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Váení spoluobèané,
Zastupitelstvo mìsta Vizovice schválilo na svém zasedání
dne 29. 2. 2016 vyrovnaný rozpoèet Mìsta Vizovice na rok 2016
s celkovými rozpoètovými pøíjmy 88 756 400 Kè a rozpoètovými
výdaji ve stejné výi. Mùeme se proto pustit do investièních akcí,
které jsou na letoní rok naplánovány a se kterými bych Vás ráda
seznámila. Èástka kapitálových výdajù, tedy výdajù pøipadajících
na plánované investièní akce, pøesahuje 20 mil. Kè.
Ji v loòském roce jsme podali ádost o dotaci z Operaèního
programu ivotního prostøedí na Revitalizaci zelenì na sídlitích
tìpská a A. Háby. Do dneního dne zatím nemáme informaci,
zda jsme byli úspìní èi nikoliv.
První letoní investièní akce, na kterou probìhlo výbìrové øízení a která se v souèasné dobì ji realizuje, je úprava Domu kultury za úèelem pøemístìní knihovny.
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S mylenkou pøemístìní Mìstské knihovny Josefa Èimáøe
do vlastních prostor si pohrávalo ji minulé vedení mìsta. Zapoèalo se s projektovou pøípravou a na zaèátku tohoto roku byla dokumentace pøipravena pro vyhláení výbìrového øízení. Do soutìe se pøihlásilo 11 firem, kritériem soutìe byla nejen nejnií nabídnutá cena, ale také nejkratí termín realizace pøestavby. Firmou realizující stavební úpravy je firma TM Stav, spol. s r.o. Nové
prostory, témìø dvojnásobné proti stávajícím prostorám, budou
pøipraveny pro knihovnu v kvìtnu a v mìsíci èervnu bude probíhat
její stìhování.
Dalí investièní akcí, na kterou v tìchto dnech probíhá výbìrové øízení, je Rekonstrukce veøejného osvìtlení. Plánuje se výmìna sloupù veøejného osvìtlení vèetnì zdrojù na ulici Zlínská,
na námìstích Palackého a Masarykovì. Na ulici Chrastìovská
probìhne i výmìna podzemního vedení a na ulici Øíèanská je poèítáno s výmìnou zdrojù a nadzemního kabelového vedení, protoe osvìtlení je umístìno na sloupech spoleènosti E.ON.
V loòském roce probìhla èásteèná oprava støech bytového
domu na ulici Tyrova a v jarních mìsících se bude v opravách
pokraèovat.
V prùbìhu letních prázdnin probìhnou realizace akcí v budovách základní a mateøské koly. Jsou to vestavba výtahu v horní
budovì Z, rekonstrukce kuchynì v M a stavební úpravy pronajatých prostor pro kolní druinu.
Byly vypracovány projektové dokumentace na rozíøení kolumbária na místním høbitovì a rekonstrukce a prodlouení vodovodu na ulici Tìchlovská. Realizace tìchto investièních akcí je
plánovaná také na letní mìsíce.
Jsou také zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci nìkterých chodníkù. Pøi tìchto opravách chceme vyuít
moností dotací a nyní se intenzivnì pracuje na ádosti. Jedná se
o chodníky k horní budovì Z, chodníky na ulici Sluovská a
Nádraní.
Plány jsou velké, ale pevnì vìøím, e se nám je podaøí postupnì vechny zrealizovat.
Silvie Dolanská
starostka
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NOVÉ PROPAGAÈNÍ MATERIÁLY
MIKROREGIONU VIZOVICKO
Mikroregion Vizovicko vyuil výzvu Ministerstva pro místní rozvoj dotaèní program Podpora obnovy a rozvoje venkova, a s pomocí
Místní akèní skupiny Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. získal 70% dotaci
na realizaci projektu Mikroregion Vizovicko a jeho úspìné projekty.

vé informace a seznámí je s úspìnì realizovanými projekty na území
Mikroregionu Vizovicko.
Ing. Pavel Elík
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

TECHNICKÉ SLUBY MÌSTA VIZOVICE,
SYSTÉM SBÌRU BIOLOGICKY ROZLOITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Cílem tohoto projektu je propagovat mikroregion prostøednictvím úspìných projektù realizovaných v letech 2004 - 2014. Samotným výstupem pak jsou tøi druhy propagaèních materiálù (mapy,
pohlednice a broury) a vzdìlávací akce, zabývající se strategickým
plánováním obcí a rozvojovým potenciálem regionù v oblasti kultury.

Mìsto Vizovice zpracovalo na jaøe 2015 projekt Systém sbìru
biologicky rozloitelného komunálního odpadu, na základì kterého
byla podána ádost na poskytnutí dotace na nákup svozového vozidla a kontejnerù. Cílem projektu bylo omezit skládkování biologicky rozloitelného komunálního odpadu, který pochází z území mìsta Vizovice. V prosinci 2015 bylo zakoupeno svozové vozidlo Multicar M 27
Carrier s kontejnery za 2 864 000 Kè vè. DPH, na které byla z Operaèního programu ivotního prostøedí poskytnuta dotace ve výi 90%
nákupní ceny. V rámci tohoto projektu umístí technické sluby v následujících ètyøech lokalitách kontejnery, do kterých mohou obèané mìsta umísovat biologicky rozloitelný komunální odpad:
1.
ulice Lázeòská u enku
2.
køiovatka ulice Tyrova a J. Haly
3.
køiovatka ulice Kròovská a Prostøední
4.
køiovatka ulice Lipová a Øíèanská
Do kontejneru patøí: zbytky ovoce, zeleniny, listy a na ze zeleniny, kuchyòský odpad, odpad ze zelenì v domácnosti, zbytky peèiva a
obilovin, trávní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené vìtve, hobliny,
piliny.
Do kontejneru nepatøí: komunální odpad, ivoèiné zbytky (maso,
kùe, kosti), exkrementy zvíøat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpeèné odpady.
Ing. Ivan Strakraba Technické sluby mìsta Vizovice, p.o.

Vekeré materiály jsou pro obèany i návtìvníky zdarma dostupné v jednotlivých obcích mikroregionu (Vizovice, Zádveøice - Raková,
Lutonina, Jasenná, Ublo, Bratøejov a Lhotsko). Napøíklad ve Vizovicích
si je mùete vyzvednout na mìstském úøadì èi v informaèním centru.
Vìøíme, e vytvoøené propagaèní materiály pøinesou ètenáøùm zajíma-

4

Vizovské noviny

Vizovske noviny_2_16d.qxd

15.4.2016

14:59

StrÆnka 5

MASOPUSTNÍ PRÙVOD PROEL
SLUNCEM ZALITÝMI VIZOVICEMI
Nejen cimbálová muzika Ocún, ale i sluníèko doprovázelo u
devátý Masopust ve Vizovicích. Barevný a zvesela vyhrávající obøadní prùvod vyel v sobotu 6. února v jednu hodinu po poledni z vizovického Masarykova námìstí.

esté, volné pokraèování kvízu Jak znáte Vizovice pøedstavuje
na obou snímcích roubenky slouící jako uitkové budovy.
Vìøím, e není Vizovjana, který by netuil, kde se obì roubenky
nacházejí, a urèitì okolo nich proel za svùj ivot nesèetnìkrát.
Malá nápovìda (moná a pøíli velká) - obì budovy jsou na jedné ulici.
Správné odpovìdi v tomto sloupci - dole pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Zábavnou zastávkou pøes zámecké nádvoøí si to muzikanti, èlenové souboru Vizovjánek a velijak vyparádìní obèané Vizovic namíøili rovnou k Hasièskému muzeu. Tam je oèekával mu na místì
nad jiné povolaný, starosta Sboru dobrovolných hasièù ve Vizovicích, pan Jan talmach. Sám odìn do padnoucí historické uniformy
pøedstavil masopustnímu prùvodu nejvzácnìjí exponáty muzea.
Pøedevím dìti zaujaly døevìné støíkaèky, rùzné pøilby èi monost
usednout si pøímo za volant historického hasièského vozu. Paní talmachová pro zmìnu pøivítala makarní prùvod vlastnoruènì upeèenými Boími milostmi. Po hvìzdièkách z lehkého vaflového tìsta se
jen zapráilo.
Od Hasièského muzea si to obøadní prùvod namíøil k sídliti Janova hora, kde bylo rovnì pøipraveno nìkolik soutìí. Cílovou zastávkou pak byla vizovická hasièárna, kde program pokraèoval mimo
jiné smaením koblíkù, výrobou karnevalových masek, kreslením
na textil, i dalími hrami pro dìti.
Zdroj Horní Podøevnicko

Obr.1: Rùová ulice - usedlost èp. 162 s roubenou komorou a listníkem
Obr.2: Rùová ulice - roubená komora u èp. 162
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DÍVÈÍ VÁLKA

VELIKONOÈNÍ JARMARK

Známou originální komedii autora Frantika Ringo Èecha Dívèí
válka tentokrát pøedstavil 12. 2. 2016 v Domì kultury ve Vizovicích
Ochotnický soubor Lípa. Z dílny tohoto mladého souboru zde
mohli stálí pøíznivci kultury ji zhlédnout dvì pohádky, a to Lotrando
a Zubejda a Princezna ze mlejna. I Dívèí válka se zde stejnì jako
pøedchozí pøedstavení setkala s velkým úspìchem.
Jiøina Trlicová

Poslední akcí pro veøejnost pøed rekonstrukcí Domu kultury
Vizovice byl Velikonoèní jarmark. Na 40 prodejcù se vmìstnalo do
zmenených prostor ne na jaké jsou zvyklí, ale odmìnou jim byla
velká návtìvnost. Nabízeli se zde velikonoèní dekorace, keramika,
výrobky ze døeva, skla, kùe, fima, korálkù, látek, drátkù a také
spousta krajových specialit, jako napøíklad frgály, koláèky, trdelníky,
med a medovina, korbáèky, parenice, uzeniny a dalí. Na parkoviti
za Domem kultury se prodávala zabijaèka pøímo z kotle, kterou
mohli návtìvníci spláchnout skvìlým pivem nebo vínem ze soukromé vinice.
O bohatý kulturní program se postaral gajdo z Neubuze Petr
Sovják, soubor valaských písní a tancù Vizovjánek, cimbálová
muzika Ocún a kapely Cestující hudba a Dlouhý proces. Pro milovníky rockové hudby byla veèer pøipravena taneèní zábava s kapelou
Focus rock.
Jiøina Trlicová
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù vyhlásil letoní mìsíc Bøezen - mìsíc ètenáøù, tentokrát s motem Knihovny jsou
kreativní nejen v bøeznu. Cílem akce bylo propojit ètenáøe, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, èetbou a ètenáøstvím ke spoleèné mediální kampani a dát o sobì vìdìt: ano, èteme
a je nás hodnì!

