Defibrilátor pro policii
Rozhovor s architektem
Historie - soudní okres vizovský
Hudební klub - Jiøí Èerný

PØIJÏTE MEZI NÁS - a tvoøte s námi svoji budoucnost...
Firma ROSTRA s.r.o. byla zaloena v roce 2000 a navázala na dlouholetou tradici strojírenské výroby v TMP
Vizovice, a to ji od roku 1976. V souèasné dobì se firma stala významným zamìstnavatelem v regionu.
Z mení nástrojárny, kde se vyrábìly malé lisovací nástroje pro telekomunikace, se stala moderní nástrojárna na výrobu velkých lisovacích nástrojù pro automobilový prùmysl. Postupnì firma rozíøila výrobní program
o lisování plechových dílù. V dnení dobì ji patøí mezi zamìstnavatele s více jak 100 lidmi.
Zákazníci jsou z celého svìta. Vzhledem k vysoké kvalitì vyrábìných nástrojù a lisovaných dílù je zajitìna dlouholetá stabilní spolupráce
na deset a více let dopøedu.
Firma se zamìøuje nejen na výrobní program a zákazníky, ale mnoho investic je smìøováno do modernizace pracovního prostøedí, které je pro vechny pracující dùleité.
Uchazeèe, kteøí se chtìjí vzdìlávat a technicky rùst souèasnì s firmou, rádi uvítáme v naich øadách.
V souèasné dobì máme otevøeny tyto pracovní pozice:
- Konstruktér lisovacích nástrojù
- Mechanik-nástrojaø pro montá lisovacích nástrojù
- Obsluhy pro CNC stroje - bruska, drátová øezaèka
- Mistr lisovny
- Plánovaè výroby
- Technolog údrby lisovacích nástrojù
- Operátor u lisu (práce vhodná i pro eny)
- Seøizovaè pro lisovnu (seøízení lisovacího nástroje v lise)
- Manipulant / skladník
- Strojní údrbáø
Poskytuje stabilní a perspektivní uplatnìní v prosperující mladé
strojírenské firmì. Vìnujeme pozornost èistému a zdravému pracovnímu prostøedí, klademe dùraz na osobní a odborný rozvoj. Nabízíme iroký sociální program a souèasnì respektujeme soukromý èas.
Svùj profesní ivotopis nám mùete zaslat na:
e-mail personal@rostra.cz nebo na adresu ROSTRA s.r.o., Øíèanská 989, 763 12 Vizovice, tel. 577 004 503
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Váení spoluobèané,
u tady máme teplé mìsíce, dobu venkovních procházek,
cyklistických projídìk a rùzných dalích sportù, a tak mi dovolte,
abych krátce pohovoøil o situaci sportovi a zejména velkých
sportovních areálù ve Vizovicích.
V minulém úvodníku Vizovských novin starostka mìsta Silvie
Dolanská informovala veøejnost mimo jiné i o tom, e se mìstu Vizovice podaøilo uzavøít smlouvu o dlouhodobém pronájmu fotbalového stadionu s TJ SOKOL Vizovice a v souèasné dobì se pøipravuje realizace opravy oválu høitì.
Tento krok hodnotím velmi pozitivnì. V jednání s TJ SOKOL
Vizovice vak musíme dále pokraèovat, stále toti není vyøeena
otázka areálu Sokolovny, dalího velkého sportovitì, které je
podobnì jako fotbalový stadion velmi zchátralé.
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Já osobnì pøi své kandidatuøe v komunálních volbách jsem si
kladl za cíl a sliboval svým volièùm, e budu aktivní v komunikaci
se sokoly, a e se pokusím najít právní reim, právní vztah, abychom umonili èi zpøístupnili investice do tohoto majetku. Tøeba i
z finanèních prostøedkù mìsta.
V této vìci probìhla øada jednání, ale bohuel se nám prozatím nepodaøilo s vedením TJ SOKOL Vizovice dosáhnout dohody,
i kdy jsme jim navrhovali nìkolik øeení - monost odkupu, dlouhodobého pronájmu èi výpùjèky. Pozitivní vak je, e ze strany TJ
SOKOL byla pøislíbena dalí jednání na toto téma v prùbìhu letoních prázdnin.
Tato situace mne velmi mrzí, nebo jsem od dìtského vìku
bývalým aktivním èlenem SOKOLA a nyní souèasným tenisovým
trenérem nejmeních hráèù - tzv. minitenisu, oddílu, který se pøipravuje na tenisových kurtech u SOKOLOVNY.
Kadé pondìlí a pátek (v dobì, kdy s dalími trenéry vedeme
krouek tenisu) se musím dívat na èím dál víc chátrající a zpravidla neuklizený areál sportovi. V pøípadì mistrovských utkání se
pak stydíme za areál a jeho pøísluenství pøed naimi hostujícími
soupeøi. V dobì, kdy píi tento èlánek, jsou na høitích ji témìø
mìsíc pokácené a neuklizené vìtve a kmeny stromù
Do konce volebního období, ve kterém zastávám funkci radního mìsta, zbývá jetì více ne rok. V tomto èase se chci aktivnì (pochopitelnì v souèinnosti i s ostatními zastupiteli) snait o
dalí a dalí jednání se SOKOLY, abychom spoleènì nali právní monosti investic do uvedeného areálu, aby se opìt stal chloubou Vizovic, jako byl za bývalého pøedsedy Oldøicha Haly.
V neposlední øadì úkolù by se mìl duchapøítomnì vyøeit i
problém pozemku zboru bývalého koupalitì, který se nachází
rovnì v tomto areálu a je dnes ji ve vlastnictví mìsta.
Je mým snem, aby tento areál, alespoò èásteènì, vypadal jako v 80. èi 90. letech. Tøeba se nìkdy vrátí i Dinterovo koupalitì.
Váení spoluobèané, pokud se nám tento problém pøes vekeré úsilí nepodaøí vyøeit, pak se Vám vem upøímnì omlouvám
a pøeji hodnì tìstí naim nástupcùm.
Závìrem mi dovolte, abych Vám vem popøál krásnì proité
léto, tøeba i pøi sportu ve Vizovicích.
Jiøí Ostravský
radní

VIZOVIÈTÍ POLICISTÉ OBDRELI OD MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA DEFIBRILÁTOR
5. èervna 2017 v jedenáct hodin dopoledne pøevzal za Krajské
øeditelství policie Zlínského kraje vedoucí Obvodního oddìlení policie
ve Vizovicích npor. Mgr. Michal Èí od starostky a místostarostky
Mìsta Vizovice automatický externí defibrilátor. Zastupitelstvo mìsta
schválilo nákup této lékaøské pomùcky na svém kvìtnovém zasedání
a policisté ji pøijali jako vìcný dar.

Klobouky, ji defibrilátorem nìkolik let disponují. Pouívají ho jak pøi
dopravních nehodách, k nim èasto pøijídìjí jako první, tak pøi náhlých

V rámci Územního odboru Zlín pùsobí osm obvodních oddìlení.
Dvì z nich, lázeòské mìsto Luhaèovice a pøíhranièní mìsto Valaské

kolapsových stavech èi jiných zranìních. Vichni policisté, kteøí tuto
lékaøskou pomùcku pøi své práci pouívají, jsou k jejímu vyuití øádnì
prokoleni. Toté prokolení èeká také policisty z Vizovic. Nákupu této
pomùcky pøedcházelo nìkolik mìsícù trvající jednání a zjiování její
vyuitelnosti. Jednání nakonec skonèila úspìnì a defibrilátor tak
mùe zaèít fungovat.
nprap. Monika Kozumplíková

4

Vizovské noviny

POZVÁNKA NA ARCHEOPROCHÁZKU
Rádi vás zveme na ji døíve avizovanou archeoprocházku z Bratøejova na horu Kláov, která se uskuteèní v sobotu 1. èervence 2017.
Sraz úèastníkù bude v 8.30 u Obecního úøadu v Bratøejovì, odkud se
vydáme na Kláov.
V rámci procházky navtívíme také nìkterá místa v krajinì, kde se
pokusíme odborným pohledem zhodnotit jejich stáøí, a zda se nejedná
napøíklad o pravìké sídlitì. Odborným prùvodcem nám bude archeolog a pedagog FF UK v Praze pan Mgr. Tomá Chmela. Zveme nejen
pøíznivce historie, ale i nejirí veøejnost.
Bc. Matìj Pluhaø
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

V dnením volném pokraèování kvízu Jak znáte Vizovice pøedstavíme v prvním pøípadì pøirozenì kaplièku - pro mnohé bude moná kvízem, o kterou se vlastnì jedná. V druhém pøípadì dnes jistì
úspìnì rekonstruované místo, které se stává vyhledávaným výletním místem. Správné odpovìdi v tomto sloupci - dole pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury - edice
Vizovicko)

Obr. 1: Dìlnická ulice - kaple Panny Marie Rùencové na Karaijce
z roku 1873.
Obr. 2: Janova hora - zøícenina bývalého Prokopovského dvora zaloeného
na pøelomu 18. - 19. století, pouívaného jako lovecký zámeèek.
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KOLUMBÁRIUM

V kvìtnu letoního roku byla dokonèena výstavba nového kolumbária na místním høbitovì, v tìsném sousedství kolumbária stávajícího z roku 2001. To bylo vybudováno spoleènì s úpravou a rozíøením
høbitova ve Vizovicích v letech 1999 - 2001. Pøed zahájením výstavby
bylo v pùvodním kolumbáriu volné pouze jedno místo. Stavbu nové
èásti kolumbária realizovaly Zlínské stavby a.s. podle autorského návrhu ing. arch. Pavla imeèka. Celkové náklady dosáhly èástky 1 024
968 Kè vèetnì DPH. Celou akci organizaènì zajiovaly Technické
sluby mìsta Vizovice.
O koncepci a umístìní kolumbária z pohledu autora ing. arch.
Pavla imeèka
Kolumbárium bylo pùvodnì koncipováno jen jako úprava opìrné
zídky mezi horní a dolní úrovní høbitova. Bylo jasné, e budování celého kolumbária vèetnì schránek by bylo nákladné a moná zbyteèné,
protoe nikdo dnes neumí odhadnout, kolik rodin zvolí pro uloení uren
urnové hroby a jaký zájem bude o schránky. Kolumbárium tedy musí
vypadat hezky a dùstojnì i ve stavu, kdy je zaplnìno jen èásteènì. Tato pøedstava vedla ke zmìnì architektonické koncepce. Kolumbárium
dostalo dalí stìnu a vytvoøilo v náznaku svìt sám pro sebe. Mìlo by
pøipomínat dùm, pøíbytek, kde se zastavil èas. Stìny kolumbária se
rozevírají k volné ploe s rezervou pro rozptylovou louèku. Øeení architektonického detailu pøedstavovalo urèitý problém. V lomu kompozièních os dolního a horního høbitova se setkává nìkolik èasových rovin roziøování høbitova. Místo je vyznaèeno kruhovým schoditìm
Nepomýlel jsem na to, aby se nová èást høbitova dostala do výrazného kontrastu se starým høbitovem. Høbitovy povauji za místo,
kde dochází k usmíøení s èasem. To vedlo k uplatnìní klasicizujících
motivù ve výrazu kolumbária a také k pouití bìných a trvanlivých
materiálù - kamene a betonu. Zdi kolumbária získají brzy patinu a prostøedí høbitova se rychle sjednotí v jeden organický celek.
(Pavel imeèek, Vizovské noviny, prosinec 2000, roèník 16, èíslo
11 - 12, strana 9)

Vìøíme, e i novì vybudovaná èást kolumbária má nadìji, e bude
pøijata pøíznivì.
Alena Hanáková

