnoty. Ze zaznamenaných hodnot vyplývá, e loòský rok byl opìt
suchý a teplejí, s prùmìrným mnostvím sluníèka. Ale vrhnìme se
rovnou na údaje.

nami.
Rozbor vznikl díky pochopení Mgr. Baného, který laskavì zapùjèil
Denní záznamníky meteorologických pozorování na stanici ve
Vizovicích.

Sráky:
Graf poèasí nám nyní ukázal, e loòský rok byl na sráky vyjma
èervence a záøí jednoznaènì podprùmìrný. Spadlo jen 619,8 mm sráek, co je o 92,7 mm ménì ne èiní statistický prùmìr od roku 1968.
Nejdetivìjím mìsícem byl èervenec se 113 mm sráek, nicménì i
ten byl znaènì podprùmìrný proti srpnu roku 2013, kdy spadlo 134
mm sráek. Nejvíce naprelo 31. èervence, a to 29,7 mm. Nejsuím
mìsícem byl bøezen, kdy spadlo jen 23,4 mm.
Roèní prùmìrná teplota byla 10,19 °C, pøièem dlouhodobý prùmìr èiní 8,31 °C. Loòský rok byl tedy stejnì jako pøedchozí teplotnì
nadprùmìrný. Nejteplejím mìsícem byl èervenec s prùmìrnou teplotou 18,04 °C a nejchladnìjí leden s 1,64 °C. Nejteplejím dnem byl
poté 20. èervenec s teplotou 24,7 °C a nejchladnìji bylo 30. prosince,
kdy prùmìrná teplota klesla na - 12,2 °C.
Sluníèko loni svítilo 1 527 hodin, oproti prùmìru, který je 1 566
hodin (roku 2012 svítilo 1 722 hodin). Nejsluneènìjím mìsícem byl
èerven s 226,3 hodinami, nejslabím byl leden s pouhými 34,9 hodi-
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SKUTEÈNÌ ZDRAVÁ KOLA
Varující procento dìtské obezity, nedostatek pohybu, patné
stravovací návyky, to byly hlavní impulzy vzniku iniciativy Skuteènì
zdravá kola v roce 2014. Vycházela z ovìøených britských zkueností Food for Life Partnership a nabídla monost èeským kolám
zapojit se do pilotního programu. Pøihlásilo se 42 kol a máme
radost, e mezi 15 vybranými je i Vizovická základní kola. Urèitì i
proto, e kvalitì jídla a zdravým zásadám se vìnuje u nyní velká
pozornost. Moná trochu pøispìl i semináø jedné z garantek iniciati-

vy, specialistky na zdravou výivu Mgr. Margit Slimákové PhD., v
øíjnu ve Vizovicích. Chceme zdravìjí dìti, o tom není pochyb, chceme to udìlat tak, aby to stálo moná více úsilí, ale urèitì ne více
financí, znamená to zmìnit nìkteré návyky, v nìèem zmìnit pøístup
a být dìtem vzorem. V prvních pìti mìsících se bude ucházet vizovická kola o splnìní bronzových kritérií. Automaty na sladkosti u
zmizely, vaøí se vesmìs z èerstvých surovin, k dispozici je k pití èistá
voda. Na øadì jsou dalí kroky. Kultura stolování, vìtí spektrum
vaøených zdravých jídel, kolní zelináøská zahrada.
Prvního dubna v rámci Dne otevøených dveøí základní koly
poutala pozornost opravdu velkého poètu návtìvníkù ukázka zdravých jídel. Vaøily kuchaøky, uèitelky, maminky, zapojily se velmi
ochotnì i dìvèata z vyích roèníkù. Na doma peèeném chlebu
mnoho druhù pomazánek, saláty. Zdravou kuchyní ale nejsou jen
studené pokrmy. K vidìní byla tøeba i pohanková sekaná, sladké
dobroty témìø bez cukru a neoficiální zlatá medaile patøila carpacciu
z èervené øepy. Potvrdila se známá pravda, zdravá kuchynì není o
drahých surovinách, ale o správné pøípravì a dokonalém dochucení. Velmi zdaøilá akce, která snad pomùe zapojit do projektu nejen
pracovnice kolní jídelny, vedení koly a áky, ale i rodièe dìtí a irokou veøejnost. Dobrá mylenka si zaslouí maximální podporu. Vrátí
se nám ve zdravìjích návycích naich dìtí.
Pavel Skalka

PØÍSLOVÍ
Pøísloví jsou známá u dlouho, nìkterá moná u staletí, a tak se
zdá, e do dnení doby u jaksi nezapadají.
Tak jsem si dovolil nìkterá trochu upravit, napø. takové: S poctivostí nejdál dojde. No ale pusme si televizi, rozhlas nebo pøeètìme si
noviny a co se dovíme? Podvody, krádee, korupce, a tak jsme si u
na to zvykli, e se to u zdá, jako by to bylo souèástí naeho ivota, a
tak si myslím, e by to pøísloví mìlo znít spíe takto: S poctivostí nejspí pojde!
Zlaté èeské ruce se døív øíkávalo a urèitì to byla pravda, ale e by
nai hrnèíøi dìlali takové zmetky, to se mi teda nezdá. Samozøejmì tím
myslím pøísloví o dbánu, jeho ucho zùstalo v rukou majitele. Toto
jsem vyøeil myslím logicky a s duchem doby: Tak dlouho se chodí se
dbánem pro vodu, a se zavede vodovod.
A nyní trochu ekologie, o které se teï tak èasto hovoøí a velmi známé pøísloví a tady jsem pìknì narazil. Volal jsem jak blbec do lesù
státních, singulárních i soukromých a nic, ozvìna ádná, tak v takovém stavu jsou nae lesy! Co s
tím? Kdy to nefunguje, tak navrhuji toto pøísloví zruit.
Le má krátké nohy. Dalí
známé pøísloví, no ale podívejme
se, co lze z nìho mení úpravou
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udìlat - tøeba: Le má krásné nohy! A pøísloví u má úplnì jiný
význam a cítíme z nìho lehkou erotiku.
Vude dobøe - doma nejlépe. Tak toto pøísloví mi tedy dalo
zabrat.
Pøece domov je magické a témìø posvátné slovo opìvované
básníky a spisovateli, které asi nejde nìjak zlehèovat. Zároveò
jsem si ale uvìdomil, e v dnení nároèné a uspìchané dobì u to
zøejmì není ten domov, co kdysi býval.
Tak co s tím krásným pøíslovím, abych se nikoho nedotkl? Dost
jsem o tom pøemýlel a vylo následující: Vude dobøe, doma...,
jak kdy. A je to!
Frantiek Kladníèek

HUDBA PRO DNY VEDNÍ I SVÁTEÈNÍ
Letos ji po osmaètyøicáté pøipravil Kruh pøátel hudby ve spolupráci s Domem kultury Vizovice a mìstem Vizovice letní cyklus
sedmi zámeckých koncertù.
Snaíme se koncertùm kadého roèníku festivalu Vizovické
zámecké kulturní léto Aloise Háby dát urèitý spoleèný rámec. V loòském roèníku to pochopitelnì byl Rok èeské hudby. Pro rok 2015
jsme zvolili motto uvedené v názvu tohoto èlánku - Hudba pro dny
vední i sváteèní.