A protoe velikonoèní svátky letos pøipadly na konec bøezna, probìhla ji v knihovnì i tradièní velikonoèní dílnièka pro dìti a jejich rodièe. Tvoøivé odpoledne bylo doplnìno divadélkem pro dìti ípková
Rùenka a ukázkami tradièního malování vajíèek pod vedením paní
Jarmily Adamcové z Vizovic. Vyrábìní papírových velikonoèních
zajícù snad zaujalo nejen malé, ale i dospìlé úèastníky dílnièky.

My jsme se pøidali k iroké knihovnické obci cyklem pøednáek o
Zlínských filmových ateliérech a jejich 80. výroèí zaloení. Pøednáející RNDr. Petr Novotný nás zahrnul mnostvím unikátních snímkù i informací z celé historie ateliérù.

A co knihovnu èeká v nejblií dobì? Stìhování do nových prostor v kulturním domì. Pøedpokládáme, e knihovna se uzavøe pro
veøejnost dne 31. kvìtna 2016. Ètenáøùm umoníme pøed uzavøením
knihovny pùjèit si libovolný poèet knih, které vrátí a v nových prostorách. O pøípadných zmìnách termínu uzavøení a hlavnì termínu
otevøení knihovny Vás budeme vèas informovat na naich www.knihovnavizovice.cz, mìstským rozhlasem, vývìskami i osobnì. Prosíme Vás o trpìlivost pøi uzavøení knihovny a budeme se tìit na setkání s Vámi, naimi ètenáøi, v nové knihovnì.
Mgr. Blanka Krejcárková

Hledáme ve Vizovicích zahradu n stanování pro 6 manelských párù
v období 14. - 17. 7. 2016
MASTERS OF ROCK
Èistota a poøádek zaruèen - cena dohodou.
Elektropøípojka 220 V dle dohody.
Volejte 608 469 007, 602 788 200
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Prodej domku
Jasenná èp. 202
Informace na tel. 730 941 774
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IKOVNÉ RUCE OBÈANÙ VIZOVIC
Ji pátý roèník výstavy rukodìlných výrobkù obèanù Vizovic zaznamenal rekordní poèet, a to 33 vystavujících. K vidìní zde byly vý-

lice, vánoèní ozdoby, náramky, koíky a samozøejmì nemohlo chybìt i vizovické peèivo.

robky øezbáøské, drátované, pedig, patchwork, háèkované, vyívané,
perky z korálkù a fima, keramika, obrazy, døevìná mozaika, dekoraèní vìnce, origami, zvíøátka pletená i z pøírodních materiálù, kras-

Je vidìt, e lidová tvoøivost a chu nìco pìkného pro sebe i ostatní vyrobit v lidech ve Vizovicích má budoucnost. Vdy i historie
lidového umìní a øemesel je ve zdejím kraji bohatá.
Jiøina TRLICOVÁ
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POÈASÍ V ROCE 2015
Opìt nám ubìhl dalí rok a tak se opìt scházíme u jeho meteorologických hodnot. Z tìch nám tentokrát vyplývá, e loòský rok byl
nejsuím a druhý nejteplejím v zaznamenávané historii Vizovicka.
Take se na to pojïme podívat.

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

Graf sráek nám ukázal to, co si vichni z loòska dobøe pamatujeme. Extrémní sucho, které bylo po nìkolika týdnech pøerueno pár dny mírných sráek. Spadlo jen 512 mm sráek, co je jetì
o 5 mm ménì ne v roce 1971, který se doposud drel na prvním
místì. Nejdetivìjí mìsíce byly záøí a srpen, kdy spadlo 82,6 a 69,5
mm sráek. Nejvíce naprelo 15. srpna, a to 29,1 mm. Nejsuím
mìsícem byl bøezen, kdy spadlo jen 16,3 mm.

Roèní prùmìrná teplota byla 9,84 °C, pøièem dlouhodobý prùmìr má stoupající tendenci a èiní 8,39 °C. Loòský rok byl tedy stejnì jako pøedchozí teplotnì nadprùmìrný a stal se druhým nejteplejím ve Vizovické historii. Nejteplejím mìsícem byl srpen s prùmìrnou teplotou 21,84 °C a nejchladnìjí únor s 0,61 °C. Nejteplejím
dnem byl 7. èervenec s teplotou 27,5 °C a nejchladnìji bylo 6. ledna,
kdy prùmìrná teplota klesla na - 8,4 °C.

Sluníèko loni svítilo 1721 hodin, oproti prùmìru, který je 1586
hodin (rok 2014 svítilo 1527 hodin). Nejsluneènìjím mìsícem byl
èervenec s 279,7 hodinami, nejslabím byl leden s pouhými 18,8 hodinami.
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Pan Mgr. Baný by rád poádal cestou Vizovských novin, zda
by nemìl nìkterý obèan Vizovic zájem pøevzít po nìm zaznamenávání údajù z meteorologické stanice.
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KOØENÍ PRO CHU I PRO ZDRAVÍ
Jak vyuívali koøení v kuchyni i medicínì ji staøí Èíòani, Indové a
nebo støedovìcí Èechové jsme se dozvìdìli 11. února od vizovjana
Petra Háby v kavárnì Domu kultury. V prùbìhu pøednáky jsme mohli
ochutnat, nebo pøivonìt k 36 druhùm koøení a nauèit se ho pouívat
nejen v souèasné kuchyni, ale i k léèení. Je vidìt, e se lidé nespoléhají jen na moderní medicínu, protoe zájem o pøednáku odborníka v
pìstování bylin z celého svìta byl veliký.
Jiøina TRLICOVÁ

AKTIVITY TJ SOKOL VIZOVICE
V pátek 18.3. se uskuteènil Velikonoèní klubový veèer, který poøádala TJ Sokol Vizovice. Program uvádìla Radka Bøezíková. Diváci
shlédli 2 módní pøehlídky dámské i pánské módy z obchodu paní Koláèkové.

ivá hudba pana Kouta z Lípy byla obohacením tohoto veèera.
Pan Jiøí Hába ukazoval, jak se plete pomlázka, paní Krocová malovala kraslice, i diváci si to mohli vyzkouet.

10

Vizovské noviny

Vizovske noviny_2_16d.qxd

15.4.2016

15:00

StrÆnka 11

Návtìvníci mohli zakoupit velikonoèní výzdobu z obchodu Aquarosa paní Adamcové, velikonoèní perníèky ze Slavièína, kvìtiny, byliny
manelù Obadalových z Holeova, èokoládové výrobky Carletti, kosmetiku Avon, ály a átky.

Byla pøipravena i ochutnávka výrobkù fy Jelínek. Pro návtìvníky
klubového veèera bylo pøipraveno bohaté obèerstvení. Na závìr veèera probìhlo losování vstupenek o drobné ceny.
23. dubna se uskuteèní Taneèní odpoledne pro dìti - viz str. 32.
Hana STODOLOVÁ