MÌL JSEM SVÝM ZPÙSOBEM TÌSTÍ
Rozhovor s ing. arch. Pavlem imeèkem
Setkali jsme se poprvé ji na konci roku 2015. Dùvod byl pragmatický. V kolumbáriu, dokonèeném v roce 2001, jeho je pan architekt
imeèek autorem, u zbývaly pouze tøi volná místa a k tomu øada
zájemcù o pronájem dalích míst. Byl nejvyí èas pøipravit ve potøebné pro realizaci nového. Setkání bylo vstøícné, konstruktivní a pøedevím velmi pøátelské. Jako bychom se znali leta. Kadé dalí se pak
u obelo bez trémy ze setkání s osobností architektury a naopak je
provázela radost ze setkání s milým èlovìkem, jako je pan ing. arch.
imeèek. A nám zaèínalo být líto, e s ukonèením práce se více ne
omezí cesty pana architekta z Brna do Vizovic. Náhoda tomu vak
chtìla, e se ukázalo jako nezbytné v naem setkávání pokraèovat.
Ne jsme toti domluvili a uspoøádali ve potøebné k dostavbì kolumbária, vyvstala nutnost øeit situaci se zastávkou na námìstí, která se
po více ne 20 letech od dokonèení ocitla ve stavu vyadujícím celkovou rekonstrukci. A k tomu je samozøejmì nezbytná spolupráce s autorem stavby. I v tomto pøípadì, a k naí radosti, s panem architektem
imeèkem
Vstupte s námi v tomto rozhovoru do let minulých. Do devadesátých let minulého století a poèátku nového tisíciletí. Do let, kdy se
zaèala výraznì mìnit nejen tváø spoleènosti, ale i mìsta, které s obèany a pøedevím pro nì pomáhal tvoøit architekt Pavel imeèek.
Mohu v úvodu poádat o Vá struèný profesní profil?
Po ukonèení studií v Brnì v roce 1967 jsem pracoval jako architekt
a urbanista v Ostravì a pak ve Zlínì. Vìnoval jsem se hlavnì centrùm
mìst, mìstským souborùm a dopravnímu øeení mìst. Na jaøe 1989
jsem pøeel na ÚHA Zlín, kde jsem se opìt zabýval mìsty a obcemi
okresu. K zaloení soukromé praxe mne pak pøivedly úspìchy v urbanistických soutìích, které pøinesly øadu zakázek z celé republiky vèetnì øeení námìstí a veøejných ploch. Vdy mne zajímala problémová
území mìstských památkových zón, kde se køíí mnoho èasto protichùdných zájmù.
Externì pøednáím, publikuji v odborném tisku a zasedám v soutìních porotách. Zajímám se o výtvarné umìní, historii, sociologii a
ivot ve mìstì. Spolupracuji s Národním památkovým ústavem a kreslím moné podoby hradù, které se zmìnily na malebné zøíceniny nebo
jen na hromady kamení.
Která z cest vás pøivedla do Vizovic?
Vyrùstal jsem ve Valaských Kloboukách a k Valasku mám vøelý
vztah. Na útvaru hlavního architekta ve Zlínì jsem se jako urbanista
pokusil zmapovat mìsta a obce okresu a v novinách popsat jejich problémy. Ukázalo se, jakým nebezpeèím je pro nì rùst dopravy a související dopravní investice. V pøelomové dobì získal kadý dùm, sad a
pozemek pevného majitele a s touto drobností tehdy územní plány
jaksi nepoèítaly. Ve vyím zájmu se mohlo bourat a stavìt vlastnì
kdekoli. Vydìsil mne tehdy platný územní plán Vizovic, kde se mìlo
bourat nejvíc v souvislosti se snahou o rozíøení a úpravy silnic. Sehnal jsem starí plán mìsta z roku 1943, který jetì respektoval soukromé vlastnictví a nápadnì se podobal mým pøedstavám. Podobné to
bylo i jinde a já proto za svùj nejvìtí úspìch povauji záchranu øady
domù v obcích okresu urèených k demolici z dopravních dùvodù.
Mùete být konkrétnìjí?
Napøíklad sjezd silnice od kostela na vizovické námìstí se jevil jako málo pøehledný. Krajní dùm za potokem se mìl bourat pro lepí rozhled. Byl to blok staré radnice, který staletí uzavíral prostor námìstí a
pomocí památkáøù se pak podaøilo asanaci zabránit. Aby to ale tehdy
prolo, navrhli jsme budoucí obchvat mìsta v trase náspu nedokonèené eleznice. Dnes by nás asi vichni povaovali za blázny.
Jetì horí byla situace s plánovaným propojením na Slovensko.
Budoucí silnice mìla sjídìt od kostela pøímo na Pardubskou. Mìlo se
tam podle plánu bourat a v ochranném pásmu budoucí trasy se proto
nesmìlo stavìt ani opravovat. Vymysleli jsme podvod - trasa od Zlína
na Slovensko vjede pøed Vizovicemi do tunelu a pak mostem pøekoná
údolí Lázeòské. Vìdìli jsme, e je to drahý nesmysl, ale Pardubská
byla zachránìna.
Instalací nové kany v roce 1996 byla dokonèena rekonstrukce Masarykova námìstí a s tím spojeného prostoru kolem Mariánského sloupu, který byl dokonèen v roce 1994. Jste autorem návr-
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hu nejen kany, ale celého námìstí. Co se zaøadilo mezi komplikované èásti v úpravì námìstí?
Teprve po opravì silnice pøes námìstí se zjistilo, e krásný Mariánský sloup stojí v kalui pod její úrovní. Co s tím budeme dìlat? Z
Vizovic pak pøila dalí krásná, ale docela sloitá zakázka.
Patøí k tìmto zakázkám i høbitov u kostela, který byl v letech
2000 - 2001 zrekonstruovaný a zároveò rozíøený?
To jsem byl jetì ve Stavoprojektu, kde se právì projektoval pro
Vizovice nový høbitov s obøadní síní. Ten u kostela je pøeplnìný, tak
postavíme nový nad mìstem. Lidi protestovali, ale stavìlo se. (pozn.
obøadní síò stála v místech, kde je nyní sídlitì na ulici 3. kvìtna) Kdy
jsme to ve mìstì pozdìji probírali, padl návrh na rozíøení høbitova u
kostela zakoupením sousední zahrady a celkovou rekonstrukci.
Ostatní u znáte. Vznikla studie rozíøení høbitova ve svahu a projekt
vèetnì kolumbária se vemi detaily. Tak zajímavý úkol nemá architekt
na stole kadý den.
Jsem ráda, e na celou tuto práci vzpomínáte stále hezky a se
zaujetím. koda, e nemáme víc prostoru ke znovuzveøejnìní
vaeho èlánku do VN z prosince roku 2000, kde podrobnì píete
o tom, jak studie vznikala a co bylo podstatou právì takové podoby tohoto pietního místa. Vae architektonicky - urbanistická
"stopa" v naem mìstì je nepøehlédnutelná. Jaký vztah máte ke
svým pracím pro Vizovice a jak si jich ceníte?
Mìl jsem svým zpùsobem tìstí. Urbanista toho moc nepostaví,
jeho prací je hlavnì veøejný prostor jako námìstí, parky, pìí zóny a
dokonce i høbitovy. Nakreslil jsem toho hodnì, ale ne ve se stihlo zrealizovat. V pøípadì Vizovic a Napajedel se toho hodnì podaøilo. K
takovým mìstùm získá architekt zvlátní vztah a rád se tam vrací. Ne
proto, aby se kochal svým dílem, ale aby zjistil, jak se dílo ve mìstì
zabydlelo, jak umí stárnout. A hlavnì, aby zjistil, kde udìlal chybu, protoe taková informace se mùe hodit pro dalí práci.
Jste autorem celé dlouhé øady kresebných rekonstrukcí stavebního vývoje moravských hradù. Kde se zrodil nápad a tøeba i
touha vracet zøíceninám hradù svoji pøedpokládanou pùvodní
tváø. A jak vlastnì taková práce probíhá?
Zájem o historii mne pøivedl k práci pro archeology. Oni kopou, já
kreslím. Kadý hrad má za sebou dlouhou historii a nejen váleènou,
ale také historii stavební. Nìkdy se bouralo, ale také pøestavovalo a
pøistavovalo. Podle vkusu a moností hradního pána, ale hlavnì podle
vývoje dobývací techniky. Pokouet se po debatách s odborníky
nakreslit jednotlivé fáze stavebního vývoje hradù je zajímavá práce.
U jsem dùkladnì prochodil a nakreslil snad dvì stovky moravských
hradù a hradních zøícenin. Pod patronátem NPÚ jsme ji vydali tøi
sborníky kreseb pod názvem COPULI LAPIDUM-tedy hromady kamení.
A co u nás na Valasku?
Dost mne mrzí, e tam nemá zastoupení právì Valasko a jiní
Pomoraví jako hranièní pásmo Moravy s uherským královstvím s více
jak tøicítkou hradù a divokou historií. Jako mohutné zøíceniny královských hradù sem patøí Brumov a Lukov. Poutavou prací byly pro mne
projekty jejich úprav, návrhy hradních expozic a také debaty s památkáøi. Dnes obì zøíceniny ijí díky obìtavé práci nadencù vlastním kulturním ivotem.
Zmínil jste se také o památkáøích. Panuje shoda mezi profesními památkáøi a architekty, urbanisty a v èem jsou - podle vás pøi posuzování památek jejich pohledy rozdílné?
Rozdíl pohledu památkáøe a architekta je pøedurèen rozdílnou
povahou profese. Posláním památkáøe je chránit a oetøovat kulturní
dìdictví. Jeho postoj tedy musí být znaènì konzervativní a on má
navíc k dispozici zákon a seznam státem chránìných památek, který
se stále roziøuje. Nároèná pravidla zacházení s památkami pak nutnì
komplikují a prodraují jejich opravy a rekonstrukce. Chybí peníze a
nìkdy i vùle majitele. Pøi ochranì památky, jakou je napøíklad barokní
zámek v parku, je situace celkem jasná. Problémy vak nastávají hlavnì pøi posuzování nových stavebních aktivit v mìstských památkových
zónách a v ochranných pásmech památek v zastavìném území obcí
a mìst.
Profese architekta a urbanisty má výraznì tvùrèí charakter.
Architekt chce navrhovat a stavìt podle poslední módy a také podle
potøeb zákazníka. Diskuse s památkáøi se pak týkají míry a charakte-
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ru pøístupu ke kontextu daného historického prostøedí, ale urbanista to
má jetì sloitìjí. Jeho úkolem je navrhnout opatøení pro spokojený
ivot obèanù mìsta v souèasných i budoucích podmínkách. Èasto
nákladné, dlouhodobé investice se dostávají do støetu s lokálními
zájmy obèanù a podnikatelù a návrh je vdy pøedmìtem obèas bouølivé veøejné diskuse. A navíc, v souèasném svìtì, kdy se nároky spoleènosti dynamicky mìní, je pro urbanistu odhad budoucích potøeb
mìsta sázkou do loterie.
Mùj pøístup k ochranì památek se a na výjimky lií od èasto striktnì konzervaèního pøístupu památkáøù. Shrnu to do vìty - Co nefunguje, to padá. Ostatnì zemìkoule je poseta ruinami mìst, která z rùzných dùvodù pøestala fungovat a jejich obyvatelé je opustili. Sleduji
proto nejen provoznì-technickou stránku ivota mìsta, ale hlavnì
vztah obyvatel ke svému bydliti. Vyhýbám se radikálním zásahùm do
struktury mìsta, které ilo, mìnilo se a rostlo celá staletí. Dávám pøednost návrhu investic, které odpovídají monostem obce a zlepí ivot
jejich obyvatel. Snaím se o rovnováhu mezi investièními vstupy pro
øeení aktuálních potøeb obce a ochranou jejího historického dìdictví.
Øíkám tomu etrné plombování.
Dovolím si na závìr vyslovit jednu mylenku, která se mi pravidelnì vrací. Práce architekta je krásná, ale smutná v okamiku,
kdy jeho dílo ustupuje novému návrhu Co øíci závìrem?
Moná tedy krátká poznámka k architektuøe jako autorskému dílu.
Na kadé stavbì se podílelo mnoho profesí, není to pomník architekta. Stavba je vdy koncipována podle dobových podmínek a mìla by
dobøe slouit øadu let. Pokud se podmínky a nároky podstatnì zmìní,
stavba se upraví a zmodernizuje nebo se zbourá a nahradí vhodnìjí
stavbou. Autora to mùe mrzet, ale o zaøazení jeho díla mezi památky
rozhodují uèení profesoøi nebo èasto veøejnost. Takový je prostì ivot.
Váený pane architekte, dìkuji za pøíjemný èas, který jsme
spoleènì strávili u stolu s dobrou kávou, hromadou vaich kreseb a jetì vìtí hromadou vaeho zajímavého vyprávìní, na
základì kterého vznikl tento rozhovor do Vizovských novin.
Vymezený èas nám spoleènì utekl jako voda. Ale to u tak bývá,
je-li èlovìk nejen v dobré, ale také pøíjemné spoleènosti (slovy
Jiøího Suchého).
V Brnì 19. 4. 2017 a ve Vizovicích v èase rozkvetlého mìsíce
kvìtna 2017. Spoleènì ing. arch. Pavel imeèek a Alena Hanáková

Ing. arch. Pavel imeèek
narozen 6.10.1944 v Uherském Hraditi.
Architekt Pavel imeèek se dlouhodobì zabývá urbanistikou.
Navrhuje obèanskou vybavenost sídli, dopravní øeení center mìst a
realizace námìstí a veøejných ploch. Díky úspìchùm v celostátních
soutìích si otevøel vlastní architektonickou kanceláø a zabývá se
zejména studiemi problémových území. Autor a zpracovatel odborných a populárních prací o architektuøe a stavebnictví, té autorem
kresebných rekonstrukcí stavebního vývoje moravských hradù.
Porotce prokolený pro architektonické (urbanistické) soutìe.
Autor øady architektonických a urbanistických studií a projektù ve
Vizovicích, z nich vìtina byla realizována - Masarykovo námìstí,
kana, høbitov, kolumbárium.

PODÌKOVÁNÍ - LÁZEÒSKÁ STUDÁNKA
Studánka - místo magické pøitalivosti. ivotodárný vývìr vody
uctívaný pohanskými kulty dávných vìkù, symbol èistoty, osvìující
hrdlo i dui, nezastupitelný prvek v ekosystému krajiny.
Na konci ulice Lázeòské, u brodu pøes elechovský potok, kousek
za Kozí farmou, cestou od Valaského enku smìrem k Revice se nachází na pozemku mìsta místo, na nìm trvale vyvìrá pramen pitné
vody. Místo hojnì navtìvované obyvateli mìsta i kolemjdoucími pocestnými. Pøichází pro èistou vodu z pramene nebo se zastaví jen tak
pro osvìení a odpoèinek v pøíjemném prostøedí se vzrostlou zelení v
tìsné blízkosti elechovského potoka. Lidé vdy øíkali, e jdou ke studánce, pøestoe místo studánku spíe nepøipomínalo.
Vedení mìsta Vizovice spoleènì s odborem ivotního prostøedí a
z pùvodního podnìtu manelù Zavøelových pøipravili malý projekt øeící úpravu okolí stávajícího pramene pitné vody, jeho realizace probìhla v mìsíci kvìtnu t.r.. Hlavním úkolem a cílem byla obnova pramenitì studánky, jakoto jednoho z typických prvkù krajinného rázu
Vizovicka a také vytvoøit dalí pøíjemné odpoèinkové místo pro pìí
turisty v této atraktivní a harmonické krajinì.
Pøivítá vás pramen ochránìný døevìným nástøekem na kamenných zídkách, vytvoøených tradièním valaským zpùsobem vyzdívání z
kamene. Vyvìrající pramen prùzraènì èisté vody svedený do nerezové trubice vytéká do prostoru opatøeného kamennými lapáky, pod
nimi je odtok pøebyteèné vody. Po stranì vystavìné studánky vás k
odpoèinku a odloení vìcí pøiláká lavice ze stejné kamenné podezdívky a masivní døevìné desky. V prùbìhu léta, po vydládìní prostoru
pøed studánkou, bude ve pøipraveno na podzimní ukonèení vech
prací výsadbou nìkterých stromù a rostlin a vybudováním jetì jedné
kamenné lavice.
Celá akce byla realizována díky vyèlenìným finanèním prostøedkùm z rozpoètu mìsta a podpoøena finanèním darem firmy
ROSTRA s.r.o., se sídlem ve Vizovicích a zastoupené øeditelem
Ing. Petrem Mikulèíkem. Patøí jim ná velký dík.
Vìøíme, e se i Vám studánka v novém kabátì bude líbit a potìí Vás.