Úvodní koncert je vìnován sedmdesátému výroèí ukonèení
druhé svìtové války, závìreèný koncert se uskuteèní v pøedveèer
Dnù evropského dìdictví a koncert 7. srpna je souèástí plánovaných
Svatovavøineckých slavností. To jsou ty dny slavnostní èi sváteèní.
Ale hudba, která pøijde v okamiku, kdy jsme pøipraveni pøijmout její
sdìlení, dokáe udìlat svátek i ze vedního dne.
Zátitu nad letoním roèníkem pøevzal místopøedseda Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky Mgr. Petr Gazdík. Patronem festivalu je Jan Èimáø, známý specialista hry na historické
strunné nástroje s rodovými vazbami na Vizovice.
Koncerty se konají vdy v pátek od 19.30 hod. v Reprezentaèním
sále Státního zámku Vizovice. Prodej abonentních vstupenek probíhá od dubna, vstupenky na jednotlivé koncerty se budou prodávat
vdy dva týdny pøed jejich konáním.
Vít Suila
Program VZKLAH 2015:
22. 5. 2015
Benda Quartet
Petr Grabovský - první housle
Petr Benda - druhé housle
Marek umník - viola
Tomá Svozil - violoncello
Koncert smyècového kvarteta k 70. výroèí ukonèení druhé svìtové války
5. 6. 2015
Affetto
Ale Procházka - bas
Vladimír Richter - tenor
Marek Olbrzymek - tenor
Jan Mikuek - kontratenor
Martin Jakubíèek - varhany
Koncert souboru hlasových virtuózù

26. 6. 2015
Stadlerovo klarinetové kvarteto
Ale Pavlorek, Svetoslav Toèev, Igor Frantiák, Jiøí Masný - klarinety
Martin Gurba¾ - bas
Klasika v netradièním obsazení
24. 7. 2015
Ensemble Martinù
Miroslav Matìjka - flétna
Veronika Panochová - housle
Bledar Zajmi - violoncello
tìpán Kos - klavír
Saa Railov - umìlecký pøednes
Nìco málo na dobrou noc - pohádky - básnièky - pøíbìhy
7. 8. 2015
Jan Èimáø - loutna, theorba, kytara
Vivat Roma - hudba z Øíma a pro Øím, mìsto, které s Vizovicemi
spojuje spoleèný patron - sv. Vavøinec.
21. 8. 2015
Martina Hévrová - housle
Patrik Hévr - klavír
Krásné melodie v podání sourozenecké dvojice
4. 9. 2015
Luká Klánský - klavír
Recitál mladého klavíristy z Listiny mladých umìlcù Nadace
Èeský hudební fond.
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JEDNOTA ORLA VE VIZOVICÍCH NEIJE JEN FLORBALEM
Ètenáøi Vizovských novin se ji nìkolikrát na jejich stránkách mohli
doèíst o trénincích orelských florbalistù i jejich úspìích v Orelské florbalové lize. Nae orelská jednota ve Vizovicích vak neije jen florbalem. Stejnì jako celá køesanská tìlovýchovná organizace Orel se
vìnujeme èinnosti sportovní, kulturní a duchovní.

Jako kadý rok i letos jsme 8. února uspoøádali na orlovnì dìtský
karneval. Selo se na nìm 33 dìtí a 30 rodièù, kteøí se tak spoleènì
bavili na oslavì 50. narozenin Veèerníèka. Spolu s pohádkovými
postavièkami plnili úkoly, házeli míèky do Bobova klobouku, tanèili s
vílou Amálkou, vyrábìli èepici s Patem, házeli krouky na kuel pod
dozorem Rumcajse a s Kosím bratrem honili íalu v tunelu, rozbalovali tak dárky pro oslavence a rozínali svíèky na dortu. Nechybìl
samozøejmì tanec a bohatá tombola, za kterou patøí podìkování vem
tìdrým dárcùm.

V nedìli 1. bøezna se na orlovnì uskuteènila pøednáka Ing. Víta
Suily Judskými horami a Judskou poutí pìky do Jeruzaléma s CK
Køíek a Katolickým týdeníkem. Asi 60 posluchaèù si vyslechlo poutavé povídání o netradièní pouti doplnìné zajímavými fotografiemi.
Následující sobotu 7. bøezna jsme uspoøádali výtvarnou dílnièku pro
vechny dìti i dospìlé, kteøí se chtìli nauèit techniku guilling.
V dobì, kdy ètete tyto øádky, za sebou ji máme druhý roèník promítání dokumentárních filmù o lidských právech v rámci festivalu
Jeden svìt. Tentokrát mohli diváci zhlédnout filmy Jízda na hranì (29.
3.) a Prachy v prachu (2. 4.). V sobotu 11. dubna jsme turistickou
vycházkou do okolí Vizovic zahájili sériii Jarního putování upy
Velehradské. Rodièe s dìtmi se vydali na 4 km trasu smìrem na ibenice a zdatnìjí turisté zdolali 13 km úsek ke Chladné studni, na rozcestí Pod Suchým vrchem a pøes Lhotsko do Vizovic.
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Ráda bych vás touto cestou pozvala na dvì nae akce, které jetì
uspoøádáme do konce tohoto kolního roku. V sobotu 9. kvìtna se na
orlovnì uskuteèní Dílnièka k svátku maminek. Dìti si zde od 13.30
hodin budou moci vyrobit rùzné dáreèky pro své maminky k jejich
nedìlnímu svátku.
9. roèník Her bez hranic - zábavného odpoledne pro dìti a jejich
rodièe probìhne 20. èervna. Pod heslem Táto, mámo, pojï si se
mnou hrát! si rodinné týmy mohou na rùzných stanovitích vyzkouet
netradièní disciplíny pro pobavení celé rodiny. Èas i místo konání budou jetì upøesnìny.
Informace o naich akcích i akcích upy Velehradské a celého Orla najdete v orelské nástìnce pøed orlovnou u cesty ke høbitovu. Tìíme se, e se s vámi na nìkteré z nich setkáme.
Za jednotu Orla ve Vizovicích Mgr. Albìta Dolealová

ZÁKLADNÍ KOLA SE OTEVØELA VEØEJNOSTI
I kdy se horní budovì Základní koly Vizovice øíká z pochopitelných dùvodù odjakiva kola nová, slaví v letoním roce neuvìøitelných 64 let. Za dobu její existence jí proly stovky ákù a zamìstnancù a v nejednom z nich zanechala hlubokou stopu. Vdy základní
kola, to je místo, kolem nìho se toèí nejdùleitìjí radosti a starosti
kadého dítìte, prostor, odkud si odnáíme øadu klíèových vìdomostí.
Na základní kole poprvé zaíváme svou individualitu a potkáváme
podstatné pøátele. A je to základka, kterou tak rádi po deváté tøídì
opoutíme a vyráíme do opravdového svìta, abychom do pár let, a
u bohuel jen zpìtnì, ocenili její laskavost a vstøícnost.