OHLASY
ÈTENÁØÙ
Váení vizovtí obèané.
Vìøíte na zázraky? To nechám na uváení kadého z vás.
Já vak øíkám, e zázrak je ivot sám.
Dva neznámí lidé se náhodnì potkají - pøeskoèí jiskra, kdo ji zaehl?
Pøijde nejkrásnìjí dar tohoto svìta, láska, a tito lidé kráèí bok po boku ivotem, v dobrém i zlém. Vychovají své dìti,
a ve se po tisíciletí opakuje.
Nejvíce pøemýlím zaèátkem záøí, kdy opìt neznámý
zákon urèuje, e vlatovièky
nás opoutí a odlétají pøed zimou do teplých krajin. Ne se
rozlouèí, srocují se na telegrafních drátech, tìbetají, asi se
radí pøed odletem. Já stojím v
nìmém úasu nad zázrakem,
pøemýlím, jak drobounké tìlíèko, tøeba jiøièek, dokáe doletìt
a do Afriky, tisíce kilometrù
vzdálené. Kolikrát musí zamávat køidélky, ne doletí k vytèenému cíli. Vdy se slzou v oku
jim pøeji astný dolet a hlavnì
astný návrat na jaøe do naí
krásné vlasti. Právì v tomto
údobí je srdcem pøivítejme,
vdy nám nesou radost a krásu jarních dnù. Kadé jaro je
kouzlo, slunce, kvìty, teplo, nadìje.
Také nezapomeòte zajít po
nové, krásné, asfaltové cestì
na Janovu horu, za kterou musíme tìm, kdo se o její opravu
zaslouili, upøímnì podìkovat.
Na okraji lesa je lavièka, ze
které je nádherný pohled na
èást naeho mìsteèka - Vizovic.
Toto místo jsem navtívila
se svou dobrou známou, a to
loni, zaèátkem øíjna. Bylo krásné nedìlní odpoledne, slunce
svítilo a høálo a my byly okouzlené krásou podzimu a jeho
nádhernì zbarveného listí stromù a keøù.
Naposled se pøíroda vzepne pøed dlouhou zimou. Vìøte, kadé roèní období má své
kouzlo a vidí jej jen ten, kdo vidìt chce. Není toto ve zázrak?
Je nutné se pøed ním hluboce
sklonit a dìkovat, e toto mùeme vidìt a proívat.
Vem vám pøeji zdraví a
lásku.
Helena Mazùrková
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ
SILNICE I. TØÍDY UL. CHRASTÌOVSKÁ
Váení obèané,
v souvislosti s provádìním stavebních prací na silnici I/69 ul.
Chrastìovská Mìstský úøad Vizovice odbor dopravy a silnièního
hospodáøství upozoròuje na dopravní omezení této silnice a pøilehlých místních komunikacích v termínu cca bøezen - èervenec 2016.
V rámci této stavby dojde k èásteèné uzavírce provozu na silnici
I/69 a k úplné uzavírce provozu na místní komunikaci ul. Zahradní a
to na dobu nutnou k provedení nezbytných stavebních prací. Pøipojení místní komunikace ul. Zahradní na silnici I/69 bude uzavøeno,
objízdná trasa povede pøes ulice Sluovská, Tyrova, J. Haly na ul.
Zahradní a opaènì.
Na místní komunikaci ul. Nábøení bude po dobu nezbytnì nutnou umonìn obousmìrný provoz pro vozidla do 3,5 t.
O pøesném datu uzavírky provozu na pøedmìtných komunikacích bude obèany v dané lokalitì informovat zhotovitel. Zodpovìdná
osoba za prùbìh uzavírky provozu je Ing. Marcel Martiík,
tel. 702 177 710.
ádáme obèany o zvýenou pozornost, opatrnost a bezpeènost
pøi prùjezdu stavenitìm po celou dobu stavby.
Dìkujeme za pochopení a trpìlivost.
JUDr. Terezia Zlámalová
tel. 777 471 180

UÈÍME SE OHLEDUPLNOSTI
DOPRAVNÍ DESATERO
Cyklostezka a jízdní pruh pro cyklisty
V dalím díle naeho putování v pravidlech provozu na silnicích
se budeme vìnovat jízdì na kole.
Nejdùleitìjí dopravní
znaèky jsou tyto:

Stezka pro
cyklisty

Konec stezky pro
cyklisty

Jízdní pruh pro
cyklisty

Konec jízdního
pruhu pro cyklisty

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace vyhrazená dopravní
znaèkou pro jízdu na jízdním kole.
Zákon o silnièním provozu stanovuje, e cyklista je povinen uít
k jízdì jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. V prostoru køiovatky s øízeným provozem je pak povinen uít, je-li zøízen, vymezený prostor pro cyklisty (za kolo zákon o silnièním provozu povauje i kolobìku).
Tam, kde není zøízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, cyklista jezdí pøi pravém okraji pozemní komunikace. Pokud
neohrozí a neomezí chodce, smí jet po pravé krajnici. Cyklisté musí
jet jednotlivì za sebou. To platí i v pøípadì jízdy vìtí skupiny cyklistù (pelotonu) mimo cyklistický závod. Tato povinnost je zøejmì zákonem stanovena proto, e jízda dvou a více cyklistù vedle sebe jednak znaènì omezuje plynulost provozu, a jednak zvyuje monost
ohroení bezpeènosti silnièního provozu (napø. pøi pádu cyklisty, defektu na kole atd.).

Na co si jetì spousta øidièù motorových vozidel nezvykla a myslí si, e cyklisté poruují zákon, je monost cyklisty pomalu jedoucí èi
stojící vozidla pøi pravém okraji vozovky objet nebo pøedjet z pravé
strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. Tento úkon vyaduje
dostatek místa a zvýenou opatrnost u cyklistù a hlavnì pozornost u
øidièù motorových vozidel. To vak neplatí, odboèuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o zmìnì smìru jízdy.

Pøejezd pro cyklisty - vodorovná
dopravní znaèka

Cyklostezku a vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty mùe uít také osoba pohybující se na lyích
nebo koleèkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavení.
K pøejezdu vozovky slouí
pro cyklisty pøejezdy pro cyklisty.
Ty bývají oznaèeny svislou i vodorovnou dopravní znaèkou (viz
obrázek).
Pøejezd pro
cyklisty - svislá
dopravní znaèka

Cyklista se musí pøed vjezdem na tento pøejezd pøesvìdèit, zda
mùe vozovku bezpeènì pøejet, ani by ohrozil sebe nebo ostatní
úèastníky silnièního provozu a vozovku smí pøejet, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízd pøijídìjících vozidel nedonutí
jejich øidièe k náhlé zmìnì smìru nebo rychlosti jízdy. Pokud se ji
cyklista nachází v prostoru pøejezdu pro cyklisty, nesmí øidièi ostatních vozidel vyvolat pro cyklistu nebezpeènou situaci, která by konèila jeho pádem, sraením a podobnì.
Pøi pøejídìní pøejezdu pro cyklisty jezdí cyklista vpravo.
Dalí povinnosti:
- do 18 let povinnost za jízdy mít nasazenou a øádnì pøipevnìnou ochrannou pøilbu schváleného typu
- dohled osoby starí 15 let u dítìte mladího 10 let pøi jízdì na
silnici, místní komunikaci a veøejnì pøístupné úèelové komunikaci
Dìti do 10 let mohou samy jezdit pouze po chodníku, cyklistické
stezce nebo v obytné a pìí zónì.
- na jednomístném jízdním kole není dovolena jízda ve dvou
- vézt osobu mladí 7 let na pomocném sedadle pro pøepravu
dítìte s pevnými opìrami pro nohy je dovoleno pouze osobì starí
15 let
- osoba starí 18 let mùe vézt nejvýe dvì dìti mladí 10 let v
pøívìsném vozíku urèeném pro pøepravu dìtí, nebo dítì na dìtském
kole pøipojeném k jízdnímu kolu spojovací tyèí
- k jízdnímu kolu se smí pøipojit pøívìsný vozík, který není irí
ne 900 mm, má na zádi dvì èervené odrazky netrojúhelníkového
tvaru umístìné co nejblíe k boèním obrysùm vozíku a je spojen s
jízdním kolem pevným spojovacím zaøízením. Zakrývá-li pøívìsný
vozík nebo jeho náklad za sníené viditelnosti zadní obrysové èervené svìtlo jízdního kola, musí být pøívìsný vozík opatøen vlevo na
zádi èerveným neoslòujícím svìtlem. Jsou-li v pøívìsném vozíku pøepravovány dìti, musí být pøívìsný vozík oznaèen lutým nebo oranovým praporkem nebo títkem o rozmìru 300 x 300 mm vztyèeným
ve výce 1200 - 1600 mm nad úrovní vozovky.
- za jízdy se dret øídítek
- není dovoleno drení se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruèní vozík, psa nebo jiné zvíøe, èi vozit pøedmìty, které by
znesnadòovaly øízení jízdního kola nebo ohroovaly jiné úèastníky
silnièního provozu
- nohy musí mít cyklista pøi jízdì na lapadlech
- jízdní kolo musí být øádnì vybaveno
Povinné vybavení kola:
- dvì na sobì nezávislé brzdy
- pøední svìtlomet bílé barvy
- pøední bílou odrazku
- zadní svítilnu èervené barvy
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- zadní èervenou odrazku
- oranové odrazky na pedálech a v paprscích kol (mohou být
nahrazeny reflexními prouky na botách a odìvu)

Za sníené viditelnosti musí cyklista svítit dopøedu bílým svìtlem
a dozadu svìtlem èervené barvy nebo pøeruovaným svìtlem èervené barvy. Pøi dostateèném a souvislém osvìtlení vozovky mùe cyklista dopøedu svítit svítilnou bílé barvy s pøeruovaným svìtlem.
Cyklista dává znamení o zmìnì smìru jízdy paí pouze pøed zapoèetím jízdního úkonu.
Pojem cyklostezka je také tøeba odliit od pojmu cyklotrasa, která
znamená orientaèní smìrové vedení cyklistù a mùe být vedena jak
po cyklostezkách, tak i po vhodných komunikacích spoleèných se silnièní dopravou.
V bøeznu letoního roku nabyla úèinnosti vyhláka, kterou se
provádìjí pravidla silnièního provozu na pozemních komunikacích a

Zóna pro cyklisty
Sdruený pøechod pro chodce
a pøejezd pro
cyklisty

Konec zóny pro
cyklisty

Pøejezd pro cyklisty pøimknutý k
pøechodu pro chodce

tato stanovuje dalí dopravní
znaèení týkající se cyklistické dopravy. Jedná
se o následující dopravní znaèky:

Zpracovala: JUDr. Terezia Zlámalová
vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství
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Z VIZOVICE DBÁ O ZDRAVÝ VÝVOJ POHYBOVÉHO APARÁTU DÌTÍ
Bolest zad zná témìø kadý, mnoho z nás dokonce trpí chronickými problémy v oblasti páteøe.
Podle odborných prùzkumù bylo zjitìno, e bolesti zad patøí
mezi tzv. civilizaèní choroby a alespoò jednou v ivotì se s nimi setkalo témìø 80% lidí. Pøitom jsou asi jen ÈTVRTINOVÌ zapøíèinìny
skuteèným onemocnìním páteøe, zbytek je následek patných ivotních návykù pøi práci a v bìném ivotì.
Døíve byly bolesti zad doménou støední a starí generace, dnes
se se stejnými obtíemi setkávají rehabilitaèní pracovníci, ortopedové a neurologové ji u osob ve vìku kolem 25 let a dokonce u mládee. Na vinì je souèasný zpùsob ivota, charakterizovaný nedostatkem pohybu a jednostrannou zátìí pøi dlouhodobém sezení. To je
pøíèinou vysokého nárùstu vadného drení tìla u dìtí, s èastým následným postiením pohybového systému a výe popsanými obtíemi.
Dítì ve vìku kolem esti let nastupuje nejenom do první tøídy, ale
zároveò nasedá do vlaku sedavého zpùsobu ivota, ani si ono samo nebo rodièe uvìdomují jeho negativní dùsledky. Zahájením kolní docházky toti nastává výrazná zmìna pohybového reimu dítìte.
Jednostranné zatíení pohybového aparátu se patnou pohybovou
ekonomikou se projevuje zpoèátku pouze únavou, poklesem koncentrace a celkové výkonnosti pøi výuce.
Základní kola se snaí být Skuteènì zdravá kola. Pro podporu
a udrení zdraví naich malých spoluobèánkù nabízí kolní jídelna
zdravé a chutné pokrmy pøipravené z èerstvých a sezónních produktù, nakoupené od místních zemìdìlcù nebo potravináøù. Pracovníci
koly usilují také o to, aby dìti nejen zdravì jedly, ale aby o zdravé
výivì také vìdìly ve, co je dùleité. Protoe nae kola chce, aby
se dìti nejen zdravì stravovaly, dobøe cítily a v budoucnu netrpìly
dùsledky civilizaèních onemocnìní spojených se sedavým zpùsobem ivota, rozhodli jsme se, na základì doporuèení zkueného rehabilitaèního lékaøe prim. MUDr. Pavola Skalky, zapojit do projektu s
názvem Zdravé sezení a relaxaèní cvièení ákù.

I pøes to, e realizace projektu znamená zásah do chodu koly i
výuky a klade zvýené nároky na pedagogické pracovníky, souhlasila paní øeditelka Mgr. Radmila Koncerová se zapojením se do projektu jako první kola ve Zlínském kraji.
Cílem projektu je jednak zlepení povìdomí rodièù dìtí o monostech prevence onemocnìní pohybového aparátu a souèasnì
zlepení drení tìla dìtí, a to jak pøi pohybu, tak i pøi sezení. Na vývoj
pohybového aparátu dítìte má vliv nejen nesprávné a dlouhodobé
sezení, ale také ergonomie pracovního prostøedí (stùl, idle), nevhodné pracovní a volnoèasové èinnosti, jako i nesprávný zpùsob
provádìní pohybu (chùze, bìh, pøenáení tìkých pøedmìtù, atd.).
Dùleitou roli hraje i obuv a brana na kolní pomùcky.
Program Zdravé sezení a relaxaèní cvièení ákù, probíhá prozatím pouze u ákù prvních tøíd. Ve vizovické kole se do akce zapojily vechny první tøídy. Paní uèitelky Mgr. Gerièáková, Máèalíková
a Mgr. Gerová ochotnì seznámily dìti i rodièe s plánovanými mìøeními a vyetøeními, pøipravily seznamy ákù a spolu s paními druináøkami Dvoøáèkovou, Bc.Vakovou a Bc. Novákovou pomáhaly ve
koordinovat tak, aby bylo co nejménì narueno vyuèování.
Program Zdravé sezení a relaxaèní cvièení ákù probíhá
následujícím zpùsobem:
* U dìtí bylo v prùbìhu bøezna 2016 provádìno vstupní podiatrické vyetøení pohybového aparátu (mìøení proporcionálních
charakteristik nohou, stanovení typu noní klenby, postavení paty,
hodnocení stability ve stoje na 1 noze, pøi chùzi, zjitìní pøípadných
ortopedických deformit, hodnocení drení tìla v sedì, ve stoje, pøi
pohybu, apod.).
Nìkteré dìti mìly z vyetøení obavy, domnívaly se, e jdou na
prohlídku. Paní Vaková a paní Hetzler jim vak pøed zaèátkem mìøení ukázaly podoskop, moderní diagnostický pøístroj pro diagnostiku
ortopedických vad nohou, zobrazující klenbu nohy pomocí polarizujícího svìtla. Vechny dìti pak chtìly vidìt své svítící nohy a nemohly se doèkat, a na nì pøijde øada. Druhý den mìøení se mnozí
áci ptali, zda u mohou jít na kontrolu, a kdy jim bylo sdìleno, e
ta bude a pøed Vánocemi, byli zklamaní.

* Souèasnì s podiatrickým vyetøením byla hodnocena obuv a
kolní aktovky dìtí z pohledu funkce a zdravotní nezávadnosti.
Dìti se zájmem sledovaly váení a hodnocení aktovek. Mnohé
dìti mìly brany vìtí ne ony samy. Naly se ale také výjimky. Pøi
kontrole uloení uèebnic, pouzder a svaèin byla vìtina áèkù pochválena za vzornì urovnané aktovky. U nìkterých dìtí byla v aktovce nalezena nìjaká hraèka, která ve kole nemá co dìlat, to pak
pøistiený høíník tvrdil, e mu ji do aktovky strèil sourozenec.
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MATEØSKÉ A RODINNÉ CENTRUM BERUKA
Mateøské a rodinné centrum Beruka je v provozu od roku 2010
a v roce 2015 absolvovalo ji ètvrté stìhování. Ji poètvrté jsme
pøipravili nové prostory k provozu, vyklidili ty staré a pøesunuli se do
nových. Nae souèasné sídlo sice nedisponuje tak velkými vnitøními
prostory jako pøedelé, nicménì leí na mnohem pøíjemnìjím a klidnìjím místì a hlavnì disponuje velkou zahradou, která nabízí mnoho zpùsobù vyuití a její potenciál jetì zdaleka není vyuit. Samotné stìhování a rekonstrukce nás ponìkud pozdrely od dalích
aktivit a èinností, nicménì vechno, na co u nás byly maminky zvyklé, fungovalo a stále funguje!

* V dubnu byla ve kole zorganizována pøednáka pro rodièe
dìtí na téma:
- fyziologický a psychomotorický vývoj dítìte
- zásady zdravotnì nezávadného obouvání dìtí jako prevence
ortopedických vad nohou a nemocí pohybového aparátu
- jak mùe kolní aktovka pozitivnì i negativnì ovlivnit drení tìla
- ergonomie sezení
- cvièení jako prevence vadného drení tìla
V rámci pøednáky byli rodièe informováni o výsledcích vstupního vyetøení ákù, a pokud mìli zájem, byly jim pøedány výsledky vyetøení jejich dìtí s konzultací a doporuèením terapie v pøípadì zjitìní poruch pohybového aparátu. K dispozici byly i osvìtové materiály k dané problematice.
* Od dubna byl ve kole zahájen program pravidelného cíleného
cvièení pod odborným vedením. Cvièení bude probíhat u vech dìtí
první tøídy do konce kolního roku a pokraèovat od záøí do listopadu
2016.
* Po ukonèení programu koncem r. 2016 bude u dìtí provedeno
výstupní podiatrické vyetøení pohybového aparátu. Výsledky
budou opìt pøedány rodièùm.
Projekt je realizován rehabilitaèním centrem MEDICAL POINT
s.r.o. Zlín za finanèní podpory Ministerstva zdravotnictví v programu
PVP. Odbornou garanci za projekt poskytuje MUDr. Pavol Skalka,
primáø odd. rehabilitace krajské Baovy nemocnice Zlín.

A co u nás vlastnì nabízíme? Prioritou èíslo jedna je samozøejmì nae minikolka, ve které se staráme o dìti od 10 mìsícù do cca
3 - 4 let, ne nám uteèou do velké kolky. Dìtem nabízíme klasický kolkový reim, vèetnì svaèinek, vycházek, spinkání a samozøejmì kupu zábavy, radostí a kamarádù. Dále nabízíme celou øadu
kroukù a kurzù pro dìti vìtí i mení, napø. Cvièení miminek a
batolátek, Malý brouèek nebo Taneèky pro malé drobeèky apod.
Nechybí ani pohybové aktivity, gymnastika nebo trampolínky, a
aby ani hlava nezahálela, nabízíme i kurzy angliètiny nebo nìmèiny, douèování dalích kolních pøedmìtù a v neposlední øadì
tolik ádanou logopedii!
Nezapomínáme ani na dospìlé! Pro ty máme také jazykové kurzy, dále Cvièení pro tìhotné, Prenatální pøípravu, Psychologické poradenství aj.

V následujících èíslech pøineseme naim ètenáøùm dalí zajímavé informace. Více informací najdete i na www.medicalpoint.cz.
Ing. Jana Vaková
Mgr. Hana Hetzler

A na co se mùete tìit? Do letního období by mìla nae minikolka ji vstupovat s novým organizaèním uspoøádáním - jako dìtská skupina Beruka. Nae peèovatelky a lektoøi budou mít v první
øadì mnohem lepí personální zázemí a dìtem budeme moci nabídnout více aktivit, výletù, pøednáek, nebo jim budeme moci poøídit
nové a zajímavé herní prvky èi vzdìlávací pomùcky. Celý projekt je
zatím v poèátcích, ale plánù a nápadù máme nespoèet. Na letní období dále otvíráme i tolik oblíbené pøímìstské tábory i letní minikolku. Plánujeme také dalí Bazárek obleèení, Dámskou jízdu, Party
pro maminky, Vítání léta apod. Otevøeme také znovu kavárnu a nabídneme i venkovní posezení. Pøijïte se podívat, posedìt u kávièky,
nebo vyuijte dalích naich slueb! Budeme se tìit!
Mgr. Dagmar imèíková
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JEDEN DEN Z MINIKOLKY V BERUCE
Je 23. 2. 2016. Po letoní zimì zase jeden ani zimní, ani jarní
den. A tak jsme se rozhodli zpøíjemnit dìtem v minikolce v MRC Beruka celý týden karnevalem. Proè celý týden? No protoe dìti kostýmy milují! A taky proto, e se nám dìti kadý den v minikolce støídají a jen nìkteré dochází kadý den.