Studánky v Èechách jsou posvátná místa, svìtice a svìcenky slovou. Lid je èistí, k nim putuje, vodou je omejvá, v nemoci je pije, u vod
zkouky dìlají

Dìvy studánky èistìjí, kdy neprí, ke studánkám putujou a se
modlejí, køíky, vìnce do studní házejí kdy lidé neduhy na tìle mají,
putují ke studánkám, v nich se omývají, hlavu, oèi, ruce, tìlo, vlasy do
vody házejí, neb hadry, klucky bílé na kámen a studánky takové, neb
na stromy je zavìují u studnic .
(Václav Krolmus, vlastenec a národopisec)
Za pouití textu z projektové dokumentace Studánka Lázeòská revitalizace, k.ú. Vizovice
Ing. Vladimíra Kováøová
Alena Hanáková

REKONSTRUKCE CHODNÍKÙ

31. 5. 2017 byla dokonèena
rekonstrukce a modernizace
oboustranných chodníkù podél
místní komunikace kolní, od
køiovatky s ulicí Kròovská po
horní budovu základní koly.
Zhotovitelem byly Zlínské stav-

by, a. s. a cena díla èinila
997.766 Kè. Pracovníci Technických slueb mìsta Vizovice pøi
této pøíleitosti vymìnili a doplnili sloupy a zdroje veøejného
osvìtlení, vèetnì nové kabeláe.
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REGISTR VOZIDEL
Zmìna dotýkající se registru vozidel - úèinnost od 01. 06. 2017.
Odbor dopravy a silnièního hospodáøství Mìstského úøadu Vizovice informuje, e na základì novely zákona è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je od 01. 06.
2017 zruena místní pøíslunost v oblasti vedení registru silnièních
vozidel. Místní pøíslunost ji nebude urèována sídlem nebo bydlitìm adatele, jak tomu bylo doposud, ale adatel si bude moci zvolit
kterýkoliv registr vozidel v rámci Èeské republiky. Zmìn bude samozøejmì daleko více, ale výe uvedená zmìna je nejzásadnìjí. Z ostatních zmìn mùeme zmínit prodlouení platnosti evidenèní kontroly vozidla ze 14 na 30 dní. Uvolnìní místní pøíslunosti se nevztahuje na zvlátní registraèní znaèky, historická a sportovní vozidla.
Dále upozoròujeme, e výe uvedená novela zákona se týká
pouze registru vozidel. Registr øidièù nadále zùstává beze zmìny, tedy e místní pøíslunost se øídí bydlitìm adatele.
Dalí informace získáte na tel. èísle 777 471 180, 777 471
183, 777 471 184

ODPRODEJ ZÁMKOVÉ DLABY
Mìsto Vizovice nabízí k odprodeji zámkovou dlabu z bývalých
mìstských chodníkù, která je umístìna ve Sbìrném dvoøe na tìpské ulici ve Vizovicích. Cena za m2 dlaby je 50 Kè. Zájemci si mohou
dlabu prohlédnout ve Sbìrném dvoøe kde je otevøeno:
Pondìlí - od 10,00 do 18,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Úterý - od 7,00 do 15,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Støeda - od 10,00 do 18,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Ètvrtek - od 7,00 do 15,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Pátek - od 7,00 do 15,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Sobota - kadá první a tøetí sobota v mìsíci od 8,00 do 12,00
Pøi pøípadném zájmu se èástka hradí na pokladnì mìstského
úøadu.

KOUPALITÌ BUDE
Nadchází dalí koupací sezóna a s ní u desátý rok stejná otázka, proè nemohou obèané vyuít slueb mìstského koupalitì.
Jen pro pøipomenutí: Koupalitì bylo ve Vizovicích zbudováno
èleny místního Sokola v roce 1926, loni tomu bylo 90 let. V záøí tomu
bude 10 let, co bylo koupalitì uzavøeno. Nikdy nebylo tak dlouho
mimo provoz, dokonce ani za války.
Slyíme od vedení mìsta vlastnì stále toté. Nejdøíve nebyla
schválena dotace, poté zas nebyly vlastní prostøedky, v minulém období chybìla politická vùle nìkterých, teï zas, e provoz je nákladný. Místo zpùsobù hledáme radìji dùvody, a tak místo koupalitì
máme nejdraí díru v zemi iroko daleko.
Mìsto Vizovice zastoupené starostkou Alenou Hanákovou a
místostarostou Jaroslavem Burkartem odkoupilo koupalitì od TJ
SOKOL Vizovice v bøeznu 2008 za cenu 1,7 mil. Kè. Mìsto neusilovalo o dalí hygienickou výjimku pro nevyhovující provoz koupalitì.
ádost o dotaci ve skuteènosti nikdy ádná podána nebyla. Dokonce
ani nebylo (a dodnes není) oetøeno vìcné bøemeno chùze a jízdy k
pozemku koupalitì. Pøíleitost bìhem let 2008 a 2009 získat dotaèní podporu na rekonstrukci byla promarnìna. Za dobu, co koupalitì
mìsto vlastní, byly zhotoveny nejménì tøi projektové dokumentace k
jeho opravì v cenì kolem zhruba jednoho milionu korun. Jedna z
tìchto dokumentací dokonce stála 600 tis. Kè. e jde o peníze vyhozené oknem, je zøejmé. Ptal jsem se na zasedání zastupitelstva
mìsta dne 14. 12. 2016, proè není koupalitì souèástí schvalovaného rozpoètového výhledu mìsta Vizovice na roky 2017-2019. Starostka mi odpovìdìla, e je v plánu zhotovení projektové dokumentace. Budeme tedy znovu kreslit plány
Koupalitì skuteènì bude, ano, ji v pøítím roce! A to jako souèást pøedvolebních slibù stran a hnutí, které budou usilovat o vá
hlas pøi volbách do zastupitelstva mìsta. U minule slibovali ti, kteøí
koupalitì koupili, e se zasadí o jeho opravu. Teï se pøidají i ti, co
tvrdí, e jeho provoz je drahý. Kdy mohli zastupitelé v minulém roce
k rekonstrukci udìlat první krok a mohli potvrdit, e jejich slib pøed
volbami má nìjakou váhu, lekli se (vìtinovì), e je k dalím volbám
jetì daleko a mùj základní návrh pro rekonstrukci smetli ze stolu.
Ten správný èas pro diskusi o obnovì koupalitì pøece pøijde a pøítí rok
Tak co, necháme si znovu líbit ty samé sliby? Nebo koneènì
budeme moct jít v horkých dnech na koupák jako døív?
Jiøí Madzia
èlen Zastupitelstva mìsta Vizovice

OZNAÈOVÁNÍ DOMÙ ÈÍSLEM POPISNÝM
A EVIDENÈNÍM MÁ SVÁ PRAVIDLA
Upozoròujeme obèany na povinnost mít své domy oznaèeny èíslem popisným popø. evidenèním. Vydáním rozhodnutí stavebního
úøadu o pøidìlení èísla popisného (evidenèního) vzniká majiteli
povinnost opatøit dùm - objekt èíslem popisným. Popisné èi evidenèní èíslo se zpravidla umísuje na prùèelí domu na místì viditelném z
ulice. Je-li budova situována ve vìtí vzdálenosti od plotu, lze umístit èíselné oznaèení na oplocení. V pøípadì opravy nebo rekonstrukce domu, která si vyádá sejmutí oznaèení, je vlastník nemovitosti
povinen po dobu nezbytnì nutnou umístit èíselné oznaèení provizornì.
Povinnost oznaèení budov èíslem popisným èi evidenèním je
stanovena z.è. 128/2000 Sb., o obcích. Za poruení této povinnosti
se vlastník nemovitosti vystavuje postihu pøestupku § 47b pøestupkového zákona - pøestupku se dopustí ten, kdo neoznaèí budovu
èísly popisnými, kdy za tento pøestupek lze uloit pokutu a do výe
10 000 Kè. Mimo poruení zákonné povinnosti, neoznaèené budovy
znaènì komplikují a zpomalují práci sloek integrovaného záchranného sytému (hasièi, policie, záchranná sluba).
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0. ROÈNÍK V SILOVÉM HASIÈSKÉM VÍCEBOJI TFA
Sbor dobrovolných hasièù
Louèka poøádal 0. roèník v silovém hasièském víceboji TFA
(zkratka TFA znamená Toughest
Firefighter Alive, tedy nejtvrdí
hasiè pøeije) o elezného hasièe Vizovických vrchù a pohár
Zlínských staveb.

zádech - bez masky.

Jednalo se o tra v délce pøiblinì 600 m s pøevýením 30
m, na které závodník musel
zvládnout nìkolik silových pøekáek a na závìr vystoupat po
177 schodech vyhlídkové ploiny rozhledny Doubrava. Dalím
soupeøem, se kterým závodníci

dosahují excelentní výsledky na
svìtové úrovni. Jednalo se tøeba
o èeského reprezentanta, pøísluníka HZS Zlínského kraje,
èlena SDH Hulín Jana Haderku,
který dosáhl nejvìtích úspìchù, a to 1. místem ze svìtových
hasièských her ve Washingtonu

Závodu se úèastnilo na ètyøi
desítky závodníkù zastoupených pøevánì z Èeska, Slovenska, ale i Polska. Mezi závodníky bylo mono vidìt velké hvìzdy v oblasti soutìí TFA, které

nit tøeba polského reprezentanta
a mistra Marcina Zdziebla ze
soutìního drustva KM PSP
ory a jeho kolegu Brytana Bartosze èi reprezentanta èeské republiky Martina Hruku.

právì ná zástupce Petr Smilek,
Jiøí Janeèka obsadil pìkné 8.
místo se ztrátou 97 sekund na
vítìze kategorie. Nad 35 let se
stal vítìzem a také celkovým vítìzem polský reprezentant Mar-

Na startu mìlo i nae mìsto
zastoupení. Úèastnil se také
sportovec, reprezentant HZS
Zlínského kraje a èlen naeho
hasièského sboru SDH Vizovice
Petr Smilek, který se na tra postavil po nepøíjemném zranìní.
Jeho kolega nejen u SDH Vizovice, ale i v závodì byl Jiøí Janeèka, pro kterého to byl vùbec
první závod v ivotì.

cin Zdzieblo a kategorii eny
ovládla závodnice Lucie Bùbelová z SDH Veselá.

Soutìilo se celkem ve
tøech kategoriích a to mui do
35 let, nad 35 let a eny. Nai
hasièi reprezentovali v kategorii
do 35 let a vítìzem se stal po
krásném dech beroucím výkonu

bojovali, bylo poèasí - jasno, teplota ve stínu 26 °C a témìø bezvìtøí. Celou tra museli závodníci absolvovat v zásahové obuvi,
v tøívrstvém zásahovém obleku,
v zásahové pøílbì, v rukavicích a
s dýchacím pøístrojem Dräger na

Za zmínku taky stojí øíct, e
Petr Smilek spoleènì s Janem
Haderkou budou reprezentovat
ná stát, sbory, mìsta taky na
svìtových hasièských a policejních hrách 2017, konajících se v
srpnu v americkém mìstì Los
Angeles.

Jiøí ùrek DiS.,
vedoucí JSDH Vizovice

2015, 2. místo z Mistrovství svìta z Hannoveru 2015 a také z
roku 2016 pøivezl 2 zlaté medaile z evropských hasièských her
konajících se ve panìlsku. Mezi dalí zvuèná jména tohoto extrémního sportu je potøeba zmí-
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HASIÈI NA HØITI SK VIZOVICE
K provìrkám akceschopnosti patøí také sportovní soutìe
hasièských drustev.

Soutìe se zúèastnily také zástupci naeho SDH Vizovice a
JSDH Vizovice (jedno drustvo

KOUPÍM GARÁ VE VIZOVICÍCH ULICE:
TÌPSKÁ, A. HÁBY, TYROVA, NÁDRANÍ
A OKOLÍ.

Tel. 776 137 833

První kolo této soutìe tzv.
okrskové uspoøádali 13. kvìtna
2017 hasièi XII. okrsku obvodu
Vizovice na fotbalovém høiti SK
Vizovice.
Soutìe se zúèastnilo 8
drustev muù, 4 drustva
en, 5 drustev starích ákù,
6 drustev mladích ákù a
jedna pøípravka.
Za velmi teplého letního poèasí (vypilo se pøes 500 limonád
a skoro 1 000 piv) pøihlíelo
zhruba pøes 100 pøítomných divákù urputnému boji. Vechna
drustva prokázala, e svou
techniku umìjí skvìle ovládat.

muù a en a dvì drustva
ákù). Pøi koneèném zápolení
stanulo na stupních vítìzù drustvo muù ze Zádveøic, sedmé
místo vybojovalo nae drustvo,
eny skonèily ètvrté.
V kategorii ákù mladí i
starí zvítìzili áci ze Zádveøic.
Nai áci mladí A skonèilo
druhé a B bylo ètvrté. Vítìzové
obdreli hodnotné ceny.
Závìrem bych chtìl podìkovat vem soutìícím, trenérùm a
rozhodèím za vzornou reprezentaci naeho mìsta.
Jan talmach
starosta XII. okrsku

Èas ubíhá, vzpomínky zùstávají.
Pøed 100 lety 16. èervence 1917
se narodil pan Jan Laga.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Manelka, rodina Lagova
a talmachova.

Dne 21. 6. 2017 vzpomeneme nedoitých
70. narozenin pana ing. Oldøicha Trèky.
4. 1. 2017 jsme si pøipomnìli 30. výroèí jeho
náhlého odchodu.
S láskou vzpomíná sestra Libue s rodinou.
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EKOKOLA
Ekokola je mezinárodní vzdìlávací program, jeho cílem je ekologizace provozu koly prostøednictvím vech zúèastnìných. To znamená dìtí, rodièù, uèitelù i ostatních zamìstnancù koly.