Na základní kolu pak èasto s jistou nostalgií vzpomínáme, a
pokud máme pøíleitost, rádi do ní obèas po letech nahlédneme, abychom zjistili, co se zde zmìnilo. A právì prvního dubna tato monost
nastala. Vizovická horní kola, v ní sídlí celý druhý stupeò, nìkolik tøíd
stupnì prvního, øeditelství a jídelna, uspoøádala slavnostní den otevøených dveøí.
Vem rodièùm a veøejnosti jsme chtìli ukázat, v jakém prostøedí se dnes jejich dìti uèí a pohybují, øekla Radmila Koncerová,
øeditelka koly. Mile nás pøekvapila návtìvnost - lo o stovky lidí.
Svou budoucí kolu si pøili prohlédnout zvìdaví pøedkoláci, souèasní áci sem vzali své rodièe, nechybìli absolventi z nedávné doby a
potìilo nás taky mnoho dùchodcù, kteøí s úsmìvem porovnávali souèasné vybavení koly s tím, co mìli k dispozici oni.
kola se za poslední roky opravdu hodnì zmìnila - a je to patrné
u zvenèí. Moderní sportovní areál s umìlým povrchem, který mohou
dìti vyuívat, pøispívá jistì nemalou mírou tomu, e se sportu na vizovické kole daøí. Spousta zmìn probìhla také uvnitø koly. V poslední
dobì dolo napøíklad k nákladné výmìnì elektroinstalace a kompletní
rekonstrukce se doèkala znaènì zastaralá uèebna chemie. Dìti

mohou vyuívat nìkolik poèítaèových uèeben, vìtina tøíd je vybavena
uèitelským poèítaèem s projektorem, do vech místností ve kole je
zaveden internet atd.
V prùbìhu dne otevøených dveøí pøedstavili jednotliví uèitelé svá
pracovitì a pøedvedli moné zpùsoby práce s dìtmi. V chemické
uèebnì probíhal jeden napínavý
pokus za druhým a nìkteré
experimenty si mohli zájemci
dokonce sami vyzkouet. V pøírodopisné tøídì se pracovalo s
mikroskopy, skládaly se makety
lidského tìla, urèovaly druhy
rostlin a uèitelé také prezentovali výhody práce s interaktivní
tabulí. Knihovna a èítárna seznámila návtìvníky s dìjinami
mìsta a kraje, bylo zde moné
zalistovat kolním èasopisem
Scoolmix nebo nahlédnout do
témìø osmdesát let starých místních novin. Jeden z návtìvníkù
mìl neuvìøitelné tìstí, popisovala Tereza ojdrová, uèitelka
dìjepisu a èetiny. Zcela náhodou toti otevøel noviny na stránce, kde byl inzerát jeho dìdeèka. Byl z toho tak nadený, e se od
stránky nemohl odtrhnout. A já se vùbec nedivím!
Návtìvníci si dále prohlédli poèítaèové, jazykové a dalí odborné
uèebny, mohli si zasportovat v tìlocviènì nebo ochutnat netradièní
pochoutky v cvièné kuchyni. Na naí kole v této chvíli bìí nìkolik
zajímavých projektù, øekla nám
aneta Gerièáková, uèitelka
matematiky a pøedmìtù výchova
ke zdraví a vaøení. Jedním z
nich je tøeba program Skuteènì
zdravá kola, jeho hlavním
smyslem je seznamovat dìti se
základy správných stravovacích
návykù, nauèit je rozpoznat a jíst
jídlo vyváené a chutné a umìt
se zorientovat v dnení iroké,
ale èasto nepøehledné nabídce
potravin v obchodech. V rámci
dne otevøených dveøí jsme ve
spolupráci s rodièi a zamìstnanci nachystali na ochutnání spoustu netradièních, ale vynikajících
a zdravých pokrmù a byl o nì
opravdu zájem. Nae kuchyòka
byla poøád plná, dodala aneta
Gerièáková.
A dveøe se doslova netrhly ani v uèebnách promìnìných na
výtvarné dílny. V prvním patøe se vyrábìly velikonoèní dekorace z
papíru, pùvabné závìsy na okna èi stojánky na tuky. Tato dílna byla
urèena hlavnì mladím dìtem, ale dost èasu tady strávilo tøeba i nìkolik naich osmákù, smály se Lydie Èechová a Olga Kráková, které v
dílnì asistovaly. Nálada tady byla výborná a dìti ikovné. Veselo a
stále plno bylo i v dílnì pro starí a pokroèilé v pøízemí, kde se malovala velikonoèní vejce, vyrábìly atraktivní zápichy do kvìtináèù a dalí
velikonoèní dekorace. Hlavnì mue, starí i ty úplnì malé, pak lákala
monost uplést si pod vedením uèitelù Josefa Penèíka a Dominika
Masaøe originální tatar.
Pokud u se návtìvníci cítili unavení a neprobralo je ani druhé
moné obèerstvení ve kolní jídelnì, mohli na chvíli usednout buï ve
vestibulu koly, nebo ve kolním sále. V obou prostorách probíhala v
prùbìhu celého odpoledne vystoupení cimbálové muziky Ocúnek a
mladích ákù folklórního souboru Vizovjánek. Vìtina èlenù chodí do
vizovické koly a také jeho vedoucí jsou pøevánì buï jejími zamìst-
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nanci, nebo absolventy. Sepìtí se kolou je tedy velice úzké.
Talentovaní taneèníci a hudebníci pøedvedli, co nového se v poslední
dobì nauèili, a znovu vechny pøesvìdèili, jak dùleité a cenné, a to
obzvlá v dnení zrychlené dobì, je hýèkat si místní folklorní tradice.
K vrcholùm doprovodného programu pak nepochybnì patøilo divadelní pøedstavení Zlá sudba, které s áky osmých tøíd nastudovala uèitelka Stanislava Mikulèíková. Suverenní dìti, promylená scéna, nápadité kostýmy a pouèená reie - to vechno pøispìlo k úspìchu pøedstavení, které se, doufejme, doèká dalích repríz.

A opakovat se jistì bude i den otevøených dveøí Základní koly
Vizovice. Letoní akce toti dokázala, e o kolu a dìní v ní je mezi
Vizovjany velký zájem. Samozøejmì e víme o spoustì vìcí, které by
se ve kole daly zlepit, dodala øeditelka Radmila Koncerová. Máme
mnoho nápadù a plánù, ale èasto nám chybí peníze. Musíme hodnì
improvizovat a nìkdy nám to ubírá energii, kterou bychom jinak mohli
vìnovat naim ákùm. Na druhé stranì tøeba hojnì navtívený den
otevøených dveøí prokazuje, e to není snaha marná. Za vechny pozitivní reakce, a e jich nebylo málo, vem návtìvníkùm dìkujeme,
dodala Radmila Koncerová.
árka Zelinská