Vracíme se unavení a zase hladoví. Po vydatném obìdì si poslechneme pohádku a dáme si lofíka. Beruka a klaun zatím ve uklidí a pøipraví nám svaèinku a dalí zábavu. A po tøetí hodinì si pro nás
u chodí maminky, tatínci nebo babièky a tety - a jak se nám od nich
ráno moc nechtìlo, tak teï se nám zase nechce opustit kamarády,
hraèky, ani tety! Nevadí, zítra je taky den!
A co se dìje v Beruce odpoledne? Ani po odchodech dìtí tu není ticho a klid, støídají se krouky cvièení dìtí, maminek, trampolíny,
jazykové kurzy, výtvarné krouky, tai-chi apod. V Beruce se zkrátka
spí jen v noci.
Petra Pavelková, Dagmar imèíková

MATEØSKÁ KOLA SMÌØUJE
K PØÍRODÌ

Take se nám v 7.30 zaèínají scházet ve kolièce piráti, víly, beruky, mravenci, karkulky, klauni

A vichni spoleènì cvièíme, malujeme, tanèíme, ale i zlobíme a
hrajeme si. Ale jakmile pøijde èas svaèinky, vypadne velký klaun a
velká beruka z role a snaí se vechny ty pohádkové postavièky a
zvíøátka pochytat, nakrmit, pøebalit, obléct a vyvìtrat na procházce.

Velkou výhodou naí mateøské koly je její prostøedí, ve kterém
se nachází. Poloha M a také novì vytvoøená pøírodní zahrada nám
poskytují velké mnoství inspirace pøi tvorbì vzdìlávacích plánù pro
dìti. Je známo, e dìti pøedkolního vìku se uèí pøedevím na základì vlastního proitku a zkuenosti. Jedním z naich cílù je podporovat v dìtech zvídavost a radost z objevování svìta. Proto se ná pedagogický tým rozhodl vytvoøit projekt, kterým se budeme ve tøídách
zabývat v prùbìhu druhého pololetí. Témìø jednohlasnì byl zvolen
projekt VODA.
Spoustu podnìtù nám poskytují nejen toky ve Vizovicích, ale mùeme vyuívat i dalí vodní prvky naí nové pøírodní zahrady nebo
záhony, které mají také souvislost s vodou. Cíle projektù si vytvoøila
kadá tøída sama a pøizpùsobila je vìkovým monostem dìtí ve tøídách. Dìti budou formou her, pokusù, pozorováním i vlastní èinností získávat poznatky o vodì jako ivlu, souèásti pøírody i ivotodárné
tekutinì. V zimním období napø. zjiovaly, kdy mùe voda zmrznout
a naopak, nebo co naleznou ukryté ve snìhu pomocí mikroskopu.
V jarních obdobích zkoumají, zda je voda dùleitá pro rùst rostlin,
které si zasadily na záhonech. Velmi oblíbené jsou také pokusy s vodou, její míchání, zjiování toho, co plave a co ne a dalí.
V souvislosti s projektem VODA máme naplánovány také dalí
akce a exkurze. V blízké dobì se podíváme do èistièky odpadních
vod na Kleèùvce, pojedeme na exkurzi do vodního svìta v Modré
a nìkteøí pøedkoláci si udìlají výlet za vodou do Luhaèovic. V závìru kolního roku èeká dìti plavba pirátskou lodí po Baovì kanálu.
TÉMA VODA A EKOKOLKA
Nae M se snaí vytváøet stále více aktivní prostøedí pro dìti,
zprostøedkovává dìtem blízký kontakt s pøírodou, ve které ijí. Pøemýleli jsme o tom, e vìtina projektù a aktivit poøádaných v naí
M v uplynulých tøech letech se týkaly ekologie. V letoním roce
jsme se také proto zapojili do mezinárodní sítì Ekokolek. Ekokolky se jednodue øeèeno zabývají monostmi pozitivního ovlivòování
ivotního prostøedí. Jejich propracovaná metodika 7 krokù vede dìti
k osvojení návykù pro etrné chování k pøírodì, které si odnáejí do
jejich dalího ivota. Nedílnou souèástí Ekokolky je její ekotým. Do
ekotýmu se pøihlásili nadení rodièe i zamìstnanci, kteøí mají
zájem podílet se na dìní v M. Nedílnou souèástí tohoto týmu jsou
samozøejmì i dìti. Ekotým si rozdìlil jednotlivé funkce a zároveò se
rozhodl zabývat v prùbìhu roku rovnì tématem VODA. Naváeme
tak na ji získané zkuenosti dìtí z tøídních projektù a pomùeme jim
prohloubit jejich znalosti z dalích oblastí. Celý tým se podílel na
analýze kladù a záporù, které se týkají vody v M. O závìrech a dalích plánech èinností vás budeme prùbìnì informovat na naich
webových stránkách www.msvizovice.cz v oddílu Ekokolka. Pokud se najdou dalí nadenci nebo zájemci o úèast v naem ekotýmu, jsou vichni vítáni. Pro blií informace se mùete obrátit na paní
uèitelky ve tøídách nebo koordinátorky projektu paní uè. Bùøilovou a
Jaroòkovou.
Podrobný popis kritérií potøebných k získání titulu ekokolka získáte na webových stránkách www.eko.skolky.cz.
Markéta Jaroòková
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DDM ZVONEK - VELIKONOÈNÍ DUATLON A DALÍ AKCE
V nedìli 27. bøezna probìhl 1. roèník Vizovického Velikonoèního duatlonu. Tuto sportovní akci organizoval pan Jiøí Vlèek, který
je vedoucím krouku Atletika v Domì dìtí a mládee Zvonek.

O doprovodný program se postarala Policie Èeské republiky.
Návtìvníci akce si mohli prohlédnout policejní auto nebo si napøíklad vyzkouet obléct neprùstøelnou vestu.

Závodníci startovali od Sluovské ulice, odkud závod pokraèoval po nedokonèené Baovì trati. Poèasí jsme si nemohli vybrat lepí. Bylo sluneèno, pofukoval mírný vìtøík a teplota se vyplhala a k 15 stupòùm. To jsou slova organizátora, který dále dodává: Na startu se selo 24 dìtí. Poèet závodníkù nás pøekvapil a zároveò potìil. Na první roèník závodu jsme neèekali tak hojnou
úèast.
Dìti byly rozdìleny do závodních kategorií podle vìku.
Duatlon zaèal s úderem druhé
odpolední hodiny. Závodníky
vech vìkových kategorií èekal bìh, jízda na kole èi odrá-

Vítìze a výsledné èasy naleznete na webu: atletika-vizovice.webnode.cz. Dìkujeme vem dobrovolníkùm z øad rodièù, kteøí
se ochotnì podíleli na prùbìhu celého závodu.
O tom, e se Velikonoèní duatlon vydaøil, svìdèí ohlasy malých i
velkých závodníkù, rodièù a divákù. Dalí sportovní událostí poøádanou panem Jiøím Vlèkem bude atletický víceboj, který se uskuteèní zaèátkem kvìtna.
DDM Zvonek kromì sportovních událostí organizuje rovnì zábavné akce pro rodiny s dìtmi. Mezi takové patøí tradièní Slet èarodìjnic, který se bude konat v areálu Rybárny na Chrastìovské
ulici v sobotu 30. dubna.

Rádi bychom Vás také pozvali na pohádkové ORIZARO Orientaèní závod rodin. ORIZARO se letos uskuteèní v zámeckém
parku v sobotu 4. èervna.

edle a závìreèný bìh. V cíli èekala na kadého úèastníka zaslouená odmìna a diplom. Jak bývá na vech sportovních akcích tradicí, nejlepím závodníkùm byly na stupních vítìzù pøedány medaile.

Dalí akce poøádané DDM Zvonek naleznete na webu:
www.ddmzvonek.cz.
Martin Malina
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VIZOVICKÝ FOTBALOVÝ POTÌR
Mládeniètí fotbalisté Vizovic se pilnì pøipravují na blíící se jarní
sezonu.
Fotbalová základna se nám utìenì rozrùstá. Krom stávající
Starí pøípravky, jejím základem je roèník klukù 2006 doplnìný r. 05
a nìkolika ikovnými kluky r. 07, se úspìnì etabluje Mladí pøípravka roèníkù 2007 a 08. Radost nám dìlá také zaèínající Minipøípravka
pøedkolákù z roèníkù 2009 a 10, která se schází pod vedením pana
Frantika Pitrona.

Od leva sedí: David Èervenka + Michal Fojtù + Luká Peèeòa +
Robert Pritchard + Jan Øezáè + Filip Holek + Patrik Bambuch +
Tomá Ulrych + Luká Bambuch + Jindøich tìpáník + Petr Bambuch
+ Tobiá Provalil.

V konkurenci devíti silných soupeøù jsme skonèili na pìkném 4.
místì, kdy jsme porazili taková mustva jako Spartu Brno nebo FC
Pøerov.