Téma vody se kolkou prolínalo celý minulý rok, dìti sledovaly
vlastní spotøebu vody a pøemýlely nad monostmi, jak spotøebu sníit. Zamyslely se nad otázkou, jak se vùbec voda do kolky dostane,
starí dìti se vypravily do místní èistièky vody na Kleèùvku, voda byla
hlavní tématem kolní jarní akce. Vechny tøídy si peèlivì zaznamenávaly svá poznání, které pak vechny dìti spoleènì vyhodnocovaly.
Toto hodnocení bylo pøedneseno na dalí schùzce Ekotýmu, kde probìhlo shrnutí tématu, prezentace výsledkù a taky domluvení kolní
ekobrigády s dìtmi a rodièi.
Ekobrigáda se nám krásnì vydaøila, nejen e nám pøálo poèasí,
ale zastoupení rodièù i dìtí bylo nad oèekávání, èemu odpovídala i
odvedená práce. Vichni pøiloili ruku k dílu a podíleli se na zvelebení
naí krásné pøírodní zahrady, o kterou je potøeba peèovat.
Zapojení se do programu není jen výzvou pro kolku, ale dìti se
jeho prostøednictvím uèí pøináet vlastní nápady, spolurozhodovat, ale
i hodnotit a mít pocit, e jsou dùleité.
Mgr. Jitka Galetková

12. Zlínský krpálek

Mateøská kola Vizovice se pøidala do programu roku 2015, dùvodù pro její zapojení bylo nìkolikero. Jedním byla jeho korespondence
s programem Zaèít spolu, jeho prvky mateøská kola vyuívá. Dalím
dùvodem bylo pøispìní k ekologizaci koly a jejího prostøedí a v neposlední øadì té získání titulu EKOKOLA. K získání titulu je zapotøebí
splnìní nìkolika úkolù, navíc titul je èasovì omezený. Mateøská kola
v prùbìhu kolního roku pracuje na jednotlivých krocích, které vedou
k získání zmínìného titulu.
První ekoschùze se konala v bøeznu roku 2016, zde byly pøítomny
paní uèitelky, dìti, rodièe i ostatní zamìstnanci koly. Vichni pøítomní
se podíleli na vytvoøení EKOTÝMU, co je jedna z podmínek Ekokoly,
a právì zde se pracovalo na výbìru tématu, kterým se bude nejen
ekotým, ale celá kolka zabývat. Jako první téma byla zvolena voda.
Ekotým vytvoøil analýzu, která byla sestavena ze silných a slabých
stránek koly. Co si pod tím pøedstavit? Silné stránky pøedstavují to, co
je kola v rámci vybraného tématu schopna zajistit (úsporné vodovodní baterie, sbìr deové vody, pravidelná kontrola vodomìrù ), slabé
stránky jsou pak ty, na kterých je nutno zapracovat.

Padá, padá detíèek, na veliký detníèek. Padá, padá detík, na
veliký detník."
A právì vystoupení s duhovými detníky dìvèátek z mateøské
koly Vizovice potìilo oèi mnoha lidí, kteøí se pøili podívat do hleditì Kongresového centra ve Zlínì. Zde se toti dne 10. dubna 2017
konal 12. roèník pøehlídky mateøských kol - Zlínský krpálek. Paní
uèitelky s holèièkami ze tøídy Brouèci pøipravily tanec nazvaný
Paraplíèka. Po poctivém a pilném nacvièování taneèku v mateøské
kole pøiel den D, kdy dìvèátka ve ètyøminutovém pøedstavení pøedvedla ladné taneèní kroky za rytmu písnì B. J. Thomase - Raindrops.
Poèetné publikum je za skvìlý výkon odmìnilo bouølivým potleskem.
Jako podporu a fanouky v hlediti mìly holky samozøejmì i své
maminky, tatínky, babièky a dìdeèky. Jim patøí veliké podìkování,
nebo bez jejich ochoty a spolupráce by se vystoupení nemohlo uskuteènit. Dìvèátka si i pøes mírné obavy z velkého podia tanec velmi
uila. Moc se jim povedl a celá mateøská kola je na holky opravdu
pyná. U teï se tìíme na dalí roèník Zlínského krpálku.
Bc. Lenka Válková

I GOT IT TETIÈKO! ANEB MATURANTI
DD A Z VIZOVICE 2017
O mìsíci kvìtnu se sice øíká, e je lásky èas, ale pro studenty
bývá nejtìím mìsícem. Schyluje se pøeci k maturitì a závìreèným
zkoukám. Pro kadého studenta je toto období zátìovým. A ne
nadarmo se øíká, e se jedná o zkouku dospìlosti.
Obavy, nejistota, probdìlé noci, pocit, e máte v hlavì vzducho-
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prázdno Zná to snad kadý, kdo v minulosti absolvoval nìjakou
nároènou zkouku. Pøesnì tyto pocity ve dne v noci provází také
souèasné maturanty a s blíícím se dnem D jsou stále intenzivnìjí.
Maturita a závìreèné zkouky na støední kole jsou první zkoukou
takovéhoto rozsahu a jsou tedy právem povaovány za zkouku
dospìlosti.

Toto období nejinak proívají také svìøenci Dìtského domova a
Základní koly ve Vizovicích. Letos prochází testem dospìlosti hned
ètyøi z naich dìtí - studentka Støední zdravotnické koly Zlín studující obor veobecná sestra, nadìjný mladý taneèník navtìvující konzervatoø Duncan Centre v Praze, ikovný kadeøník navtìvující
Støední kolu odìvní a slueb ve Vizovicích a v neposlední øadì také
budoucí zahradník dokonèující studium na SOU Uherský Brod.
Pøestoe se vichni ètyøi za pomoci tetièek poctivì prùbìnì pøipravovali a mìli tak velký pøedpoklad pro úspìné ukonèení studia
na støední kole, bylo pro nì toto období nároèné a stresující.
V samotný den konání zkouky vak nebyli nervózní pouze sami
maturanti, ale v oèekávání výsledkù jsme byli jako na jehlách vichni na dìtském domovì. Do jednoho jsme s ostatními dìtmi dreli
paleèky. Kdy potom koneènì zaèal zvonit telefon a z druhého konce
se ozvalo radostné: I GOT IT TETIÈKO!, tak nám vem spadl
obrovský kámen ze srdce a zaplavil nás pocit tìstí a pøedevím velké hrdosti. Bylo to dojemné. Máme velmi ikovné dìti, na které jsme
vichni právem pyní.
Mgr. Veronika Manová, odborná vychovatelka
Dìtský domov a Základní kola Vizovice

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA
ÈIMÁØE INFORMUJE
Od roku 2008 se knihovna zapojuje do celostátního projektu U
jsem ètenáø... koly pøihlaují své áky do projektu na spolupráci s
knihovnami. Prvòáèci navtíví v
rámci vyuèování knihovnu, kde
je pro nì pøipravena akce motivující dìti ke ètení. Vloni se ji
zapojilo více jak 400 knihoven a
svou kníku pro prvòáèka získalo více ne 30 000 dìtí.
Hlavními sponzory projektu
jsou nakladatelství Triton a SKIP
ÈR. Cílem projektu je rozvoj ète-
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náøských návykù ákù ji od prvního roèníku kolní docházky.
Knihovna, která áky do projektu
pøihlauje, s nimi pracuje nad rámec svých obvyklých knihovnických èinností.
Pro letoní kolní rok
2016/2017 nakladatelství TRITON vydalo dalí kníku urèenou pouze pro tento projekt s
názvem Lapálie v Lampálii od
Martina inkovského.
Nae knihovna tento projekt kadoroènì spojuje s koncem kolního roku a pasováním prvòáèkù na ètenáøe, kdy odmìnou pro dìti je
vdy pùvodní èeská kniní novinka, odznak s nápisem U jsem ètenáø a poukázka na zmrzlinu do Èokoládky Vizovice, které tímto dìkujeme za podporu. Letoní pasování na ètenáøe se uskuteènilo 12.
èervna a dìti se ji mohou o prázdninách zaèíst do nové knihy.
O vech dalích akcích se mùete doèíst na
www.knihovnavizovice.cz.
Blanka Krejcárková

ROK V MATEØSKÉ KOLE VIZOVICE
První teplé sluneèné dny pøipomínají, e se rychlým tempem blíí
prázdniny. Døíve ne se naladíme na letní prázdninovou náladu, chceme se ohlédnout za uplynulými mìsíci a zhodnotit, co dìtem i zamìstnancùm v mateøské kole pøinesly.
Kadodenní práce s tìmi nejmeními vychází z obecných cílù stanovených pro pøedkolní vzdìlávání a z koncepèních zámìrù naeho
kolního vzdìlávacího programu. Usilujeme pøedevím o to, aby vekeré nae pùsobení bylo zamìøeno na vestranný rozvoj dìtské osobnosti. Snaíme se o vytvoøení takového prostøedí, kde se dìti, rodièe
a zamìstnanci cítí dobøe a bezpeènì. Preferujeme pøedevím uèení
proitkem a vlastní zkueností. Dìtem tedy nepøedkládáme hotové
poznatky, ale snaíme se je do vech èinností aktivnì zapojit. Tím rozvíjíme nejen jejich samostatnost, ale i sebedùvìru, schopnost spolupráce a vztah k hodnotám.
V jednotlivých tøídách je vzdìlávání organizováno podle tøídních
vzdìlávacích programù vytvoøených uèitelkami. Kadá tøída má svá
specifika, která jsou ovlivnìna vìkem dìtí, jejich zájmy, schopnostmi a
monostmi. Kadoroènì vak ve vech tøídách realizujeme spoleèné
téma, které nás provází po celý kolní rok. Letoní rok jsme zasvìtili
zkoumání a objevování rùzných pøírodních a fyzikálních zákonitostí.
Projekt s názvem Malí objevitelé seznamoval dìti s vlastnostmi a
fungováním rùzných materiálù, výdobytkù vìdy a techniky i pøírodních
ivlù. Dìti pod vedením uèitelek pracovaly napø. s tématy vesmír,
voda, magnetismus, ivá i neivá pøíroda.
Vzdìlávací èinnosti jsou doplnìny a obohaceny o netradièní akce
a aktivity. Organizujeme návtìvu kina èi divadelních pøedstavení,
spoleèné akce pro dìti a rodièe, exkurze, výukové programy a celý rok
je pak zavren výlety, uspoøádáním výstavy výtvarných prací a slavnostním rozlouèením s pøedkoláky. Mnohé z naich aktivit vycházejí
ze spolupráce s místními organizacemi - základní kolou, matrikou
Mìsta Vizovice, DD Zvonek, hasièským sborem, myslivci, spoleèností
Dotek apod.
Zkusme se ohlédnout alespoò za nìkterými z nich podrobnìji.
Vdy na podzim a na jaøe pøipravují zamìstnanci koly akci pro
dìti a rodièe. Na zahradì mateøské koly jsou pøipravena stanovitì,
kde dìti s pomocí maminek a tatínkù plní pøipravené úkoly. Spoleènì
s rodièi vyzkouí svoje vìdomosti, pohybovou zdatnost nebo dovednosti pøi tvoøivých èinnostech. Nikdy nechybí obèerstvení a vichni jsou
pak odmìnìni spoleèným posezením u táboráku. V tomto kolním
roce se proti nám spiklo poèasí a podzimní akce zamìøená právì na
téma podzim i akce Malí objevitelé plánovaná na kvìten musely být
kvùli deti pøestìhovány do vnitøních prostor mateøské koly. Nikomu
to vak náladu nepokazilo a rodièe i dìti se dostavili v hojném poètu.
Pro vechny zájemce poøádáme v pøedvánoèním èase tvoøivé dílny, ze
kterých si dìti se svými rodièi a sourozenci odnáejí výrobky, které
spoleènì vytvoøili. Rovnì besídky, které pøipravujeme u pøíleitosti
Svátku matek, se tìí velké oblibì nejen u maminek, ale i u vech rodinných pøísluníkù, kteøí neskrývají dojetí, kdy dìti pøedvedou, co

vechno se nauèily. Letos mìli rodièe také monost pøijít na besedu o
kolní zralosti, na kterou se s nimi pøily podìlit o své zkuenosti odborné pracovnice SPC Zlín.
Protoe vìnujeme velkou pozornost environmentální výchovì a
vzdìlávání, øada výukových programù je zamìøena právì na tuto tématiku. Na podzim se dìti z pøedkolních tøíd vypravily do Hostìtína,
kde se v programu Piju moty a co ty? dozvìdìly zajímavosti o
pìstování ovoce, potøebì vitamínù a výrobì motù èi jiných ovocných
produktù. Mnohé si samy vyzkouely a osahaly. K tradicím a zpùsobu
ivota v døívìjí dobì se vrátily pøi návtìvì pohyblivého betléma v
Horní Lidèi a Kosenky ve Valaských Kloboukách. V dubnu pøedkoláci navtívili hvìzdárnu ve Valaském Meziøíèí. Podívali se také na kozí
farmu ve Vizovicích, kde ti odvání mohli pohladit zvìdavá zvíøata a
vichni mìli monost ochutnat potraviny z kozího mléka.

Pøestoe jsou mnohé aktivity urèeny nejstarím dìtem, v prùbìhu
kolního roku si pøijdou na své i ti mladí. Vechny dìti nìkolikrát navtívily místní kino nebo divadelní pøedstavení, které za nimi pøijelo do
mateøské koly. Nechybìlo ani pøedstavení kouzelníka èi hudební program Zpívánky. Na návtìvu k nám pøily dìti z umìlecké koly s
vánoèním koncertem. V únoru nesmìl chybìt karneval s bohatým a
pøedevím veselým programem. V mobilním planetáriu shlédly mení
dìti hvìzdnou pohádku, ty vìtí pak film o vesmíru, o jeho zkoumání i
o práci kosmonautù. Velmi zajímavý a poutavý byl program s asistenèním psem nebo nedávná ukázka dravých ptákù. V zimì myslivec,
pan Èervenka, pøipravil pro dìti besedu na zahradì, kde dìti zaujaly
pøinesené trofeje, myslivecká zbraò i lovecký pes.
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Mnohé z aktivit jsou zaloeny na spolupráci s ostatními organizacemi. Pøedkoláci navtívili základní kolu, druinu i jídelnu. Se kolou
kadoroènì organizujeme spoleènou akci pro dìti a áky. Nae dìti
zajiují program na vítání obèánkù a vystoupení pro seniory v peèovatelském domì Dotek. Díky ochotì místních i zlínských hasièù se dìti
mohou podívat do hasièárny, kde se dozví více o nároèné práci hasièù. FK Vizovice pøipravilo pro nae dìti sportovní hry. Ve spolupráci s
místní knihovnou se kadoroènì úèastníme celostátního projektu
Celé Èesko ète dìtem.