MOC SE NÁM LÍBÍ ODBORNÉ UÈEBNY
V prùbìhu dne otevøených dveøí jsme uspoøádali malou anketu.
Ptali jsme se na dvì otázky:
Co se vám na naí kole líbí?
Co vám u nás chybí?
Jana Poláková
1)
Moc se mi líbí odborné uèebny - fyzika, chemie, jazykové
uèebny a informatika, ty jsou opravdu úasné.
2)
Z pozice rodièe není na tuto otázku snadné odpovìdìt, protoe co chybí, to ví nejspí nejlépe áci.
Markéta paòhelová
1)
Od doby, co jsem chodila do koly já, se tady opravdu
mnohé zmìnilo. Je to patrné na první pohled a jsem z toho nadená.
kola je barevná, pøíjemná.
2)
Za naich èasù jsme se víc hrabali v hlínì na pozemku a
motivovalo nás, kdy jsme vidìli, e nae zelenina je pak vyuívána ve
kolní kuchyni. Dneska jsou jiné hygienické normy, take to nejde, kadopádnì myslím, e by dìtem práce na pozemku urèitì neukodila.
Iva Tichá
1)
Jsem ráda, e jste den otevøených dveøí uspoøádali. Dìti,
které sem brzy zamíøí, si prohlédly svoji budoucí kolu a dùleité je to
jistì i pro dospìlé.
2)
Moje dìti doma øíkají, e by si pøály, aby mìly v jídelnì výbìr
ze dvou jídel k obìdu. Take to nám tady chybí.
Ptali se Mikulá Zelinský a árka Zelinská.
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DOBROU KOLU DÌLÁ TÝM
NÁPADITÝCH LIDÍ
Na den otevøených dveøí se pøily podívat také zástupkynì
vedení mìsta, paní starostka Silvie Dolanská a zástupkynì starostky Alena Hanáková. Druhá jmenovaná nám odpovìdìla na
nìkolik otázek.
Myslíte, e má smysl poøádat kolní den otevøených dveøí na
malém mìstì, kde si lidé vidí do talíøe a málokterá informace se
utají?
Urèitì ano, taková akce má toti smysl úplnì vude. A na malomìstì moná o to víc, protoe lidé se tady nìkdy vzhledem k mnoství informací, které mají, nechají unést a myslí si, e vìdí o vem.
Nicménì kola se mìní neustále, nejen vzhledem, ale vyvíjí se i
forma kolní práce. A díky dnùm otevøených dveøí máme anci do
koly vstoupit, dùkladnì si ji projít a vidìt ji jinak, ne si ji pamatujeme z doby minulé.
Nejste návtìvník, který by sem dnes vstoupil poprvé po dvaceti letech. Nicménì pøekvapilo vás nìco, kdy jste se prola horní
budovou naí koly?
Ano, pøekvapilo mì, kolik práce kolu jetì èeká. Docela mì to
zaskoèilo. Protoe zvenèí ve vypadá trochu jinak - øíkáte si, máme
krásnou, barevnou kolu, øeditelství s mìstem dìlá doslova nemoné, investovalo do ní za posledních pár let docela velký balík penìz.
Pak fyzicky vstoupíte a teprve na místì vidíte, kolik vìcí by se jetì
mìlo vylepit. Na druhou stranu jsem si vychutnala nìkteré kontrasty. Mìla jsem toti nedávno v rukou archivní fotografii, na které byla
kolní jídelna nìkdy v edesátých letech, dokáete si to pøedstavit,
staré stoly, idle no a dnes je ta jídelna moderní, funkèní, ten rozdíl je neuvìøitelný. Zapomínáme. Je dobré obèas si pøipomenout, jak
to kolem nás a v naí kole vypadalo jetì pøed pár lety. Den otevøených dveøí je dobrá pøíleitost.
Co je ale podle vás to hlavní, co dìlá kolu dobrou kolou?
Kvalitní vnitøní vybavení, modernizace, technika, to ve je jistì
dùleité. Øekla bych ale, e podstatný je v první øadì tým lidí, který
má spoustu síly, invence, nápadù a trpìlivosti a dokáe dìtem zprostøedkovat vìdìní jinou ne bìnou formou. Mluvím teï o nejrùznìjích projektech, které sice vezmou uèitelùm spoustu èasu, ale pøedstaví dìtem svìt kolem nás zase trochu jinak. Není vùbec nutné, aby
tito lidé vyhrávali nìjaká ocenìní Uèitel roku a podobnì. Spí jde o
to vytvoøit tady tvùrèí atmosféru, která je mimochodem ve Vizovicích
patrná hned pøi vstupu do kolní budovy. Dneska jsem tady vidìla
spoustu usmìvavých zamìstnancù, vichni po nároèném pracovním
dni, a pøesto tady ve svém volném èase komunikují s návtìvníky,
vysvìtlují, pracují s dìtmi, které pøijdou Tohle ve podle mì tvoøí
opravdu dobrou kolu.
Ptala se árka Zelinská
Foto: Jiøí Friedl a Jindøich Návrat

LYÁÈEK 2. TØÍD
Týden od 9. do 13. února oèekávala vìtina ákù druhých tøíd s
nadením. Aktovky vymìnili za lye a hurá na Kyèerku do Velkých
Karlovic. Èekal je lyaøský výcvikový kurz pod vedením zkuených
lyaøských instruktorù. Dennì dìti pøiváel autobus, aby se mohly 4
hodiny uèit lyovat. Pøestoe pùlka ze 48 zúèastnìných dìtí nikdy
pøedtím nelyovala, poslední den kurzu se vichni hrdì postavili na

start závodu ve slalomu. V tento
den se pøili podívat a fandit v
hojném poètu i rodinní pøísluníci. Celý týden probìhl bez komplikací, úrazù a s dobrou náladou. Dìti si lyáèek moc uily.
Také poèasí tentokrát pøálo a
snìhová nadílka pøedelých
dnù zajistila kvalitní lyování. Za
úspìný prùbìh dìkujeme
sehranému týmu trpìlivých
instruktorù, sloenému z øad
zamìstnancù koly i rodièù.
Lyaøský areál dìti opoutìly se
slibem, e se urèitì na lye
zase brzy vrátí.
Marcela Grácová
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DOPRAVNÌ BEZPEÈNOSTNÍ VÝTVARNÁ SOUTÌ
Odbor dopravy a silnièního hospodáøství Mìstského úøadu ve
Vizovicích pod hlavièkou Mìsta Vizovice vyhlásil dne 07. 01. 2015
výtvarnou soutì pro dìti s dopravní tématikou ZIMA NA SILNICÍCH. Cílem soutìe bylo pøipomenout nebezpeèí na silnicích a ulicích, která hrozí kadému, kdo nedodruje pravidla silnièního provozu. Soutìe se úèastnily 3 základní koly (Z Vizovice, Z Vemina,
Z Veselá), které pøedaly celkem 45 obrázkù. Výtvarná díla dne 3. 3.
2015 hodnotila hodnotící komise ve sloení Mgr. Aleny Hanákové
místostarostky mìsta Vizovice, npor. Mgr. Michala Èíe vedoucího
oddìlení PÈR Vizovice, a Zdenka Patíka koordinátora krajského BESIPU. Na základì výbìru byly dne 18. 03. 2015 pøedány ceny. Vìcné
ceny pro soutì zajistilo mìsto Vizovice, dále Bc. Silvie Dolanská,
Ministerstvo dopravy ÈR oddìlení BESIPU a PÈR obvodní oddìlení
ve Vizovicích.
Pro vechny autory výtvarných dìl byl promítnut film s dopravní
tématikou.