Zaèátkem února nae starí pøípravka vyhrála turnaj v Újezdì a
27. 2. jsme v hale vizovické základní koly uspoøádali ji 3. roèník
Turnaje pøípravek v naí reii my. Krom naich dvou drustev se turnaje zúèatnili TJ Valaské Meziøíèí, FC Fastav Zlín, FC Zlín Louky a
FC Sluovice. Díky nezitné pomoci rodièù, a to jak s organizací, tak
se zajitìním bohatého obèerstvení, strávilo cca 60 dìtí skvìle strávené dopoledne na høiti.

Chybí: Tobiá vancara, Ondøej Kuela, Vilém Veèerka, Matìj
Janèík, Rudolf Illek, Sebastián Illek, Ema Pritchardová
Mimo tréninkù v zimním období, které probíhají ve kolních tìlocviènách, jsou zpestøením pøípravy hlavnì halové turnaje, kterých se
snaíme zúèastòovat ve vech vìkových kategoriích. Pøece jenom
nìco jiného je zahrát si fotbálek na tréninku a nìco jiného je potkávat se na høiti s cizím soupeøem. Takové zápasy mají vdy ohromný náboj a je radostí vechny ty dìti v jejich zápalu sledovat. To, e
je to baví, je ostatnì tím hlavním, o co nám vem, kteøí se naim
malým fotbalistùm vìnujeme, jde. Aby je bavil fotbal, sport a pohyb
vùbec, aby se nauèili cílevìdomosti, spolupráci, kamarádství.
Mladí pøípravka se v únoru zúèastnila turnaje v Ratiboøi, kde
získala bronzové medaile.

Zvlátní podìkování za podporu naeho turnaje patøí øeditelce
Z Vizovice pí. Mgr. Koncerové a také firmì ZV Nástroje Vsetín.
Závìrem bychom chtìli pozvat vechny ikovné holky a kluky na
fotbalové høitì, nebo stále probíhá nábor malých fotbalistù. Pokud
máte zájem, informujte se, prosím, telefonicky.
Minipøípravka roèníky 2009 - 10 tel. è. 734 815 365 p. Pitron
Mladí pøípravka roè. 2007 - 08 tel. è. 737 956 208 p. Maruna
Starí pøípravka roè. 2006 - 05 tel. è. 776 137 833 p. Brhláè
Vítány jsou také dìti roèníkù 2004 a starí, zájemci se, prosím, informujte na tel. è. 734 815 365 u p. Pitrona.
SK Vizovice také oznamuje, e nabízí místo trenéra k Minipøípravce, jedná se o finanènì honorovanou funkci. Zájemci, informujte se na jakémkoliv z uvedených èísel nebo pøímo na tel.
è. 602 445 192 - p. Fusek.
Starí pøípravka se kromì únorového vítìzného pøátelského
zapasu se Vsetínem napøíklad v listopadu a v bøeznu prezentovala
na dvou turnajích, které poøádal 1.SK Prostìjov, pøièem ten druhý
dopadl velice upìnì.

Ostatní informace vèetnì tréninkù i aktuálních zápasù budou k
vidìní na novì pøipravované vitrínì u øeznictví Krásno.
Za mláde SK Vizovice Jiøí Brhláè
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RC AUTA VIZOVICE INFORMUJÍ
Dovolte mi, abych vás po roce seznámil s novinkami v RC autech Vizovice.

Deset rokù jsme jezdili on roady, èili cestovní auta v rùzných kategoriích. Úèast závodníkù byla èím dál tím slabí. Ruili jsme závody kvùli neúèasti závodníkù. Vymýlel jsem tedy jiné a jiné závody èi
kategorie, ale nic se neujalo, a malé buggyny v mìøítku 1:14. Toto
byla novinka a mìla tøi výhody: byla nízká cena, auta hodnì vydrela, hodnì si nechala líbit, buggyny mají pøebytek výkonu, èili nejedou
vechny stejnì rychle. Vyrábí se ve dvou verzích, v plastu se stejnosmìrným motorem a verze v hliníku se støídavým motorem. U kadého modelu je vysílaèka (RC souprava) a NiMh baterie 7,2V s nabíjeèkou, která na vrcholu nabíjení sama odpojí baterii, èi-li má DeltaPeak. Buggyna je obutá do kvalitních gum. Takovéto RTR-ko v plastu stojí cca 4000 a v hliníku 5500 Kè. Na trénink si dokoupíte jetì
jednu baterii s nabíjeèkou cca 600 Kè a mùete závodit.

Jak dopadla letoní sezóna?
Kategorie Open: 1. Filip Rajdus 14 let
2. Tomá Rajdus jeho otec
3. Krytof Práil junior
4. místo ujezdil vizovický Fanánek Stodola
5. Tony Hybler
6. místo Tomá Peèeòa, Vizovice - ten se
vrátil po devíti letech a je vidìt, e nic nezapomnìl
15. Martin Adamec - ák
18. Martin Adamec starí
19. Tomá Pekaø
21. Zdenìk Slezák
Tuto kategorii jelo celkem 40 aut!

Kategorie Hobby: 1. Jakub Hybler 8 rokù
2. David Motìk 8 rokù
3. Fanán Stodola
4. Richard Pospíil
5. Markéta Pospíilová
6. Hana Stodolová
Zde nás jelo celkem 9! V této kategorii je hlavním motem: Porazit
Fanána!
Nae závody jsou pøístupné veøejnosti, take máte monost se
podívat a fandit Vizovicím!
Ten, kdo by chtìl zkusit monost jízdy s buggynou, mùe se vdy
v sobotu veèer pøed závodem pøihlásit u mne. Pùjèím ji.
Pokud jste zaèali pøemýlet, e si poøídíte off roada 1:14, neváhejte, volejte, emailujte. Kontakty jsou na naich stránkách rcvizovice.wz.cz. Zde také najdete odkazy na fotogalerie a videa z naich
závodù.
Fotky jsou ze estého ZVJK a celkového vyhodnocení celého
seriálu!
Dìkujeme Zastupitelstvu mìsta Vizovice za finanèní sponzorský
dar pro zakoupení èasomíry pro nae závody!
Fanán Stodola

Jezdíme závody v nedìli a v sobotu od 18 hodin je monost tréninku, který je hodnì vyuívaný. První rok jsme off roadíky jezdili
v tìlocviènì v pozdìchovské Z za velmi sluné úèasti závodníkù.
Po roce jsme se pøestìhovali do Vizovic na Sokolovnu. Oproti Pozdìchovu máme sice mení plochu, na které jezdíme, ale toto závodníkùm nijak nevadí, spíe naopak. Nae závody jsou pro vechny, èili se nemusíte nikde organizovat. Staèí se pøihlásit a jedete.
Víte, kolik je off roadù ve Vizovicích? 11! A k tomu jetì 5, kteøí
nebydlí ve Vizovicích, èili celkem 16 buggyn za Vizovice! Prùmìrná
úèast na závodì je 29 závodníkù.
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NA CHRASTÌOVÌ SE STÁLE DORUJÍ TRADICE, JEHO OBYVATELÉ JSOU OCHOTNÍ VE SVÉM
VOLNÉM ÈASE ORGANIZOVAT TURNAJE A RÙZNÉ JINÉ ZÁBAVNÉ A OKOLÍ PROSPÌNÉ AKCE.
A máme tady koneènì jaro!
Pro vìtinu z nás jedno z nejkrásnìjích roèních období. Sluníèko zaèíná høát víc a víc a ve
kolem nás se zaèíná probouzet,
rùst a kvést.

ich domovù. Na jeden takový se
zamìøili chlapi Malí a David Milt.
Právì u jeho domu toti rostla po
nìkolik desetiletí krásná, koatá
lípa. Zvenku jí nebylo co vytknout, zdobila místo u zvonièky,

Mnozí vyráejí na zahrádky,
okopávat po zimì záhonky, sadit
nové kytièky, popøípadì oøezávat

kadé jaro se nádhernì zazelenala a kvetla. Ale bylo potøeba ji
troku oøezat, na co bylo vyøíze-

stromky. Kromì stromù na zahradì je potøeba vìnovat velkou
pozornost i stromùm kolem na-

no potøebné povolení. Ovem pøi
oøezávání stromu bylo zjitìno,
e lípa je zevnitø úplnì ztrouchni-

vìlá. A tak bylo zapotøebí ji pokácet. Byl pøizván odborník na kácení nebezpeèných stromù a celou práci pak dokonèili Franta,
Jarda, Zdeòa Malí a David Milt. Z
pøiloených fotek mùete vidìt,
e strom u byl pro své okolí nebezpeèným, pøi vìtím vìtru se
mohlo stát, e by se sám zøítil a
ohrozil tak bezpeènost nejenom
sousedních domù, ale také kolemjdoucích èi dìtí, které si rády
hrají právì u zvonièky. Po skácení lípy bylo kontrolou zjitìno, e
je potøeba shodit i lípu u Matyátíkové chaloupky. Na toto kácení
se opìt chystají nejenom odborník na rizikové kácení, ale samozøejmì i dobrovolníci z rodiny
Malých a Miltù.