Konec kolního roku se nese ve znamení výletù. Pro ty vìtí je
urèena pohádková plavba, nejmení se podívají na zvíøátka do Zoo
Lená. Èerven zahájíme oslavou Dne dìtí. Pøipravujeme ve spolupráci s áky 2. stupnì Z pohádkové dopoledne plné her. Èeká nás také
slavnostní rozlouèení s pøedkoláky, na kterém si dìti spoleènì s rodièi naposledy zadovádìjí na naí krásné zahradì a pokud nám to poèasí dovolí, nebude chybìt spoleèné posezení s opékáním pekáèkù.
Jednou z posledních akcí je noc ve kolce. Nocování pøedkolákù
pøedchází hravé odpoledne ukonèené zdoláním stezky odvahy.
Dne 6. èervna bude v kulturním domì otevøena výstava výtvarných
prací dìtí mateøské koly s názvem Barevný svìt oèima dìtí. Výstava potrvá do 28. èervna 2017. Zveme vechny dìti, rodièe a pøíznivce
M k jejímu zhlédnutí.
A pak u: Hurá na prázdniny!
Mgr. Ivana Petrù

SETKÁNÍ PRACOVNÍKÙ STØEDNÍ KOLY
ODÌVNÍ A SLUEB VIZOVICE
V kvìtnu se na Støední kole odìvní a slueb Vizovice koná ji tradièní setkání souèasných a bývalých pracovníkù
koly a ani letoní rok nebyl výjimkou.

chybìly ani informace, do jakých projektù se kola zapojila,

Setkání pøipravené vedením koly se konalo ve støedu
10. kvìtna ve sborovnì, kde
vechny úèastníky pøivítala paní øeditelka Mgr. Eva Solnaøová. Vechny pøítomné informovala o tom, co se ve kole událo za poslední rok, co se z plánovaných akcí podaøilo èi nepodaøilo uskuteènit, jak si vedli
studenti na celostátních a mezinárodních soutìích, nebo
kteøí studenti a pedagogové byli za svou práci ocenìni. Ne-
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jak se vedlo ákùm na zahranièních stáích, a také jak dopadly maturitní a závìreèné
zkouky.
Dále nás paní øeditelka
seznámila s novinkami v kritériích pøijímacího øízení a s poètem pøijatých ákù do jednotlivých oborù, s hospodaøením
koly, doplòkovou èinností, s
výsledky kontrol Èeské kolní
inspekce a jiných orgánù. Poté
následovalo spoleèné fotografování vech úèastníkù setkání
s vedením koly, pøièem kadý obdrel na památku vzniklou
fotografii. Ti, kteøí v letoním roce dosáhli ivotního výroèí,
dostali navíc jetì kvìtiny s
pøáním veho nejlepího. Zavzpomínalo se také na bývalé
pracovníky vizovické koly, kteøí nás navdy opustili.
Po dobrém obìdì pøila na
øadu volná zábava. Pøítomní ji
vyuili k neformálním hovorùm
s vedením koly i mezi sebou,
zpravidla pøi kávì a sklenici dobrého vína. Hovoøilo se o radostech i starostech a samozøejmì se i hodnì vzpomínalo.
Za toto i pøedchozí setkání souèasných a bývalých pracovníkù
Støední koly odìvní a slueb
Vizovice patøí velké podìkování paní øeditelce Mgr. Evì Solnaøové i ostatnímu vedení koly. Vìøíme, e tato krásná tradice nikdy na naí kole neskonèí a u teï se vichni tìíme na dalí setkání.
Velmi si toho veho váíme a pøejeme naí kole jako celku jen to nejlepí!
Za úèastníky setkání
Alena Kmínková, Hana
Suchánková a Jan Francl

ZEMØEL PRVNÍ POLISTOPADOVÝ STAROSTA MÌSTA VIZOVICE RUDOLF GREGAR
28. bøezna 2017, jen nìkolik dnù po svých 75. narozeninách
zemøel první porevoluèní starosta mìsta Vizovice. Patriot v pravém slova smyslu. Èlovìk, který mìl upøímnì rád místo, kde od
svého narození il stejnì jako lidi, do jejich spoleèenství patøil.
Èlovìk hrdý na svou zem, pan Rudolf Gregar.
Váení obèané, chtìl bych Vám upøímnì podìkovat za dùvìru,
kterou jste mnì projevili a postavili mne ´obyèejného vizovického kantora´ do èela starobylé obce mìsta Vizovic Vichni máme pøed sebou jeden spoleèný cíl. Tím je zajistit prosperitu mìsta, spokojenost
obèanù, èisté, bezpeèné a zdravì fungující spoleèenství, které je hrdé
jak na svou minulost, tak i na realitu pøítomnosti 
Rudolf Gregar, VN 7/1991
S touto vizí vstupoval po svém zvolení Rudolf Gregar do nelehkého porevoluèního období v pozici starosty mìsta, kterým byl v letech
1990 - 1994. Vstupoval do období plného zmìn v celé spoleènosti.
Do období sice nejistého, ale prosyceného obrovskou pracovitostí a
øadou nápadù, rodících se z nadení a pøicházejících nových výzev.
Pøipomeòme jen namátkou nìkteré aktivity a investice tohoto ètyøletého období: Diskutovalo se o nové podobì centra mìsta s odklonìním
dopravy, zaèala pøíprava k výstavbì domu s peèovatelskou slubou.
Postupnì probíhala rekonstrukce kanalizace, dokonèovala se plynofikace mìsta a intenzivnì prosazovala (leè marnì) realizace rozvodù
kabelové televize. V listopadu t. r. byla zøízena (na víc ne patnáct let)
mìstská policie. Na jaøe roku 1992 byly zahájeny pøípravné práce pro
postupnou rekonstrukci Palackého a Masarykova námìstí, která byla
dokonèena v roce 1994 spoleènì s úpravou plochy kolem Mariánského sloupu. Místo kotelny na sídliti Rùová byla zbudována Mìstská
trnice. Ji v øíjnu 1991 byl navázán kontakt mezi Vizovicemi a rakouským mìstem Purkersdorf, které se stalo - stejnì jako èeské mìsto Protivín - naím spøáteleným, druebním mìstem. Bylo udìleno
èestné obèanství rodákùm mìsta Vizovice Bolku Polívkovi a Aloisi Hábovi - IN MEMORIAM (spoleènì s instalací pamìtní desky v ulici
Sluovské)
Jakými cestami se ale ubíral ivot Rudolfa Gregara? To zaznìlo
ve smuteèní øeèi pøi posledním rozlouèení s Rudolfem Gregarem 5.
dubna 2017 v místním kostele sv. Vavøince. S laskavým svolením ing.
Víta Suily pøetiskujeme vìtí èást textu:
Pan Rudolf Gregar se narodil ve Vizovicích 25. bøezna 1942 jako
nejstarí ze tøí synù. Vizovické námìstí s blízkým okolím bylo místem
jeho dìtských her a poznávání svìta. Ve Vizovicích navtìvoval základní kolu a jedenáctiletou støední kolu.
Po maturitì se chtìl stát uèitelem, byl pøijat na Pedagogický institut v tehdejím Gottwaldovì, ale po týdnu pøilo nové sdìlení, e ke

studiu pøijat není - dùvodem byl tehdy nevhodný tøídní pùvod z rodiny
ivnostníka. A tak se v otrokovickém uèiliti vyuèil provozním zámeèníkem. S takto vylepeným kádrovým profilem ji ke studiu uèitelství
pøijat byl. Po absolutoriu se jeho prvním uèitelským místem stala kola
ve títné nad Vláøí, kde se seznámil s kolegyní Anièkou. S ní se oenil v roce 1965. Rodina se postupnì rozrostla o dceru Michaelu a syna
Rudolfa. Po uèitelských zaèátcích ve títné pùsobení ve Vlachovicích a po monosti získat uèitelská místa i byt ve Vizovicích, pøestìhovala se rodina sem a tady zùstala dodnes.
Ruda, jak se mu øíkalo, byl oblíbeným uèitelem. K ákùm mìl kamarádský vztah, ale dokázal si u nich zjednat respekt. Vìdìli, e se
za nì dokáe postavit. Umìl zvládnout i ty, kterým se øíká ´problémoví´. Pøestoe byl uèitelem pøírodovìdných pøedmìtù, prezentoval ákùm i své politické názory, které nebyly konformní s tìmi, je se v té
dobì od uèitelù oèekávaly.
Proto bylo logické, e se po Listopadu stal ve Vizovicích jednou z
hlavních tváøí probíhajících politických zmìn a na podzim roku 1990
byl zvolen starostou mìsta. Hlavnì na nìm spoèinul úkol zmìnit národní výbor, který byl pánem, na mìstský úøad, který má slouit obèanùm. Oèekávání byla velká a èasto protichùdná. I v mìstském zastupitelstvu se se svým, obèas velmi vyhranìným názorem nìkdy ocitl v
meninì. Dokázal vak respektovat názor vìtiny. Pro nás
vechny to byla kola znovu se
obnovující demokracie. Pod jeho
vedením tak postupnì celé mìsto zaèalo mìnit svou tváø.
Po skonèení ètyøletého funkèního období se vrátil zpìt do
koly, kde uèil a do odchodu do
dùchodu. V nìm si uíval obvyklé ´dùchodcovské´ koníèky zahrádka, køíovky, detektivky
Velmi se vìnoval svým dvìma
vnukùm a dvìma vnuèkám. Nemocné srdce vak stále více
omezovalo jeho aktivity. Po stupòujících se zdravotních potíích
uplynulých mìsícù zemøel v úterý dne 29. bøezna tohoto roku.
Odpovìdí na otázky, co po
zesnulém zùstane, je jeho ivot.
Jetì chvíli to bude souèasná podoba vizovského námìstí,
které pomáhal promìnit z pøedchozí bezbøehé pusté plochy.
Znovu a znovu budou rozkvétat
hlohy na námìstí, na jejich zachování a obnovování trval, snad ve
vzpomínce na dìtství proité mezi nimi. Jetì dlouho bude trvat ivotní cesta jeho ákù, cesta ivotem, na který je s chápajícím porozumìním pøipravoval 
Pan starosta Rudolf Gregar mìl svou práci upøímnì rád. Pøestoe
se ani on nevyhnul pochybnostem, zklamáním a nìkdy i neúspìchu,
dìlal práci starosty s radostí a s mylenkou na budoucnost tohoto
mìsta a jeho lidí. Svou laskavostí, pracovitostí, vytrvalostí i vztahem
k mìstu a lidem v nìm, pro které chtìl udìlat vdy jen to nejlepí, se
nesmazatelnì zapsal mezi významné osobnosti naeho mìsta.
Èest jeho památce!

Kadý z Vás svým jednáním, svou osobitou, neopakovatelnou
a originální identitou vytváøí a urèitì ovlivòuje ivot a chod naí obce,
a chcete nebo nechcete. Obce, která byla v minulosti vdy osobitým
seskupením poctivých a pracovitých lidí s hlubokým mravním pøesvìdèením o humánních hodnotách kadého èlovìka, lidí ijících ve
vzájemné úctì, porozumìní a pocitu naí vizovské pospolitosti .
Rudolf Gregar, VN 7/1991
Alena Hanáková
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DOPRAVNÌ BEZPEÈNOSTNÍ VÝTVARNÁ SOUTÌ
3. místo

Mìsto Vizovice vyhlásilo dne 9. února 2017 výtvarnou soutì pro
dìti s dopravní tématikou Táto, mámo, jsi dobrým øidièem?!?
Jsem v bezpeèí?!?. Cílem soutìe bylo pøipomenout nebezpeèí na
silnicích a ulicích, která hrozí kadému, kdo nedodruje pravidla silnièního provozu, a tím pøispìt k výchovì nejmladí generace - úèastníkù silnièního provozu. Výchovnì-vzdìlávací akce pùsobí u dìtí na
jejich pocit osobní odpovìdnosti za zdraví a ivot pøi pohybu po komunikacích. Tematickou výchovou dìtí je pùsobeno na sniování nehodovosti, úrazovosti úèastníkù silnièního provozu a výchova nové
odpovìdnìjí generace chodcù, cyklistù a øidièù. Soutìe se zúèastnilo 5 základních kol (Z a M Vemina, Z a M Veselá,
Z Vizovice, Z Sluovice a Z Jasenná). Na základì výbìru
(hodnotící komise) byly 4. dubna 2017 pøedány ceny, které zakoupilo mìsto Vizovice, Ministerstvo dopravy ÈR oddìlení BESIPU, PÈR
obvodní oddìlení ve Vizovicích a sponzorsky soutì podpoøila spoleènost GREINER PACKAGING SLUOVICE s. r. o. Pro vechny
autory výtvarných dìl byl promítnut film s dopravní tématikou.

Cena komise

Cena BESIP

Adam Gera
Ondøej Chalupník
Amálka Januová
Daniela Juøíková
Lucie Hradilová
Klára Gajdoíková
Lucie Zatloukalová

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Vizovice
Veselá
Vemina
Veselá
Veselá
Veselá
Vizovice

Dominik Tomù
Michal Smìták
Kateøina Hanáková
Beáta Valová
Adriána Hánová
Luká Mlýnek
Samuel Krajíèek
Albìta Okerová
Jakub Mahdal
Kristýna Kráková
Vendula Krejèí
Natálie Tureèková
Veronika Volková
Martin Bambuch
Nikol ínová
Martin Machala
Aneta Divílková
Liduka Okerová
Simona Volková
Klára Trneèková

Z Vemina
Z Vemina
Z Sluovice
Z Vemina
Z Vemina
Z Vemina
Z Veselá
Z Vemina
Z Vemina
Z Vizovice
Z Vemina
Z Vizovice
Z Vizovice
Z Vizovice
Z Veselá
Z Sluovice
Z Veselá
Z Vemina
Z Vizovice
Z Vemina

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
dalího roèníku.

A jak to vlastnì dopadlo?
1. místo
Petr Mikulec
Matyá Skula
Antonín Vitoslavský
David Frajt
Dorota Zelinská
Aneta Kováøová
2. místo
Pavel Okera
Marie Peèenková
Jakub Nevrlý
Monika Vrlová
Leona Kratochvílová

3/2017

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Jasenná
Vemina
Veselá
Sluovice
Vizovice
Vizovice
Vemina
Jasenná
Veselá
Veselá
Vemina
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2. HUDEBNÍ KLUB VE VIZOVICÍCH - JE
TO VE HVÌZDÁCH?