A jak to vlastnì dopadlo?
I. kategorii cenu pøevzala: 1. místo Andrea Kalivodová, Z
Vemina, 2. místo Albìta Okerová, Z Vemina, 3. místo Petra
Gajdoíková, Z Vemina.
II. kategorii pøevzal(a): 1. místo Petr Petruelka, Z Veselá, 2.
místo Klára Gajdoíková, Z Vemina, 3. místo - neobsazeno.
III. kategorii pøevzala: 1. místo Anna Krajèová, Z Veselá, 2.
místo Justýna Vièarová, Z Veselá, 3. místo Aneta Kováøová, Z
Vizovice.
IV. kategorii pøevzal(a): 1. místo Michaela Vrlová, Z Veselá, 2.
místo imon Guík, Z Veselá, 3. místo Tereza Surá, Z Vizovice.
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Cenu BESIPU pøevzal(a): Silvie Vajïáková, Z Vemina,
Veronika Volková, Z Vizovice, Vojtìch kabraha, Z Veselá.
Obrázky tvoøí výzdobu stìn budovy Hasièské zbrojnice ve
Vizovicích.
Vem úèastníkùm soutìe jetì jednou dìkujeme, ocenìným
gratulujeme a ji teï se tìíme na dalí výtvarná dílka pøi pøíleitosti
druhého roèníku.
JUDr. Terezia Zlámalová
Vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství

FOTBALOVÁ PØÍPRAVKA SK VIZOVICE V AKCI
Malí fotbalisti Vizovic se aktivnì pøipravují na novou sezonu.
Souèástí této pøípravy jsou i halové turnaje 15. 2. nás pozvala TJ
Valaské Meziøíèí na turnaj pøípravek roèníku 2006. Hrálo se v
krásné hale u Z v Zaové. Kvalitnì obsazeného turnaje se zúèastnilo 8 drustev v systému kadý s kadým - TJ Val. Meziøící, FC
Vsetín, SK Vizovice, FC Fastav Zlín, 1.SK Prostìjov, FC Dolní
Beèva, TJ Zaová a TJ Kelè. Po sedmi zápasech jsme se se ziskem
5 bodù umístili na 6.místì. Podstatnìjí ne umístìní je pro nás sbírání zápasových herních zkueností a také zjitìní, e vechna utkání byla vyrovnaná.

Závìrem bychom chtìli pozvat dalí malé zájemce o fotbal. V mladí pøípravce stále probíhá nábor roèníku 2007.
Informace na tel. èísle 737 956 208.
Za SK Vizovice J. Brhláè

V sobotu 28. 2. jsme za SK uspoøádali v poøadí ji 2. roèník halového turnaje na palubovce tìlocvièny naí základní koly. Vzhledem
k tomu, e jsme se rozrostli o dalí èleny (u je nás ve starí pøípravce 19), vytvoøili jsme 2 drustva a pozvali si 4 soupeøe: FC
Vsetín roèník 2006, FC Fastav Zlín, TJ Valaské Meziøíèí a FC Vsetín
2007. Vidìli jsme celkem 15 velice bojovných zápasù a myslím, e
kluci si to uili stejnì, jako pøihlíející fanouci.
Za uspoøádání úspìného letoního turnaje,vèetnì bohatého bufetu, bychom rádi podìkovali pøedevím rodièùm naich malých fotbalistù.
Podìkování patøí také øeditelce Z Vizovice paní Mgr.
Koncerové, dále vem sponzorùm za podporu. Jmenovitì:
EVOPHARM s.r.o., ZBROJOVKA VSETÍN NÁSTROJE s.r.o.,
KALÍRNA FRYDRYCH s.r.o., a domácí RUDOLF JELÍNEK a.s.
Halovou sezonu uzavøeme 29. 3. turnajem, na který nás pozval
1. SK Prostìjov.
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RC AUTA INFORMUJÍ
Zimní sezóna 2013 - 2014 byla skromná.
Závody v Pozdìchovì 1:18 tak nìjak ji druhým rokem skomíraly. V kategorii Stock jsem ujezdil celkovì druhé místo, manelka tøetí,
ná Fany v kategorii Open 5. místo. Jinak jsme jezdili se synátorem
buggyny 1:10E v Bílovci a Pøáslavicích. Fany celkem obstojnì. V
Bílovci skonèil osmý z 51 úèastníkù, v Pøáslavicích 3. místo z 52
úèastníkù. Fanán v Bílovci 14. místo v kategorii 2WD, odjety 4 závody, 43. místo z 51 úèastníkù, odjety jen 2 závody, v Pøáslavicích 40.
místo z 52 v kategorii 4WD - 3 závody, 17. místo ze 37 v kategorii
2WD - 3 závody. Já jsem se s off-roady trápil, hledal jsem nìjaké
nastavení. Ke konci sezóny jsem 2 WD buggy vymìnil za 4WD, ale
to bylo u skoro po sezónì.

Pospíilová a její otec Richard! A nìkoho z nich potkáte, nebojte se
jich zeptat, jak se jim jezdí a co na to vechno øíkají.
Jetì zde musím podìkovat sponzorùm: Mìsto Vizovice a
Gaparec za finanèní dary, M-Line a Global za hmotné dary.
Jetì jednou díky, velice jste nám pomohli.
Jen pro úplnost uvádím, jak jsme dopadli v sezónì 2014 - 2015
s buggy 1:14:
Fanán Stodola 12. místo 3 závody
Hana Stodolová 18. místo 3 závody
Tomá Pekaø 22. místo 2 závody,
Fanánek Stodola 24. místo 2 závody
Karel Kostka 28. místo 2 závody
Rudolf evèík 17. místo 2 závody
Jaromír Svaèina 19. místo 2 závody
Zdenìk evèík 20. místo 2 závody
Markéta Pospíilová 50. místo 1 závod
Richard Pospíil 51. místo 1 závod