24

Nejvìtí sportovní události jara je zcela jistì pingpongový turnaj, jen má na Chrastìovì dlouholetou tradici.
První roèníky byly spíe pøespolními kláními mezi sousedními
obcemi, ale postupem èasu dostal turnaj jasný øád a pravidla. A
tak se ho dnes mohou zúèastnit
pouze obyvatelé ijící na Chrastìovì, èi na Chrastìovì narození. Ale mùe být také povolena
výjimka tìm, kteøí jsou pro
Chrastìov dlouhodobým pøínosem a nesplòují ani jednu z výe
uvedených podmínek. Døíve se
turnaj odehrával ve starém kulturáku pøímo na Chrastìovì, postupem èasu ovem musel být
pøesunut na hasièárnu do Vizo-
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vic, kde se dne 26. bøezna konal
i letos. Oproti loòskému roèníku
mìli soutìící urèitì výhodu:
mohli koneènì poøádnì trénovat.

padlo? Dvacet hráèù si zmìøilo
své síly ve dvouhøe, nejúspìnìjím byl (jako ji nìkolik pøedchozích let) Honza Jemelka, dru-

Kadý den se v novì rekonstruovaném kulturním domì na
Chrastìovì svítilo do pozdních

hý skonèil Vlasa Hlavenka a na
tøetím místì se umístil Luïa Polèák. Pak se vylosovaly dvojice

hodin a probíhal trénink vech
generací. A jak to vechno do-

2/2016

do ètyøhry. A vítìznou dvojicí se
stali Luïa Polèák s Martinem Lu-

25

tonským, druzí skonèili Honza
Jemelka a Mira Slavík. Letos poprvé se turnaje zúèastnily i dìti.
Nakonec se jich nasbíralo est a
na prvním místì skonèil Tomá
Grygara, druhá se umístila Jitka
Jemelková a tøetí místo získal
Martin Vilimec. Vem výhercùm

vak doprovázelo pøi pondìlní
pomlázce chlapy, kteøí obcházeli své kamarádky a známé na
Chrastìovì a blízkém okolí. Z
pøiloených fotek vidíte, e letoní pomlázku mìli opravdu zajímavì ozdobenou J.

gratulujeme!!! A za organizátory
celé akce musím øíct, e vechny
soutìící mile pøekvapilo a potìilo tak poèetné publikum, které
se celé akce zúèastnilo. Pevnì
vìøím, e i v pøítích letech se toto klání bude mezi diváky i soutìícími tìit stále vìtí oblibì.
Letoní velikonoèní svátky
pøily pomìrnì brzy, a to ji poslední bøeznový víkend. Sluníèko

Jsem ráda, e se na Chrastìovì stále dorují tradice, a e
jeho obyvatelé jsou ochotní ve
svém volném èase organizovat
turnaje a rùzné jiné zábavné a
okolí prospìné akce, kterými se
duch Chrastìova utuuje a pøispívá k tomu, e se nám tam pøíjemnì bydlí a jsme spolu rádi.
Olga Kmínková
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ØEMESLA NA VIZOVICKU II. - CECH? POUZE UROZENÉHO PÙVODU!
e u nás bratrstva pøedcházela cechy, vysvítá jasnì z výtky
krále Václava II. brnìnským bratrstvùm uèinìné, v ní jim vyèítal,
e mistøi mìli in cechis et capitulis
jednati o spásu dui, a oni e jednali o soukromých výhodách.
Pøed bitvou bìlohorskou bývali èleny cechù katolíci, evangelíci i Èetí bratøi. Po bitvì vak bylo
èlenství evangelíkùm znemoòováno, a koneènì bylo vládou úplnì zakázáno.
Chtìl-li který tovary k cechu
se pøikázat, musel v urèitý den
prositi za pøijetí. Pøi tom musel
hodnovìrnými svìdky prokázat,
e nejen on, ale také jeho rodièe
z poèestného urození poli.
Tehdy toti ani køestní, ani svatební matriky na farách nebyly vedeny.
Ponìvad se jedno takové
svìdectví o poctivém a øádném
na svìt zplození z r. 1670 zachovalo, to je tu pro zajímavost uvádím: My purkmistr a rada mìsta
Vizovic známo èiníme tímto listem
naím tu, a kde by potøeba toho
vyhledávala, e jest pøed nás v plné radì sedící pøedstoupil slovutný a poctivý mu Tobiá Rychlík,
spolusoused ná vizovský s pøáteli svými poádanými - nás za to
velijak etrnì ádaje - abychom
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synu jeho Janovi Rychlíkovi o jeho
poctivém a øádném na svìt zplození svìdectví psané a peèetí naí
mìstskou stvrzené, vydali.
I ponìvad z lidí ádný neví,
kam se pøi kterém èasu dostati a
èeho jemu kdy mezi lidmi potøeba
býti mùe, z té pøíèiny my po bedlivém toho rozváení k ádosti jeho sluné jsme se naklonili a postavené pøed nás víry hodné dva
svìdky, toti Martina Macalu a Jana Suila, mue slovutné, mìany vizovské a na své cti dobøe zachovalé, jakoto kmotry jeho pøeslyeli, kteøíto po vykonané pøísaze takto mluvili, e Tobiá Rychlík,
otec tohoto Jana Rychlíka, s poctivou Zuzanou, cérkou nìkdy slovutného mue Pavla Èíèely v stav
manelský øádnì vstoupil a s ní tohoto syna svého Jana Rychlíka z
poctivého loe manelského léta
Pánì 1648 poctivì a øádnì zplodil
a dvojíctihodnému, katolickému
knìzovi Janovi, ten èas faráøi vizovskému pokøtíti a zatím odrostlého pobonosti a víøe katolické i
umìní liternímu vyuèiti dal, tak e
pøi nìm ani pøi rodièích jeho nic takového vynajíti se nemohlo a nemùe, co by jejich poctivý rod
hyzditi a tomuto Janovi Rychlíkovi
k nejmení újmì nebo kodì ctí a
poctivosti jeho býti mohlo.
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Proto s poèátku psaní my
takové jejich svìdectví pod pøísahou vyslovené jsme pøijali a je na
tento pergamen vepsati dave do
rukou tému Janovi Rychlíkovi k
jeho budoucí potøebì i ku pochvale vydali.
Podle nìho se k Vaim opatrnostem a k jednomu kadému
vedle stavu, øádu a povolání jeho
pìknì pøimlouváme, kamby se
koli tento Jan Rychlík, possessor
(majitel) listu tohoto zachodil a mezi poctivými lidmi kdekoli, bud v
mìstì nebo dìdinì a svùj poctivý
obchod jakýmkoli zpùsobem nebo
prostøedkem poctivým vésti a iviti
se chtìl, e jemu mezi sebou místa pøíti, jej milovati a v dobrém jeho
pøedsevzetí, jako radou dobrou,
tak i pomocí skuteènou retovati a
fedrovati chtíti ráèíte a budete. A to
jako pøednì pro vùli a odplatu Boí, tak pro nae toho se v podobných pøíbìzích hotové odmìnìní,
vem pak pro jeho samého i rodièù jeho milých poctivé a øádné zrození i chvalitebné zachování.
Pro lepí toho jistotu a dùvìrnost list tento peèetí naí mìstskou vìtí s vùlí a jistým svìdomím
naím ozdoben a stvrzen jest.
Jeho datum v mìstì Vizovicích dne pátého mìsíce bøezna,
léta Kristova 1670 astnì poèítajíc.
Nabytí meanského práva
bylo dalí podmínkou, aby se tovary státi mohl v mìstì samostatným mistrem.
Jestlie vak uchazeè pocházel z jiného ne vizovského panství, musel pøinést list výhostní, s
ním cechmistr, jakoto pøímluvci,
musel pro uchazeèe ádati mìanské právo.
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Tøetí podmínkou bylo, e se
uchazeè pøespolní vykázat musel
listem za vyuèenou, který vak
musel býti dotyèným cechem
mìstským potvrzen. Teprve, kdy
vecky tyto podmínky èlenství cechovního prokázal, byl pøiputìn k
ukázání øemesla, to jest: uloili
mu zhotoviti mistrovský kus, po jeho zhotovení teprve smìl v cechu
zasedati.
Zkouka øemeslná zobecnìla
z chvalitebné snahy, aby se do cechu dostali jenom lidé dovední,
kteøí mìli býti øemeslu svému ke cti
a mìstu k pochvale.
Jaké mistrovské kusy provádìti se musely, uvádím jen u tìch
øemesel, která se u nás provozovala:
Soukeníci a pláteníci ukazovali, kterak znají nìkolikerou pøízi
snovati (soukati) a tkáti.
U evcù bylo mistrovským kusem udìlati z jedné kùe dvoje
kornì, toti enské støevíce a
muské vykrojené, potom tøetí pár
s krouky.
Mistrovským kusem bednáøù
byla káï o dvaceti vìdrech a vana
na velikého mue. Nìkde k tomu
pøidávali dubové okovy na vodu.
Kováøi museli okovat vùz a
konì; kromì toho udìlat novou sekyru.
Stolaøùm býval mistrovským
kusem stùl a truhla, a ze sbírky vykládaného nábytku v zámku poznáváme, e u nás bývali stolaøi
skuteènými umìlci!
V pùvodním náøeèí z Pamìtí z
Vizovska pana Josefa Èimáøe,
za pomoci archívu Libora Macka
zpracoval Richard Jaronìk.
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VZPOMÍNKA NA ZÁJEZD DO OSTRAVY - DOLNÍ VÍTKOVICE
Váení pøátelé, kdy jsem si po delí dobì prohlíel archív fotografií, tak jsem narazil na fotky ze zájezdu do Ostravy - Dolních Vítkovic. Tak si øíkám, e se musím podìlit o to, jak se zmìnila velká èást
elezáren a jsou pøístupné veøejnosti. Mìli jsme tìstí, celým areálem
nás odbornì provázel èlovìk, který zde pracoval, ne odeel do dùchodu, a tak celý areál dobøe znal. Poèasí nám pøálo, tak jsme mìli také krásný výhled z nejvyích míst na vìi.