VÝSTAVA V ÈOKOLÁDOVNÌ
A ART BAZAR

Podaøilo se nám vyzpovídat autora Hudebního klubu ve Vizovicích ing. Jana Imrýka, jak vybírá a pøedstavuje známé osobnosti napø. ing. arch. Ivana Havlíèka ze zlínské hvìzdárny.

Je dobøe, e se ve Vizovicích objevují nové kulturní akce. Nìkteré jsou ji dobøe známé, jako napø. Silvestrovský punè na Janovì
hradì, Hudební klub Èendy Imrýka atd., nìkteré jetì èekají na irí
publikum. Takovou akcí je napø. Art bazar, který poøádá ji nìkolikátým rokem výtvarník Josef Kanár Penèík.

Cituji: S architektem Ivanem Havlíèkem se znám u dlouhou dobu a obdivoval jsem vdy jeho hvìzdný koníèek: èinnost ve Zlínské
astronomické spoleènosti, studium nových poznatkù, organizování
rozmanitých akcí ve hvìzdárnì: veèerní pozorování pro veøejnost, odborná pøednáková èinnost, kulturní poøady a vernisáe v nových prostorách zrekonstruované hvìzdárny. Zajímavé byly jeho cesty po celém svìtì za poznáním - nejenom pøi zatmìní slunce.
Poslouchá hodnì muziky a to v naem Hudebním klubu obzvlá
vítáme.

S Kanárovým dílem se mùete seznámit v tìchto dnech na výstavì ve vizovické Èokoládovnì. Její vernisá se konala 10. kvìtna

Jeho poøad Je to ve hvìzdách? probìhl 20. 4. 2017. Kromì
zajímavého povídání nás zaujala i videodokumentace o historii zlínské hvìzdárny. Z hudebních snímkù byl nejpùsobivìjí videoklip natoèený na vesmírné stanici s kanadským astronautem - výborným zpìvákem.
Pracovnice domu kultury
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VIZOVICE - MÁ LÁSKA...
Druhá svìtová válka skonèila, z valaských lesù, pasek a mìsteèek zmizela hrùza a strach a lidé se pozvolna a nesmìle vraceli do
ivota v míru. Byl to nezvyk - nezatemòovat okna, koupit si na volném
trhu potraviny, i kdy velmi drahé, ale pøece jen to, co nám bylo tolik let
upíráno. Tøeba taková rýe! Rotìnka èi panìlský ptáèek s rýí! Byla
to pro nás doslova pochoutka. Vìtí kousek èokolády, zaèal se prodávat i slunìjí textil... Mysleli jsme, e od ivota nemùeme víc chtít.
2017 a stala se pøíjemným zpestøením vedního dne ve Vizovicích.
Pøítomní hosté si pochutnali na øeckém vínu a rautu. Prohlídku umìleckých dìl doprovodilo hudební podkreslení od Jakubù Marvana a
Geri, do toho výborná èokoláda a zmrzlina pro dìti = spokojenost
na vech stranách.
Pokud jste vernisá nestihli, nevadí. Výstava potrvá do 9. èervna, nebo máte pøíleitost navtívit ji zmínìný Artbazar. Letos je plánován na první víkend v èervenci a koná se na zahradì u Penèíkù.
Zde ji bude vystavovat své práce více výtvarníkù. Jestlie doma sami tvoøíte a máte zájem svá díla vystavit, urèitì se k akci pøipojte.
Mgr. Jindøich Návrat

NOVINKY V INFOCENTRU
Léto i zaèátek hlavní turistické sezóny se blíí a v infocentru najdete nové informaèní materiály o Vizovicích. Turistùm tak mùeme
nabídnout v úhledné skládací brouøe do kapsy aktuální informace o
ubytování, restauracích, turistických trasách. Najdete v ní i vechna
dùleitá telefonní èísla. Skládaèka obsahuje také mapu mìsta i okolí,
nabízí tedy to nejdùleitìjí pro kadého návtìvníka naeho mìsta.
Teplé sluneèné poèasí láká ven, mùete si uít sluníèka a posedìt venku u kafíèka, prolistovat èasopisy i informaèní brourku a tøeba si i naplánovat nìjaký prázdninový výlet. Maminky mùou vyuít
pøebalovací pult, který jsme instalovali novì v Domì kultury.

My tøi kamarádky jsme zùstávaly stejné, jen o nìjaký ten rok starí. Vítr zafoukal a byly jsme rozdìleny. Hana se zaèala uèit vadlenkou, je dobrá a zùstalo jí to dodnes. Dobra se víc toèila kolem pamlskù, a tak je cukráøkou. Mne èekala kola mimo Vizovice. Ty roky pøípravy na povolání byly krásné.
Po válce se hodnì tancovalo, a aby ne, kdy v dobì okupace to
bylo zakázáno. Mláde se uèila tancovat ve stodolách pøi gramofonu a
my, dìti, jsme pøihlíely a v duelu si pøály být starí, abychom také
mohly na parket. To se nám potom splnilo.
Jedné soboty za mnou pøibìhly Hana s Dobrou, e u jednoho pasekáøe na Janové hoøe se v nedìli odpoledne tancuje. Doslova jsem
se zapotila pøi pouhém pomylení, e by mne pøece jen nìkdo vyzval
k tanci. Nezvládnu to, spadnu, udìlám hroznou ostudu. Kamarádky
mne uklidnily, e pro nás, estnáctileté, stejnì nikdo nepøijde. Doma
jsme nemohly øíci, e jdeme na paseky tancovat, a tak jsme li tajnì.
Ji z dálky jsme slyely pro nás krásnou hudbu, nìjaký valèík.
Dovnitø, poprvé na veøejnou tancovaèku, jsme strkaly jedna druhou
napøed. Muzikanti spustili polku a my tøi jsme ly do kola. Dodnes
nevím, kdo byl ten mùj taneèník. Jen jsem si øíkala - nesmím upadnout, nesmím. Pot se øinul z tváøe, kousek nemìl konce. Hrùza.
Napoprvé nám to staèilo a rychle jsme uhánìty domù, do bezpeèí.
Potom pøily taneèní, a protoe taneèní mistr pan Mìdílek z nás
pøece jen nìco vykøesal, vechna hrùza z tance nás pøela.
Helena Mazùrková

Pracovnice infocentra

Dobový snímek Janova hradu nìkdy z pováleèných let.

3/2017
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LETONÍ JARNÍ AKCE DDM ZVONEK VIZOVICE
Výèet vech poøádaných
akcí by byl tentokrát pøíli obsáhlý, proto o nìkterých významnìjích jen ve struènosti.
Velikonoèní duatlon - poøádaný v nedìli 16. 4. na Baovì dráze, který pro atletickou
veøejnost pøipravil krouek atletiky. Na startu se selo 33 dìtí,
èím byl v poètu úèastníkù pøekonán loòský první roèník.
Slet èarodìjnic - tradièní
akce poøádaná pro malé i velké
èarodìjnice a jeibaby. Spoleèný slet se opìt uskuteènil pøed
Domem kultury ve Vizovicích,

nými leteckými prùkazy. O hudební doprovod se postaral DJ
Bøezík, o pøíjemnou atmosféru
akce pak 350 návtìvníkù. Závìrem se uskuteènilo slosování
dobrovolného vstupného a výhercùm byly pøedány vouchery
a dárkové balíèky, které letos
dodali:
Zámecká èokoládovna Vizovice, Cukrárna u Tlusákù Vizovice, Radnièní restaurace v
Zádveøicích, Pohádka café Vizovice a Papírnictví Pavelkovi.
Vem sponzorùm tímto
upøímnì dìkujeme!

odkud úèastníci pøeli prùvodem na nedalekou Rybárnu.
Po soutìích a taneèním dovádìní byla odbornou èarodìjnickou porotou vyhodnocena
MISS èarodìjnice. Za nejlepí

Májový atletický víceboj poøádaný v sobotu 13. kvìtna
na víceúèelovém høiti Z ve
Vizovicích. Letos se konal ji
druhý roèník a skvìlá úèast
mladých sportovcù prokázala,

èarodìjnické kostýmy byly prvním tøem pøedány nejnovìjí typy èarodìjnických koat s plat-

e o atletiku je ve Vizovicích trvalý zájem. Do víceboje se pøihlásilo 69 hochù a dívek, co je

o polovinu více ne v loòském
roce. Jednotlivé atletické disciplíny byly rozdìleny podle vìkových kategorií tak, aby si dìti
co nejpøíjemnìji uily sportovní
dopoledne. Nejmení závodníci si pomìøili síly v základních
disciplínách - bìhu na 50 metrù, hodu míèkem a skoku do
dálky. Starím kategoriím pøibyl
bìh pøes pøekáky na 50 metrù,
bìh na 200, 300 a 400 m. Trenér atletiky Jirka Vlèek byl víc
ne potìen z velké úèasti a
hodnotných atletických výkonù
dìtí svého atletického krouku.
Zlaté medaile získali: Tomá Stuchlík, Laura Zichová,
Viktor Col, Hana Kováøová, Ja-

kub Linhart, Kateøina Halová,
Jaromír Hala, Tereza Penèíková, Adéla Mikulèíková a Tomá Kmínek.
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Jetì jednou vem srdeènì
gratulujeme, tedy i tìm, co získali jen fidorkovou medaili.
Z dalích akcí je mono
jetì pøipomenout víkendové
turistické akce, rukodìlné aktivity nebo vystoupení dìtí z hudebních a taneèních kroukù
na oslavách Dne matek, letos
poøádaných 14. kvìtna v kavárnì Domu kultury ve Vizovicích,
èi gymnastickou akademii, která se konala v pátek 26. kvìtna
v tìlocviènì SOS Vizovice.
Dalí bohatou fotodokumentaci z poøádaných akcí najdete na:
www.ddmzvonek.cz.

Yvette Mikesková
Dùm dìtí a mládee
Zvonek Vizovice
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OCENÌNÍ MMT PØEVZALA TAKÉ PEDAGOKA VOLNÉHO ÈASU
Z DDM ZVONEK VIZOVICE
V minulém èísle Vizovických novin jste se mohli doèíst
o tom, e Zlínský kraj je jedním
z nejprogresivnìjích regionù v
Èeské republice. Je znám pøedevím jako kraj kvalitního
vzdìlání, sportu, kultury a pøíznivých podmínek pro podnikání. V pozadí nezùstává ani oblast zájmového a neformálního
vzdìlávání.

hý roèník Krajské konference
pedagogù volného èasu. Své
zástupce zde mìlo i mìsto Vizovice prostøednictvím DDM
Zvonek, který byl zároveò jedním z organizátorù setkání.
Hlavním tématem letoního
roèníku bylo financování Domù
dìtí a mládee a Støedisek volného èasu. Konference se zúèastnilo více ne 200 pedago-

Zlínského kraje Jiøího Èunka,
který ji zahájil.
Souèástí programu konference bylo i ocenìní pedagogù
ministryní kolství, mládee a
tìlovýchovy za pedagogickou
èinnost v zájmovém vzdìlávání.
Za DDM Zvonek Vizovice
pøevzala ocenìní sleèna Yvette
Mikesková, která jako externí
pracovnice pùsobí v DDM od
roku 2007. Vedla zájmové
krouky, poøádala tábory a podílela se na organizaci akcí pro
veøejnost. Od roku 2014 je v

DDM zamìstnána na pozici pedagog volného èasu. Vede oddìlení tìlovýchovy a je garantem organizace velkých tradièních akcí poøádaných DDM. Se
svými sportovními a pohybovými krouky se kadoroènì
úèastní nejrùznìjích okresních a krajských soutìí.
K významnému ocenìní
upøímnì blahopøejeme a dìkujeme za její práci.
Martin Malina
DDM Zvonek Vizovice

SOS VIZOVICE POZNÁVALA ITALSKÉ MILÁNO

V loòském roce uspoøádali
øeditelé Støedisek volného èasu
a Domù dìtí a mládee Zlínského kraje první Konferenci
pedagogù volného èasu v Èeské republice, která pøinesla øadu podnìtù a odborných pøipomínek ke smìøování zájmového vzdìlávání. Díky kladnému

gù z DDM, hosté z øad zástupcù MMT, Zlínského kraje,
poslancù, ÈI, starostù mìst a
dalích institucí. Mezi hosty z
Vizovic byla místostarostka
Alena Hanáková a øeditel MAS
Vizovicko a Sluovicko pan
Petr ùrek.

ohlasu se v pátek 12. kvìtna
2017 ve Zlínì, v budovì 14/15
Baova institutu uskuteènil dru-

Konference se konala pod
zátitou ministrynì kolství
Kateøiny Valachové a hejtmana
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Na pøelomu února a bøezna
2017 skupina 16 ákyò tøetích
roèníkù Støední koly odìvní a
slueb Vizovice v doprovodu
dvou pedagogických pracovnic
v rámci 14denní odborné stáe
poznalo reálné pracovní prostøedí svého oboru. Budoucí kadeønice a kosmetièky jednotlivì
anebo ve dvojicích pracovaly v
milánských salonech pod dohledem italských odborníkù. Stáistky musely zmobilizovat své síly a poradit si v mnohých nesnadných situacích, napø. orientace v cizím velkomìstì, zaèlenìní se do
pracovního kolektivu, postarání se o sebe samu mimo domov. Na
druhou stranu se ákynì seznámily s nejnovìjími trendy v jejich
profesi, zlepily své komunikaèní schopnosti v anglickém jazyce a
celkovì zvýily svou pracovní mobilitu. Kvalita odborné praxe byla
nastavena dle jednotek uèení ECVET.
Velkomìsto Milano bylo vybráno jako místo konání projektu zcela úèelovì, protoe se jedná o mìsto módy. Tedy mìsto, kde se píí
nejnovìjí trendy nejenom v oblasti módy, ale také v oblasti kadeønické a kosmetické. Italské
znaèky vlasové i pleové kosmetiky patøí k nejznámìjím po
celém svìtì, stejnì tak jako italské úèesy, støihy a barvy urèují
trendy pro celou Evropu.
Jako doprovodný program
ákynì navtívily milánské památky, napø. pøekrásnou katedrálu Duomo, historicky nejstarí
nákupní Gallerii Vittorio Emanuele, Teatro alla Scala, baziliku
di Sant'Ambrogio, hrad Castello
Sforzesco, muzea, obrazárny,
kostely, parky a mnoho ulièek a
námìstí tohoto velkomìsta.
Takté ochutnaly typické italské
jídlo, tìstoviny na tisíc zpùsobù
a výbornou italskou zmrzlinu.
Petra Franková
a Dagmar Svobodová

FOTBALOVÝ MCDONALD'S CUP 2017
Letos probíhá ji 20. roèník nejunikátnìjího fotbalového turnaje
v Evropì - McDonald's Cup. Nejvìtí mezikolní sportovní akce v
Èeské republice, jejím patronem je letos slavný fotbalista Pavel
Nedvìd, se za 19 let zúèastnilo 1 366 277! ákù ze vech koutù
naí zemì. Jen letos to bude na 80 000 ákù z témìø 3000 kol. Vítìzné drustvo, které vzejde pøes okrsková, okresní, krajská a celostátní finále na stadionu Viktorie Plzeò, pojede za odmìnu na návtìvu do vìhlasného klubu Juventus Turín! Hostitelem jim bude ji zmínìný Pavel Nedvìd a tìit se mùou na setkání i s takovými hvìzdami, jako je napø. Gianluigi Buffon!
Do tohoto 20. roèníku se pøihlásila i nae vizovická základní kola s výbìrem ákù 4. a 5. tøíd.
Okrskové kolo poøádala 2. kvìtna Z Mikoláe Ale Zlín, a to na
høíti SK Louky. Pøes velkou nepøízeò poèasí po celé dopoledne se
ve dvou kategoriích utkalo 11 ákovských drustev. Naemu výbìru
se z tohoto okrskového kola podaøilo postoupit do okresního finále v
Brumovì Bylnici!