Nevadilo mi to, chystal jsem se s buggynou na letní sezónu do
Skøipova u Opavy, kde pojedeme letos ji desátou sezónu. Rok 2014
byl tady úspìný. Ná Fany celkovì druhý, já pátý, Hana dvanáctá z
24 úèastníkù v kagetorii buggy1:10 4WD. Navíc ná Fany jel i spalováka 1:8 a skonèil tøináctý z 25. Ve Skøipovì odjel také poslední dva
závody mladý Tomá Pekaø z Vizovic. Nad moje oèekávání vcelku
velmi úspìnì, take tady malá pochvala Tomáovi!
Poslední dva roky jsem pøemýlel, èím osmnáctky posílit, èi èím
je nahradit. Zkouel jsem malé SCTéèka v mìøítku 1:24 od LOSI, i
motokáry 1:8. Ta motokára byla jen o málo vìtí ne osmnáctky. Poøizovací cena cca 3 000 - 4 000 Kè. Nic se neujalo. Zkouel jsem
buggyny 1:10 a taky nic. Ale vdy jsem nael odpovìï na to, proè do
toho lidi nechtìjí jít. Moje strategie je patná. A protoe ji devátým
rokem jezdíme ve Skøipovì buggyny, zaèal jsem tam. Sice s nevalným úspìchem, ale mìl jsem ovìøeno, e jdu správným smìrem. O
co se vlastnì jednalo?
O buggyny 1:14, které se nikde v republice nejezdily a já do toho
el! Jak to vechno lo, popisuji na naich webových stránkách. Jen
pro ilustraci: první závod nás jelo 12 závodníkù, druhý 16, tøetí u nás
bylo 27, ètvrtý, a tím první ostrý závod, nás bylo 36 vèetnì sedmi
závodníkù z Polska, druhý ostrý závod nás bylo 34 (a to bez Polákù,
ti mìli svùj závod v Polsku). A tøetí ostrý závod nás bylo 20! Letoní
roèník odjelo celkem 52 závodníkù!! Máme toti buggyny i na pùjèování a ty, ani bychom je komukoliv nutili, tak jdou na draèku,
sami závodníci se o nì perou, aby si tento lágr vyzkoueli.
Vìøte mi, kdo to zkusí, ten u pøemýlí, jak ji mít, a to co nejdøíve. Pro vás ètenáøe dobrá zpráva, i pøes léto budu poøádat volné tréninky, take je tu ance zkusit jízdu s buggynou 1:14. Staèí, kdy mi
zavoláte, a já vám sdìlím, kdy budeme trénovat. Pokud si zadáte v
poèítaèi do vyhledávaèe LC Racing RC, tak se objeví tyto ètrnáctky
a vìøte mi, e je to zajímavé ètení i videa. Pokud se budete rozhodovat si toto poøídit, nebudete první z Vizovic. Od prvního závodu
jezdí Karel Kostka, od druhého Tomá Pekaø a u závodí i Markétka
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Ètrnáctky jsme jeli i v Rychvaldì, a tam ná Fany celkovì ujezdil 3. místo, já jsem byl osmý ze 34 úèastníkù. Navíc Fany jel buggy
1:10E a skonèil celkovì ve druhé desítce a já jsem odjel tøi závody
ze ètyø s autobusem (tak se øíká SCTéèkùm) a 5. místo z osmi
závodníkù bylo moje. První místo ujezdil Petr Rodina, jezdící za ná
klub.
Fanán Stodola
RC auta Vizovice o.s.

CHRASTÌOVSKÝ BÁL
Koneènì - JARO je tady.
Dlouho oèekávané probouzení
pøírody koneènì pøilo. Sluníèko
vytáhlo do zahrádek nedoèkavce, kteøí se vrhli na støíhání
stromkù, okopávání, uklízení po
zimì. Ale jaru pøedcházela dlouhá zima, kterou si nìkteøí mohli
zpøíjemnit rùznými kulturními
akcemi. Jednou z nich byl i mezi
námi oblíbený Chrastìovský
bál.
Pøímo na Valentýna - 14.
února 2015 - se uskuteènil ve
Vizovicích v sále Sokolovny ji
osmý roèník Chrastìovského bálu, který získává na
oblibì dokonce i mezi obyvateli
Vizovic. Zato v pøípadì Chrastìovjanù lze mluvit o nejdùleitìjí události kulturní sezóny a
nutno dodat, e omluvenky se
snad ani nepøijímají a úèast pro
nás - Chrastìovjany - je povinná.

Hlavními organizátory jsou
manelé Kalendovi, kteøí za pomoci mnoha dalích místních
dobrovolníkù kadoroènì vykouzlí z plesu pøíjemnou událost
s jedineènou a neopakovatelnou
atmosférou. A za to si vichni
zaslouí velké podìkování!!! Jako kadý rok pøivítala vechny
návtìvníky u dveøí malá tamprlka slivovice, která vem urèitì
pøila vhod, protoe Sokolovna
se na první dojem jevila jako velmi chladné místo. Ovem bìhem
veèera se situace znaènì zlepila, a u to bylo díky výkonnìjímu topení, tak u nìkterých i díky
mnoství vypitého alkoholu...
Paní Kalendová, jako kadý
rok, pøipravila pro návtìvníky
bohatý kulturní program: O pøedtanèení se postarala skupina
taneèníkù ze zlínského taneèního studia GEMINI. Tøi eny a
jeden mu pøedvedli panìlský

tanec flamengo. Taneèníci pøedvedli nìkolik ukázek tohoto ohnivého tance a vem rozjaøeným

Kadý rok je pøipravena labunická delikatesa ze zvìøiny. Ani
letos tomu nebylo jinak - pochut-

úèastníkùm bálu se toto vystoupení velmi líbilo. Nìkteré zaujalo
dokonce natolik, e projevili
zájem se o tomto tanci dovìdìt
více a snahu jej v budoucnosti
také ovládnout.
K tanci a poslechu hrála
taneèní skupina Showband. Pro
neznalé uvádím, e skupinu

nali jsme si na vynikající danèí
svíèkové a nepopsatelném divoèákovi se zelím.

Showband zaloil v roce 2002
zpìvák, hráè na klávesové
nástroje a umìlecký vedoucí
Pavel Bøezina - bývalý èlen skupiny Argema. Hudební skupina
uspokojila snad kadého, zahráli
ve od klasických spoleèenských
tancù a po skladby moderní.
Za zmínku jistì stojí i výborné obèerstvení, které bylo pro
nás, úèastníky plesu, pøipraveno.

ale nìkterým se atmosféra
chrastìovského bálu tak zalíbila, e zùstali i dlouho poté.
Ráda bych tímto chtìla podìkovala celému organizaènímu
výboru, který kadoroènì chrastìovský bál pøipravuje a ji teï
mùu za sebe øíci, e se tìím na
dalí tentokráte devátý roèník.
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Závìrem nezbývá ne øíci,
e se bál vydaøil. Ti nejlepí taneèníci vydreli a do pozdních
ranních hodin. Hudba sice pøestala hrát po druhé hodinì ranní,
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TURNAJ V PING-PONGU
Ale zimou kulturní a sportovní akce, které poøádají Chrastìovjané, nekonèí.

S probouzením jara se na
Chrastìovì probouzí i sportovní
duch. A to pøesnìji øeèeno
sportovní duch ping-pongový.

Ptáte se, jak to? Odpovìï je jednoduchá. U estnáct let se na
Chrastìovì koná turnaj ve stolním tenise - první roèníky byly
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spíe pøespolní. Chrastìov
postupnì vyzýval Neubuz èi
Vizovice ke vzájemnému porov-

nání sil. Ale od ètvrtého roèníku
jsou jasnì dána pravidla. Turnaje
se smí zúèastnit pouze Chrastìovjani, popøípadì ti, co se na