Dolní oblast Vítkovice, konkrétnì dùl Hlubina a vysoké pece a
koksovna Vítkovických elezáren, se nacházejí poblí centra Ostravy.
Zahrnuje rozsáhlý prùmyslový areál Vítkovických elezáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tøí na sebe navazujících celkù - èernouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu.
Po ukonèení výroby eleza se diskutovalo, co s bývalým prùmyslovým
areálem. Mylenku jeho zbourání pøeváil názor revitalizace objektu a
jeho zachování jako technické památky pro budoucí generace.
Nauèný okruh zaèíná u jeøábové dráhy, kde se pùvodnì naváel
kovový rot k recyklaci. Prohlídka pokraèuje výjezdem na pec ètyøtunovým, panoramatickým, skipovým výtahem, který má kapacitu dvanáct a estnáct lidí a v jeho dráze se pùvodnì naváela vsázka do
pece. Nauèná trasa dále ukazuje místo, kde se vsázka vsypávala do
pece, je prezentován proces tavby eleza na ploinì ve výce 45 m a
je moné vyjet na vyhlídkovou vì na vrcholu pece ve výce 60 m.
Souèástí prohlídky je i místo odpichu vysoké pece vèetnì vnitøního
prostoru, odlévací ploina nebo velín s pùvodním záøízením, kterým se
øídila výroba eleza.

civilizace, Svìt vìdy a objevù a Svìt pøírody. Najdete zde také mnoství uèeben, laboratoøe dílny, 3D kino a Divadlo vìdy.

Výstava s názvem Od televize k televizi se uskuteèní ve Velkém
svìtì techniky. V Dolní oblasti Vítkovice od 15. ledna a do 31. èervence 2016 a její souèástí budou sestøihy ukázek z programového archivu, fotografie, historická technika, pohádkové kostýmy, èásti dekorace èi rekvizity ze známých poøadù, ale i replika staré hoálkovické
hlasatelny.

Kdy jsme tenkrát navtívili Dolní Vítkovice, nedostali jsme se do
vech míst, a tak si øíkám, jestli bychom nemìli uskuteènit nìkterou sobotu zájezd do Dolních Vítkovic a prohlédnout si Svìt techniky a také
výstavu Od televize k televizi, která trvá do 31 .èervence 2016.
Stanislav Vajïák

Dle návrhu architekta Josefa Pleskota zaèaly v listopadu 2010 pøípravné práce na rekonstrukci budovy. Zvon plynojemu byl v období od
13. do 23. ledna 2011 vyzvednut o 1492 cm a do vnitøního prostoru
byla umístìna vestavba zahrnující konferenèní sály, foyer, atnu, galerii a velkokapacitní sál pro 1500 návtìvníkù. Multifunkèní aula byla
otevøena 1. kvìtna 2012 a dostala jméno Gong.
Od 26. záøí 2014 je v Dolních Vítkovicích v provozu moderní centrum - Svìt techniky. Obsahuje ètyøi stálé expozice - Dìtský svìt, Svìt
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CHODEC V TMAVÉM OBLEÈENÍ JE PRO ØIDIÈE VIDITELNÝ NA POUHÝCH 18 METRÙ
Váení spoluobèané, dovolte
mi informovat vás o dìní ve Vizovicích z pohledu policistù Obvodního oddìlení policie ve Vizovicích.

nás zemøe pøi dopravní nehodì
coby chodec. Z nich pak kadý
osmý mimo obec, co je varující!
Øadou testù bylo prokázáno,
e pohybuje-li se na pozemní ko-

Ráda bych vás informovala o
novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, která od
20. 2. 2016 zavádí novou povinnost pro chodce pohybující se
mimo obec za sníené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místì, které není osvìtleno veøejným osvìtlením, kdy

munikaci chodec v tmavém obleèení, je pro øidièe pøijídìjícího
vozidla viditelný na pouhých 18
metrù, v bílém obleèení je viditelný ji na 55 metrù a je-li jeho
odìv doplnìn reflexním oznaèením, vidí jej øidiè na 200 metrù,
co je dostateèná vzdálenost pro
bezpeèné manévrování.

Pøedmìty z reflexních materiálù je nejlepí umístit ke konci
rukávù èi blízko ke kolenùm, ne-

pravidel, které mùe zachránit
lidský ivot, kdy kadý úèastník
silnièního provozu mùe pøispìt

takový chodec je povinen mít na
sobì prvky z retroreflexního materiálu umístìné tak, aby byly viditelné pro ostatní úèastníky provozu na pozemních komunikacích.
Chodci jsou jednou z nejohroenìjích skupin, kdy bylo zjitìno, e kadý sedmý èlovìk u

Reflexní pásky, pøívìky, taky, vesty èi tkanièky lze zakoupit
napøíklad v supermarketech, v
papírnictvích, na potì, ve sportovních obchodech, obchodech s
potøebami pro cyklisty, nebo obchodech s pracovním obleèením.
irokou nabídku naleznete i v internetových obchodech.

bo do úrovnì pasu. Dìtem pak
mùete poøídit obleèení, které je
vybaveno prvky z reflexních materiálù, stejnì jako jsou takto vybaveny ji i kolní brany.
Závìrem vás ádám o ohleduplné chování a dodrování

k tomu, aby byl poèet dopravních
nehod a jejich následkù v roce
2016 co nejménì tragický.
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Z VALASKA DO SVÌTA A ZASE ZPÌT
Tak zní motto letoního, v poøadí ji 49. roèníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Opìt jsme pro posluchaèe pøipravili sedm koncertù v Reprezentaèním sále Státního zámku Vizovice - a jetì jeden navíc v zámecké kapli Panny Marie Matky dobré rady.
Spojovacím motivem koncertù je vazba na Valasko - buï u interpretù, nebo v programech, které zazní. Rodové koøeny ve Vizovicích má loutnista Jan Èimáø, vedoucí hudebního uskupení Plaisirs
de Musique, i Jitka Èechová, klavíristka Smetanova tria. Ve Vizovicích vyrostl Jiøí on, varhaník a klavírista souboru Ars Animae. Z Valaských Kloboukù pocházejí sestry Kovalèíkovy, kolem nich se vytvoøila Musica Minore.

10. 6. 2016
HAYDN - BACH - MOZART
hudba klasicismu, která byla moderní, kdy byl vizovický zámek
novostavbou
Musica Minore
umìlecký vedoucí Martin Petrík
24. 6. 2016
KALDÙV A JANÁÈKÙV ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO
Geniální spojení hudby Leoe Janáèka a textù Ozefa Kaldy
Martin Kasík - klavír
Tomá Koøínek - tenor
Elika Weissová - mezzosoprán
trio enských hlasù
Pavel Leicman - umìlecký pøednes

V Zádveøicích strávil dìtství Josef Kalda, v nìm byl odhalen
anonymní autor textù, které zhudebnil Leo Janáèek ve svìtoznámém cyklu Zápisník zmizelého. Proto jsme veèer Janáèkovy hudby
doplnili o povídky, které publikoval jako Ozef Kalda. A oba prvky se
spojují u Enseble Flair: valaský pùvod Jana Rokyty ml., Kláry Obruèové a dalích èlenù souboru a valaské inspirace jejich hudby.
Program doplòují dvì vystoupení talentovaných interpretù z Listiny mladých umìlcù Nadace Èeský hudební fond.
Koncerty se konají tradiènì vdy v pátek od 19.30 hod. Prodej
abonentních vstupenek probíhá od dubna. Vstupenky na jednotlivé
koncerty se budou prodávat vdy dva týdny pøed jejich konáním.
Koncert souboru Ars Animae 8. èervence v zámecké kapli z dùvodu
omezené kapacity není zaøazený do pøedplatného, pro abonenty ale
pøipravujeme pøednostní prodej vstupenek.
Kruh pøátel hudby dìkuje vem svým pøíznivcùm, kteøí svou tìdrostí umonili pøipravit bohatý program. Spoleènì se vemi posluchaèi se tìíme na hezké záitky.
Vít Suila
Program
Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2016
20. 5. 2016
TELEMANN!
veèer barokní hudby
Plaisirs de Musique
Jan Kvapil - zobcová flétna
Marta Kratochvílová - traverso
Krzysztof Firlus - viola da gamba
Jan Èimáø - kytara, theorba

Ars Animae

8. 7. 2016
HUDBA V KAPLI
od baroka po dvacáté století
Ars Animae
Lenka Rafajová - soprán
Kateøina Okerová - mezzosoprán
Jiøí on - varhany, klavír

Musica Minore

Smetanovo trio
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29. 7. 2016
POCTA ÈESKÝM MISTRÙM
A. Rejcha, A. Dvoøák, B. Smetana
Smetanovo trio
Jitka Èechová - klavír
Jiøí Vodièka - housle
Jan Páleníèek - violoncello

RYCHLÉ ÍPY STÁLE BAVÍ

Pìtice vzorných hochù v podání Frytáckého divadelního souboru se pro velký úspìch na divadelních prknech Domu kultury ve Vizovicích pøedvedla 4. bøezna ji podruhé. Pøíbìh pevného pouta pøátelství Mirka Duína, Jarky Metelky, Jindry Hojera, Èervenáèka a
Rychlonoky baví publikum veho vìku i dnes.
Ensembe Flair

12. 8. 2016
OD PRAMENÙ K MOØI
z Valaska na Balkán, od hudby lidové k hudbì váné
Ensemble Flair
umìlecký vedoucí Jan Rokyta ml.
26. 8. 2016
HOUSLOVÝ RECITÁL
Listina mladých umìlcù
Julie Svìcená - housle
Václav Mácha - klavír
9. 9. 2016
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Listina mladých umìlcù
Marek Kozák - klavír
Salvy smíchu po celou dobu i spolupráce publika pøi válce papírových koulí toho byly dùkazem.
Jiøina TRLICOVÁ
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