Výbìr naí koly vzornì reprezentoval a srdnatì bojoval o
postup do krajského finále ve Zlínì. Bohuel postup se nezdaøil, jediná branka rozhodla o tom, e jsme tento turnaj nevyhráli, ale nakonec skonèili ètvrtí... O vyrovnanosti turnaje svìdèí i to, e ná výbìr
jako jediný porazil celkového vítìze, kterým byla poøádající Z Brumov Bylnice.

Pøesto lze celou akci hodnotit jako velmi úspìnou, chlapci a
dìvèata proili spoustu èasu sportováním a nìco navíc se snad podaøí pøítí rok.

To se konalo tentokrát za nádherného poèasí 11. 5. na bylnickém
stadionu. 12 vítìzù okrskových kol, kteøí do tohoto finále postoupili,
pøedznamenávalo vysokou kvalitu pøedvedené hry. To se také potvrdilo, kolní týmy na turnaji byly velmi vyrovnané a na utkání, které
svádìly, byla radost pohledìt.

Podìkování patøí øeditelce naí základní koly pí. Mgr. Koncerové, naim reprezentantùm a vem pomáhajícím.
Tisícùm poøadatelù této úasné akce pøejeme hodnì zdaru a elánu do dalích roèníkù!
Jiøí Brhláè, Martin áèek, Petr Èí
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VIZOVICKÝ FOTBAL PØEPISOVAL SVOJI HISTORII
O prvním èervnovém víkendu (2. - 4. 6. 2017) se zúèastnili starí áci fotbalového klubu SK Vizovice velkého Mezinárodního turnaje v Praze PRAGUE CUP 2017.
Na 10-ti místech po celé Praze, za úèasti dìtí od 7 - 19 let a
za úèasti drustev z USA a celé Evpropy (m.j. SRN, Rakouska,
Holandska, Polska, Francie, Itálie, Slovenska a dalích) se utkávali fotbaloví talenti z pøípravek, ákù a dorostencù, aby se nesmazatelnì zapsali do historie turnaje, jeho poøadatelem byl
EURO - SPORTRING se sídlem v Holandsku.

SPORTRINGU pro ÈR pana Sokaèe, který øekl: Propagovali jste
svoje mìsto, svùj klub a sami sebe, a to si zaslouí velké uznání.
Velký dík patøí Mìstu Vizovice, bez jeho významné pomoci by
se dìti na turnaj nedostaly a mohly by o takovém fotbale jen snít.
A tak kromì MASTERS OF ROCK, VIZOVICKÉHO TRNKOBRANÍ se i fotbal SK Vizovice zaslouil o to, e mìsto Vizovice je v podvìdomí Evropy a dokonce i Ameriky také díky fotbalové mládei klubu SK Vizovice.
Zásluhu na tom mají: Martin Penèík, Matìj Penèík, Mader,
Punèocháø, Holý, Moravec, Zahradníèek, Kalenda, Koòaøík, Øepa,
eliga, Mudrák, Melichaøík a holky Zuzka Fojtù, Iveta Sedláøová,
Natálka Závìická, vè. skupiny rodièù a trenérù pana Pitrona a Fojtù.
Frantiek Pitron
trenér a vedoucí mládee

DÌTSKÁ FOTBALOVÁ AKADEMIE
VE VIZOVICÍCH

A tak se také stalo, e si nae vizovická dìcka poprvé ve svém
ivotì a své fotbalové kariéøe zahráli proti Nìmcùm, Rakuanùm,
Dánùm, a dokonce i proti Amerièanùm a povýili tak vizovický fotbal
na fotbal s mezinárodní úèastí.
Nabídka, která pøila nìkdy v listopadu loòského roku, se stala
skuteèností a nai áci tak mohli naplnit heslo: Fotbal je fenomén,
který sbliuje národy.
Vpomínky, záitky, atmosféra a znaèné zkuenosti pro kadého
naprosto pøevaují nad výsledkovým neúspìchem. Obrovský res-

Fotbalový klub SK Vizovice se pøihlásil - jak u bylo døíve dáno
na vìdomí vizovické sportovní veøejnosti - k projektu Children´s
Football Academy. Po sérii nìkolika sportovnì-dovednostních akcí
ve prospìch mateøských kol v Zádveøicích a Vizovicích se pozvolna
dává dohromady skupinka rodièù a jejich dìtí, dìtí pøedkolního vìku narozených v roce 2011, aby naly uplatnìní ve fotbalové akademii - lidovì - kolièce oddílu kopané SK Vizovice.
Od února t.r. se dìti jedenkrát v týdnu tìí z fotbalovì-pohybového programu a poznávají tak taje krásné hry, které se veobecnì
øíká fotbal. Nejdøíve v tìlocviènì a nyní u i na venkovním høiti, zpoèátku s lehkým molitanovým míèem a nyní u s normální fotbalovou
merunou válí fotbal jako u zkuení harcovníci. Po necelém pùlroce, radost pohledìt.
Skupinku 15ti dìtí fotbalové kolièky vede zkuený trenér mládee Pitron Frantiek, který pøed rokem a pùl podobnì zaèínal s dìtmi roèník 2009 a 2010 a dnes jsou z nich u chlapci pøecházející do
mladí pøípravky. Nevìøíte? Dokladem jsou fotografie obou kolektivù.
Pøijïte se svými ratolestmi na tréninky, a u mladí pøípravky, nebo
této fotbalové kolièky. A nebo smìøujte svoje dotazy pøímo na trenéra Pitrona - telefon: 734 815 365 ev. mailová adresa: nortip@seznam.cz
Na fotografii kolièky sedí
zleva: Luká Nevaøil, Honza Dolanský, Maty Jankoviè, Petr Kalenda, Pea Kalivoda, a schovaný Pepík Penèík. Nahoøe stojí
zleva: Adam Solaø, tìpán Trubelík, Martin Fusek, Ondra Koøenek a Honza imèík.
Chybí: Frantiek Hudec,
Matýsek
Kmínek,
tìpán
Skøebský a Petøík Øehoøík.

pekt a nervozita se projevily v prvních utkáních turnaje. Pøestoe ani
v jednom z pìti utkání nezvítìzili (poslední tøi utkání prohráli shodnì
0:1), dostalo se jim velkého uznání z úst samotného éfa EURO-
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Na fotografii mladí pøípravky sedí zleva: Tobiá Provalil, Honza
Øezáè, Jirka Ostravský, Tobiá vancara, Robert Pritchard a Tomá
Fojtù.
Nahoøe stojí zleva: Sebastián Ilek, Ondra Kuela, Adam
paòhel, Filip Holek, David Èervenka a Luká Peèeòa.
Chybí: Tobiá Hlobil, Joná Jankoviè, Tomá Ulrych a Petr
Bambuch
Frantiek Pitron

SOUDNÍ OKRES VIZOVSKÝ - LUTONINA (III. ÈÁST)
HRUBÌ ZKAENÍ KURUÈTÍ NÁJEZDNÍCI PONIÈILI LUTONINSKOU HOSPODU
První písemná zmínka o obci
Lutonina pochází z roku 1261 a je
spojena se zaloením cisterciánského klátera Smilheim ve Vizovicích, kdy byla obec darována
kláteru spolu s osadou Vizovice a
dalími 24 obcemi. K vizovickému
panství patøila Lutonina a do roku
1848, kdy dolo k zániku feudálního systému. Dùleitým dokumentem, který se dochoval z roku 1585
je Urbáø, který uvádí:
Roku 1585 bylo tu 22 usedlostí a to: rychta zákupní s lánem rolí, 5 gruntù s pololánem
rolí, 4 grunty s pùldruhou ètvrtí
rolí, 6 podsedkù a 1 mlýn.
Jména usedlých tého roku
jsou:
Stanìk Fojt, Pavel Sivý, Jan
Dolák, Martin Jahoda, Mikulá Jeníkù, Martin Bartoù, Jíra Hrb,
Vávra lebeèných, Adam Blahoncù, Jakub Kròù, Vaek Matúù,
Martin Lysý...
V roce 1594 koupil vizovické
panství Emerich Dóczy. Také on
se snail o to se obohatit na úkor
poddaných, navíc za jeho panování dolo k zostøení náboenských
rozporù, nebo se snail pøinutit

obyvatelstvo k návratu ke katolické
církvi, stejnì tomu bylo v celé oblasti Valaska. Valasko bylo pøed
Bílou horou nekatolické a Morava
byla zemí náboenské svobody a
snáenlivosti. Po bitvì na Bílé hoøe vak byla vechna práva a privilegia moravských stavù zruena.
Utuování nevolnictví a náboenského útlaku vedlo v letech
1621 - 1644 k øadì valaských
povstání, která s pøestávkami trvala a do 1. poloviny 18. století.
Povstání valaského lidu vypuklo
na pøelomu roku 1620 - 1621 a
teprve po 20 letech se podaøilo
habsburské vládì jej potlaèit pouitím pøesily a nedodrením spojeneckých úmluv ze strany valaských spojencù. Vichni úèastníci
odboje byli krutì potrestáni. Z
Lutoniny bylo odsouzeno 9 obyvatel k trestu smrti.
Po poráce povstání docházelo k pozvolnému obnovování hospodáøského ivota, i kdy byli lidé
novì ohroeni Turky a pozdìji i
uherskými nájezdníky. V této dobì
se projevil zvýený pohyb obyvatelstva a postupnì se obsazovaly
oputìné grunty novými hospodá-

Lutonina 1929 - hostinec a obchod
Frantika Nedbálka
øi. V roce 1775 bylo v Lutoninì 14
sedlákù, 6 velkých a 3 malé podsedky a 27 chalup .
Roku 1781 zruil Josef II. nevolnictví. Tím se znaènì zlepila
situace poddaných, i kdy byli stále nuceni odvádìt urèité poplatky.
Poddaní z Lutoniny byli nuceni odvádìt roènì 440 zlatých a 28 krejcarù

Pohled na Lutoninu z Tyku.

Dalí reformou byl toleranèní
patent r. 1781 K povolenému
evangelickému vyznání se pøihlásila témìø celá obec. Tomuto pøedcházela následující událost. Roku
1777 byl na Hostýnì èten falený
toleranèní patent, aby se zjistilo
smýlení obyvatelstva. Pøes 40
obcí se pøihlásilo k protestantství.
Z Lutoniny to bylo 240 osob. Mnoho protestantstských vùdcù bylo

Stavba Baovy trati 1937
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mìl tìstí pracovat u firmy Baa.
Zvlátì, kdy byl starí anebo se
angaoval politicky, tak se do
továrny nedostal.

Pohled na Lutoninu z Tyku, vydalo Volné
výtvarné sdruení Valaský názor,
foto: Vladislav Jurèák
po této události odsouzeno na
pevnostní práce do Uher.
Roku 1872 byla v Jasenné zøízena kola a v roce 1896 byla
postavena kolní budova. Tato
kola byla soukromá, církevní èi
konfesijní. Církevním usnesením
byla tato kola r. 1901 uzavøena.
Dolo k rozíøení koly veøejné.
Obec Lutonina si chtìla roku 1903
zøídit vlastní kolu, avak obecní
zastupitelstvo nesouhlasilo.
Povolení ke stavbì bylo získáno a v roce 1931, avak hospodáøská krize ve pøeruila a kola
ji postavena nebyla.
Po rozpadu feudálního øádu
vak nebyla odstranìna majetková a sociální nerovnost. Vedle
sedlákù v obci tìce hospodaøili
drobní rolníci a v nejhorích pod-

mínkách ili bezzemci. Po ivelných pohromách a nemocech byli
nuceni ti nejchudí hledat obivu
jinde - v úrodnìjích krajích nebo
a v Americe.
V roce 1900 mìla obec 95 domù a 450 obyvatel. Prvý cvièitelský sbor tìlocvièné jednoty Sokol.
První svìtová válka zasáhla i
Lutoninu. Narukovalo celkem 96
muù starích 18 let. Nikdy se nevrátilo 12 obyvatel.
Vyhláení èeskoslovenské samostatnosti bylo pøijato s nadením, ale k podstatným sociálním
zmìnám nedolo ani nyní. Èásteènì se zlepila zamìstnanost díky
Baovým závodùm ve Zlínì. Vìtina vak zùstala bez zamìstnání a
bez prostøedkù.
Kadý obèan nejen v Lutoninì, ale i v okolních vesnicích, ne-

Lutonina 1936
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V roce 1934 zaèala firma Baa
stavbu trati Zlín - Valaská Polanka, co ovlivnilo ivot v obci. Firma
vykoupila nìkteré pozemky a stavení. Dále postavila v obci 6 barákù pro ubytování svých pracovníkù. Úkolem bylo prodlouit tra do
Púchova. Velká hospodáøská krize
na poèátku 30. let zasáhla i Lutoninu. V roce 1935 bylo v obci 30
nezamìstnaných.
Dne 17. bøezna 1939 vtrhli
Nìmci do Lutoniny a II. svìtová
válka a protektorát zasáhla také
Lutoninu. V roce 1940 zaèali posílat èeské obèany na nucené práce
do Nìmecka. V této dobì vznikly i
zde protifaistické skupiny. A do
samého konce války se nacisté
snaili za kadou cenu umlèet ve
èeské. K oivení národní kultury
pøispìla i èinnost Divadelního
krouku pøi Sboru dobrovolných
hasièù a také zaloení lutonské
dechovky. 4. kvìtna 1945 byla
obec Lutonina osvobozena a od té
doby se píí moderní dìjiny této
obce.
Po válce se zlepily bytové pomìry obèanù úpravami dosavadních domkù a novì bylo postaveno 30 bytových jednotek. Adaptací ze starého hostinského sálu byl
v obci r. 1955 vybudován Kulturní
dùm s jevitìm, ke sportovním
úèelùm bylo vybudováno høitì,
byla postavena pota (1957 - 58),
samoobsluha smíeného zboí
(1959 - 60) a pohostinství. Byly vybudovány chodníky a kanalizace.