Chrastìovì narodili. Ale existují
i výjimky. Nestranná komise
mùe udìlit divokou kartu, nìkomu za vykonané zásluhy pro
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Chrastìov, a tak se mùe zùèastnit i pøespolòák.
V poèátcích mìla tato soutì velmi vysokou úroveò. Ji od
Vánoc vichni poctivì trénovali a
pøipravovali se na kadoroèní
klání. Monost trénovat mìli
zájemci na starém kulturním
domì. Do soutìe li pak pøipravení témìø jako vrcholoví sportovci. Souèasné podmínky zatím

neumoòují takovou pøípravu,
jako bývala v minulosti. Ale
pevnì vìøím, e dokonèení
nového kulturního domu umoní

ji pøítí rok opìt precizní pøípravu vem zúèastnìným.
Turnaj se koná ve dvouhøe a
ètyøhøe. Zúèastnit se ho mohou
mui od 15 let vìku, horní vìková hranice je neomezená, kdo se
cítí - jde hrát. Zaèíná se turnajem

ve dvouhøe. Po skonèení této
èásti se podle umístìní provede
rozlosování do ètyøher. Do doby,
kdy technický stav kulturního
domu na Chrastìovì umoòoval konání soutìe, probíhalo
klání pøímo na Chrastìovì. V
posledních letech se soutì pøesunula do Vizovic na hasièskou
zbrojnici.
Letoní roèník se uskuteènil
na Bílou sobotu, 4. dubna. Své
prvenství obhajovali v jednotlivcích Tomá Sláèík a ve ètyøhøe
Honza Jemelka s Luïkem
Polèákem ml. Jak toto u nás
velmi populární a prestiní klání
dopadlo, vás budeme informovat
v dalím èísle Vizovských novin.
Foto: Chrastìovský bál Petr Jaroò, Horní podøevnicko.cz
Turnaj v ping-pongu: - Ludìk
Polèák, Vlasa Hlavenka
Olga Kmínková

VIZOVSKÝ KOSTEL NA ROZHRANÍ VÌKÙ

Kronika nejdùleitìjích událostí vizovické farnosti od konce
19. století do poloviny 20. století
13. èervna 1899
Ve vìku 70 let zemøel vizovický faráø a dìkan P. Jan Barto,
významná osobnost Vizovic. Pocházel z Frentátu pod Radho-

tìm, kde se narodil 27. 3. 1829,
knìské svìcení pøijal 30. 7. 1854.
Po osmiletém kaplanském pùsobení ve Valaských Kloboukách
byl 24. 11. 1864 ustanoven faráøem ve Vizovicích. Roku 1866 za
války rakousko-pruské uèinil farní
budovu nemocnicí pro ranìné vojí-

ny, zaopatøovanou vìtinou z
penìz vlastních; za tuto zásluhu
udìlil mu císaø pán dne 22. 10.
1866 zlatý zásluný køí s korunou. Od roku 1882 byl také dìkanem vizovického dìkanátu. Jeho

1893 vìnoval vlastní dùm ve
Vizovicích na Lázeòské ulici ke zøízení chudobince pro eny. Po
smrti P. Jana Bartoe administroval farnost P. Albín Bordovsky,
jemu v duchovní správì pomáhal

zásluhou byl postaven v pøifaøeném Bratøejovì nový kostel sv.
Cyrila a Metodìje, který posvìtil
22. øíjna 1890 brnìnský biskup
Frantiek Saleský Bauer. V roce

P. Jan Zukal, který byl kaplanem
ve Vizovicích ji od roku 1897.
25. øíjna 1899
Novým faráøem ve Vizovicích
byl jmenován P. Václav Havelka,

FARA A KOSTEL

Tradièní pohlednice z roku 1925.

Snímek z poèátku 20. století.
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nadaèní kaplan a spirituál Furstenbergských ústavù v Odrách ve
Slezsku. Narodil se v Tøebíèi 17. 9.
1857, knìské svìcení pøijal 5. 7.
1884.
10. dubna 1901
Svátost biømování pøijaly ve
vizovickém kostele z rukou olomouckého arcibiskupa Theodora
Kohna dvì stovky místních farníkù
spolu s dalími 150 z farností
Újezd a Pozlovice. Arcibiskup navtívil také nemocnici, kláter
Milosrdných bratøí a konvikt Milosrdných sester sv. Køíe (nynìjí
dìtský domov v ulici 3. kvìtna,
døíve Kláterní).
31. øíjna a 9. listopadu 1902
Jezuité z Velehradu konali ve
Vizovicích misie, na jejich závìru
posvìtili misijní køí u kostela.
4. bøezna 1905
Vizovický faráø P. Václav Havelka odjel na pou do Svaté zemì. Cestoval spolu se 114 poutníky druhé olomoucké arcidiecéze
parníkem a vlaky plných 44 dní.
Na zpáteèní cestì se zastavili v
Øímì, kde se zúèastnili na audienci u papee Pia X.

1905
Jan Rychlík (1853 - 1920),
kolník na mìanské kole ve
Vizovicích, vybudoval v horách u
jednoho z pramenù elechovského potoka, na místì zvaném
Chladná studna, kamenný portál
kaplièky do výe dvou metrù a do
výklenku vloil 70 cm vysokou sochu Panny Marie Lurdské. Kaplièku postavil jako podìkování
Pannì Marií za uzdravení své dcery Anny. Toto místo se pozdìji stalo pro Vizovice a okolí místním
poutním místem.
10. záøí 1905
Ve Vizovicích bylo posvìceno
sousoí Bolestné Matky Boí na
zdejím námìstí (zøízeno pùvodnì
asi roku 1690). Posvìcení provedl
Dr. Antonín Cyril Stojan, faráø v
Draovicích, øíský a zemský poslanec. Úèast lidí veliká, také pan
baron Rudolf ze Stiellfriedu...
1909
Ve Vizovicích byla zaloena
Jednota Orel. Zásluhu o její zaloení a následný rozvoj mìl katecheta P. Matou Martykán, který
se stal také prvním místním orelským starostou.
1912
Ve Vizovicích ilo 2230 katolíkù, 456 evangelíkù, 67 idù a ètyøi
obyvatelé byli bez vyznání.
24. ledna 1913
Ve vìku 51 let zemøela v kláteøe Milosrdných sester ve Vizovicích pøedstavená klátera sestra
Xysta Anna Kedrová, která byla 27
let v øádu, z nich 23 let pùsobila
ve Vizovicích.
1915
Z farního kostela sv. Vavøince
byly odvezeny zvony. Vizovickým
farníkùm zùstal pouze umíráèek a
jetì jeden malý zvon.

Pøedzámèí zaèátkem 20. století.
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1916
V øíjnu vylo naøízení o zákazu
osvìtlování hrobù svíèkami pod
pokutou 1000 korun. V den
Duièek byly hroby upraveny a
vyzdobeny kvìtinami, høbitov vak
zùstal zahalen ve tmì. Do tmy se
kadý den po setmìní zahalily i
vizovické chaloupky, nebo petrolej u nebyl k dostání.
1. prosince 1918
Novým kooperátorem (kaplanem) ve Vizovicích byl jmenován

P. Antonín Vyslouil, který dosud
pùsobil na vojnì jako vojenský
kurát. Rodák z Vìrovan u Tovaèova, kde se narodil 16. února
1890.
1919
Ve Vizovicích byl vzdìlávací a
kulturní spolek Sdruení katolické
omladiny, který úzce spolupracoval s Orlem.
31. èervence 1921
Vizovice navtívil novì jmenovaný olomoucký arcibiskup ThDr.

Letecký pohled na Vizovice.

Antonín Cyril Stojan, který zde
posvìtil nové zvony a zároveò
také udìloval biømování. Den pøítomnosti nejdùstojnìjího arcipastýøe byl velikým svátkem pro
celou farnost - slavné sluby Boí
byly konány u oltáøe k tomu úèelu

na velkém námìstí u sousoí
Panny Marie postaveného; po tom
pak byla ve farním kostele udílena
svátost sv. biømování.
12. èervence 1923
Ve vìku nedoitých 66 let
zemøel ve veobecné nemocnici

ve Vsetínì P. Václav Havelka,
který byl faráøem ve Vizovicích v
letech 1899 a 1923.
1924
V únoru 1924 byl jmenován
mìstským kronikáøem Èlen mìstské rady faráø Antonín Vyslouil, s
povinností doplniti obecní kroniku
od roku 1915. P. Antonín Vyslouil
mìstskou kroniku doplnil o události posledních devíti let a tuto
kroniku pak psal a do konce roku
1931.
30. listopadu a 8. prosince
1924
Ve Vizovicích konali misie
jezuité ze Svatého Hostýna.
28. února 1925
Místní faráø P. Antonín Vyslouil byl zvolen starostou mìsta

Snímek z pøedváleèného období.

Vizovic. Tuto funkci zastával tøi
roky.
13. záøí 1925
V lidovém domì byla slavnostnì posvìcena nová vizovická
orlovna.
1926
Ve Vizovicích na panské louce
ve tìpské ulici se konal slet orelské upy Velehradské. Úèast cvièencù byla mimoøádnì velká.
1926
Byla provedena elektrifikace
kostela a fary.
24. èervna 1928
Vizovice navtívil prezident
Tomá G. Masaryk (podepsal se
do mìstské a také farní kroniky).
Doprovázel ho námìstek vlády
Mons. Jan rámek.

Pohled na zámek a kostel 13. 7. 1907.
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14. èervence 1928
Ve farním kostele se konala
slavnost primièní P. Josefa Beèice,
rodem ze Lhotska, za úèasti celé
farnosti a irého okolí.
8. kvìtna 1932
Pro farní kostel byly posvìceny dva nové zvony - Svatý Vavøinec (1260 kg), Maria (630 kg).
15. a 16. kvìtna 1932
Olomoucký svìtící biskup
Mons. Jan Stavìl udìloval biømování 1040 biømovancùm z Vizovic
a okolí.
1933
Byl zakoupen dalí nový zvon
Václav váící 260 kg.
1935
Vizoviètí farníci se rozhodli
zvìtit kapli u Chladné studny, aby

se zde mohly slouit me svaté a
konat kadoroèní poutì s procesím pro vìøící z Vizovic a okolí. Finanèní sbírky umonily splnit
vytèený plán a o dva roky pozdìji.
1937
Vizovický faráø P. Antonín
Vyslouil posvìtil zrestaurovanou
kapli u Chladné studny.
5. èervna 1945
Po skonèení druhé svìtové
války byla ve Vizovicích obnovena
èinnost Orla. Valná hromada místní orelské jednoty zvolila nový
výbor v èele se starostou Aloisem
Janèíkem.
9. prosince 1945
Ve vìku 55 let tragicky zahynul dlouholetý vizovický faráø P.

Antonín Vyslouil. Jeho tragická
smrt pøilákala ohromné zástupy
lidí, kteøí se pøili rozlouèit se svým
oblíbeným knìzem.
1948
Dne 25. února byl utvoøen
akèní výbor i ve Vizovicích.
Pøedsedou akèního výboru byl
Alois Frank, dìlník. Dne 26. února

byl místní národní výbor ve
Vizovicích rozputìn a jeho funkci
pøejímá 28. února akèní výbor.
O farnosti Vizovice
Richard Jaronìk
za pomoci a archivních fotografií P. Jindøicha Peøiny

Mapa farnosti Vizovice.
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JA
Váení ètenáøi,
Jeliko

za OOP Vizovice
prap. Tomá Kubù
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STÙL NA HRANÍ DÁMY VEDLE
SOCHY STAØENKA FOJTÍKOVÉ
Opìt drobnost pøibyla na Pardubské - je to stùl na hraní Dámy. Jen
a dìti øádí a uèí se . Jak jinak je dostaneme od poèítaèù?
U døíve jsem jako øezbáø, vytvoøil sochu staøenky Fojtíkové a
umístil ji na Pardubské ulici, kde døíve ila a bydlela. Proè? Jen tak, pro
radost, a jako vzpomínku na její dobrotu a laskavost. e to stálo námahu a peníze?

Také jsem vyrobil betlém na Vizovické námìstí. Podaøilo se mi dokonce polovinu odprodat a rozloit finanèní bøemeno na dvì osoby.
Není toti vùbec lehké, jenom tak poloit peníze na ulici. Pro radost
známým i neznámým. Nejsme na to zvyklí dìlat nìco pro ostatní, jen
tak. Honba za penìzi u nám zatemòuje mozky.
Moná kdyby se nalo pár dalích vizovických patriotù a kadý
poøídil takovou sochu? Pøed vánocemi by je vystavili na námìstí a
potom si je umístili tøeba na zahradu. Kde by èekaly po zbylou èást
roku? Najdou se tací, kteøí obìtují trochu penìz pro pìkné Vizovice
/tøeba i z firemních nákladù/, a po zbytek roku je budou mít doma na
zahradì pro okrasu? Pokud si to neudìláme sami, nikdo jiný to nebude. Ozvìte se.
Lubo Jaronìk
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VELIKONOÈNÍ JARMARK SE VYDAØIL
V sobotu 28. bøezna 2015 se v Domì kultury ve Vizovicích
uskuteènil ji tradièní Velikonoèní jarmark. Selo se zde 46 prodej-

Kdo pøece jenom odolal zabijaèce pøímo z kotle, tak urèitì vyuil nabídky skvìlé kyselice. V restauraci si bylo moné vybrat i z
bohaté nabídky perníèkù, frgálù, koláèù a koláèkù, trdelníkù, tyèinek a rùzných cukrovinek.
Souèástí Velikonoèního jarmarku byla i prodejní výstava
Patchworkové kouzlení v prostorách Informaèního centra, kterou
bylo moné navtívit a do 16. dubna 2015.

cù øemeslných výrobkù, velikonoèních dekorací, pomlázek, kraslic,
rùzných pochutin a dalích produktù lidové tvorby. Vizovický velikonoèní jarmark pøilákal velkou øadu nejen domácích, ale i pøespolních návtìvníkù, a tak záhy bylo v jinak prostorném Domì kultury opravdu tìsno.
O dobrou náladu prodejcù i návtìvníkù se postaral bohatý
kulturní program.
V 9 hodin jarmark zahájila slovem Jiøina Trlicová a muzikou
Petr Sovják - gajdo z Neubuze, kterého bylo mono slyet se
svými gajdami bìhem dne po celém domì kultury.
V hlavním sále dále vystoupil Valaský soubor písní a tancù
Vizovjánek, cimbálová muzika Ocún a enský pìvecký sbor
Rokytenka z Liptálu.

Veèer se v Domì kultury pokraèovalo Jarmareèní zábavou s
kapelou FOCUS rock a jejich hostem INE KAFE revival.
Pracovníci Domu kultury dìkují vem prodejcùm, úèinkujícím i
návtìvníkùm za pøíjemnì strávený èas, kterým jsme mohli pøivítat letoní Velikonoce.
Jiøina Trlicová, DiS.
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