O vzniku jména se dochovaly
dvì povìsti. První vypráví o tom,
jak chtìla jedna lechtièna vystavìt na Háji nad Výpustou hrad.
Tento zámìr se vak nikdy neuskuteènil a ona toho velice lutovala a z toho pochází jméno Lutonina.
Ve druhé povìsti se dozvídáme, e za pohanských dob býval v
tìchto místech høbitov. Lidé lutovali své zemøelé a tak osada, která zde vznikla, dostala název Lutonina.
Vysvìtlení jména Lutonina je
vak následující. Jméno vzniklo z
pùvodního jména ves, lhota Lutoòova.
(Archív obce Lutonina)
(Pozn. red.: zápis je ponechán v dobovém jazyce z roku
1907)
Lutonina, druhdy také Lutonín, samostatná katastrální a politická obec v údolí, 3,2 kilometry
severovýchodnì od Vizovic do
Liptálu.
Rozloha obce mìøí 6,17 km2.
Plodné pùdy 592 ha.
Obyvatelstva bylo roku 1790
ve 74 domech 407, roku 1834 v 82
domech 438, roku 1880 v 91 domech 441, roku. 1890 v 94 domech 498 a roce 1900 v 95 domech 450 duí, vesmìs Èechù,
pøevánou vìtinou evangelíkù
augsburské konfesse, meninou
katolíkù, zemìdìlcù.
Katolíci i protestanti jsou pøifaøeni do Jasené, kde je i kola. Pota a nádraí jsou ve Vizovicích.
Rody pøes 100 let na gruntech: Mynáøùv, Tomancùv, Øe-

Baùv pracovní tábor

pùv, Kolajùv, Bìlíkùv, Bednáøùv, Malého.
Epidemie cholerová v roce
1866 vyádala si 17 obìtí, tyfem v
roce 1849 zemøelo 19 lidí. Dalí,
tyfovou epidemií v roce 1866 jen 3

i obyvatelé Lutoniny.
ivelní pohromy: neúroda
roku 1847 a v jejích následcích
hlad, z nìho pochází hlavnièka,
povodeò r. 1855, krupobití roku
1896.

Samoty: Holubský na Kamenici, Výpusta, leby.
Jména tratí: na Stránéj, Lípùvky, Lomce, Mouèníky, Hodiova (mn. è.), Rohozná, Podlaí,
Ohrady, Snozky, Láze, leby, Zanivy, Slatiny, Podlití, Bohláèky,
Bravenèí, Øepovské, Závrí, Okrouhlá, Vèelínek, Nadluí, Nivy,
Háje, Èertoryje, Díla, Zahájí,
Holubice, Stráná, Sklady, Kúty,
Hodín, Hájky, Lúky, Klenì, íra,
Zaíøí, Kopec, Ètverhranná, Dlúhé, Vrchy, Koryto, Havlica, Mlýniska Halaín, Ochlamky, Brhlisko,
Teplica.
Paseky: Roku 1599 jmenují
se kopanice: v Bravenèích, za
Hájem, v Hodiovì, na Lánech, u
Lazù, v Lipùvkách, v Litím, v
Lomcích, v Mezném, na Nivì, v
Prnici, v Snozkoch, v Stráném a
na Strái, na Vìtrném, ve Vlèinku,
ve Vre, na Výpustì, ve lebì, v
íru, v Konèinách; v roce 1652
Honce, v Mlíèníku, v Podlaí, na
Rohozné; roku 1653 na Hodinì,
nad Teplicú.
K pomìrùm poddanským sluí
vytknouti, e obec odvádìla vrchnosti 13 1/8 míry chmele, z èeho
lehko souditi lze na mnoho chmelnic v chotáøe (dle Selského archívu 1903). Nevíme vak, nebyl-li to
planý chmel, co se nejvíce pravdì podobá. V posledních letech
poddanských nebylo ji v Lutoninì
dìdièného fojtství. Zato èíslo 14.
sluje do dneka zemanstvím (viz
v okrese klobuckém pøi Poteèí).
Lány mìly 120 mìr, pololány 60,
ètvrtlánù nebylo, podsedky 90
mìr. Po roce 1848 zùstalo vrchnosti 115 jiter, sedlákùm 1072 1/3
jitra pùdy. Ovèáctví bylo velmi

Rodina Krèmáøova a Kolínkova z Vizovic

pìstováno; bylo v chotáøe devìt
salaí, za to nebylo kolib.
Roku 1775 bylo v Lutoninì 14
sedlákù, 6 velkých a 3 malé podsedky, chalup 27. Chovalo se 18
krav, ovcí kolem 290, vèelstev 98
klátù. Obec dávala 4 zlatých 30
krejcarù, platu enkovního a 1 zlatý 10 krejcarù za posudkové tele.
Platy byly jako v Pozdìchovì, jen
chalupníci platili jetì za pøástku.
Lutonina je osada starobylá,
která se poprvé pøipomíná v zakládací listinì klátera vizovského z
roku 1261. S kláterem byla spojena a do jeho rozpadu a zániku a
po té nadále se lechtickým zboím vizovským, jako je pøi nìm do
dneka. Roku 1481 jmenuje se
výslovné v pùhonu, kterým opat
Bene i veken konvent pohoní
Ctibora z Cimburka a z Tovaèova,
e násilím a bez práva drí statky
a dìdiny kláterní a toliké roku
1482, kdy opat pùhon svùj z neznámých pøíèin opakuje.
Roku 1585 bylo v Lutoninì 22
usedlostí, a to rychta zákupní s
lánem rolí, 5 pololánù, 4 grunty s
pùl druhou ètvrti rolí, 5 ètvrtlánù, 6
podsedkù a mlýn. Fojtství pøipomíná se u roku 1503. Roku 1549,
kdy Zikmund Kuna z Kuntátu
vtìlil do desk statek druhdy kláterní Václavovi z Bozkovic, zase
znova pøipomíná se mezi poddanskými dìdinami Lutonina, jako i
pøi dalích pøevodech zboí vizovského v roce 1568, 1578 a 1600
se dìje.
Za veobecné reformace byla
Lutonina celá nekatolická a náboenství nekatolické udrelo se zde

Lutonina 1945
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jetì dlouhou dobu po válce tøicetileté. V gruntovní knize èteme v
roce 1675 o mlynáøi lutoninském:
Tak jako ten mlýn horní
od Martina Fojtova jeho dìtem
Martinovi a Mikulovi pøi poruèenství spoleènì uívati poruèen byl, ponìvad ten Mikula

katolíkem ostati nechtìl, radìji
svùj díl aneb toho mlýna polovici upoutí a tak Martinovi vecko postupuje. Nicménìji Martin
svou vùli v tom dává, aby dìti
Mikulovy, kteøí katolíci budou,
ten nápadek v tom mlýnì vyhledávati mohli.

Dráha a Baùv pracovní tábor
Vrchnost vizovská mìla v Lutoninì hospodu, kterou v roce.
1726 vpády kuruckými hrubì zkaenou nákladem 82 zlatých 53
krejcarù opraviti dala.
Z rukopisu Václava Peøinky
Vizovský okres z roku 1907
zpracoval Richard Jaronìk.
Archiv fotografií Libor Macek

Výzva redakce VN: Váení
obèané Vizovic a okolí, máme velmi pozitivní ohlasy na historickou
rubriku, kde se snaíme zajistit co
nejvíce fotografií a materiálu k rùzným, mnohdy ji zapomenutým
událostem. Zvlátì je kladnì hodnoceno vzpomínání na vizovské
rodiny, jejich práci, ivnost èi jiné
zásluhy, jako napøíklad ji zveøej-

Stavba Baovy dráhy
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nìné pøíbìhy rodin Halù, Jiøíèkù,
Okerù, Sláèíkù, Svárovských,
Kubíèkù...
Tato rubrika mnohdy vzniká v
úzké spojitosti s rodinou, která má
v rodinném archívu velmi zajímavé
snímky, pøíbìhy èi pohledy do soukromí známých Vizovjanù.
Budu velmi rád, kdy se se
ètenáøi VN podìlí i dalí vizovské
rodiny jejich rod byl veøejnì èinný
a je to u jedno, zda jako uèitel,
Sokol, starosta èi ivnostník.
Pokud máte doma fotografie,
faktury, smlouvy èi jinou dobovou
dokumentaci, neváhejte redakci
VN oslovit.
Vae kulturní dìdictví oskenujeme a ihned vrátíme.
Pøedem dìkuji za podporu pøi
spoleèné tvorbì této rubriky.
Richard Jaronìk

Baùv pracovní tábor

HOØKÁ KOMEDIE - ZAKÁZANÉ UVOLNÌNÍ
Zakázané uvolnìní je nedovolený zpùsob hry v ledním hokeji.
V baru kavárny Domu kultury se vak jednalo o úplnì jinou hru.

V podání Nezávislé divadelní scény Semtamfór za Slavièína
zde tøi hereèky ztvárnily hoøkou komedii ZAKÁZANÉ UVOLNÌNÍ, pojednávající o únosu nevìsty, který se nepovedl, o dùleitém hokejovém utkání a o koktejlu, který si holky nalily, a kdy pøiel ten správný èas.

Do hokejového baru pøijela nevìsta Klára a svìdkynì enicha
(svìdek toti nemusí být vdycky chlap) Iveta. Jeliko nefunguje televize a hraje se dùleitý hokejový zápas, pravdìpodobnost, e by se
dostavil jetì nìkdo jiný, je témìø nulová. K návtìvnicím si pøisedá
barmanka Vladana a pohodovì vypadající veèer se díky alkoholu,
stresu z obøadu a nudì zaèíná vymykat kontrole
Pracovnice Domu kultury
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HUDEBNÍ KLUB VIZOVICE - JIØÍ ÈERNÝ

Kdy jsem dostal nabídku na poøádání Hudebního klubu ve Vizovicích, tak jsem hned vìdìl, e pøivezu hudebního publicistu Jiøího
Èerného, se kterým mì pojí letité pøátelství a aktivní spolupráce na
tematických poøadech v Hudebním klubu Zlín.

Musím se pøiznat ke svému dlouhodobému zájmu o hudbu, který
v polovinì 60. let zásadnì odstartoval právì J. Èerný s rozhlasovým
poøadem Dvanáct na houpaèce a také jeho zasvìcené hudební
èlánky, kníky a kritiky.

První Ro(c)kování Jiøího Èerného probìhlo 11.5. a já jsem mu
chtìl zároveò více pøedstavit rodnou valaskou hroudu.
Dopoledne probìhla exkurze u R. Jelínka, následoval obìd ve
Valaském enku, pohled na Vizovice z Tìchlova a relaxaèní odpoledne na pasekách v Lutoninì.
Na Jiøím se pohodový den promítl i na hudebním poøadu, který
trval témìø 3 hodiny, a jak se mi pøiznal - vùbec se mu nechtìlo konèit v pøíjemném prostøedí s bájeèným publikem. Jeho skvìlý výbìr
ánrovì pestré hudby, nezamìnitelný rozváný hlas, nadhled a vìdomosti nejenom z hudebního svìta ve vech pøítomných vyvolaly
touhu Urèitì se ve Vizovicích s Jiøím Èerným nevidíme naposled.
Jan Imrýek
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VELIKONOÈNÍ JARMARK

V sobotu 8. dubna 2017 se v Domì kultury ve Vizovicích uskuteènil ji tradièní Velikonoèní jarmark. Z dùvodu omezení provozu se
vak pøedstavil v trochu jiném kabátì. Selo se zde 17 prodejcù regionálních specialit, napø. perníèkù, frgálù, koláèkù, trdelníkù, domá-

zeò poèasí pøilákal hlavnì dìtské obdivovatele. V prostorách kavárny, informaèního centra a vestibulu Domu kultury nabízelo své zboí
23 prodejcù velikonoèních ozdob a dekorací, kraslic, pomlázek a dalích øemeslných výrobkù. Vizovické velikonoèní trhy pøilákaly i velkou øadu nejen domácích, ale i pøespolních návtìvníkù.

cích brambùrek, tyèinek a dalích cukrovinek. Dobroty se prodávaly
ve stáncích na parkoviti za Domem kultury. U vchodu do kavárny
lákaly návtìvníky kotle plné zabijaèky a atmosféru venkovního prodeje podtrhával umìlecký kováø s ukázkou své výroby. I pøes nepøí-

V rámci kulturního programu vystoupili Petr Sovják - gajdo z
Neubuze, valaský soubor písní a tancù Vizovjánek, cimbálová muzika Ocún a FS z Poleovic.
Kdo pøece jenom odolal zabijaèce pøímo z kotle, nebo domácí
palaèince, urèitì vyuil nabídky skvìlé kyselice pøímo v kavárnì.
Veèer se v Domì kultury pokraèovalo Jarmareèní zábavou s kapelou FOCUS rock.
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Pou ke sv. Vavøincovi
ve Vizovicích
13. srpna 2017
Program:

9:00 - bohosluba v kostele sv. Vavøince
15:00 - slavnostní poutní bohosluba
P. Antonín Basler, kancléø
Odpolední program bude pokraèovat na Orelském høiti.
Pro dìti bude pøipraven skákací hrad a hry.
Vystoupení kapely Fotøi a jiné radosti.
Obèerstvení zajitìno.
Zveme k pøátelskému posezení.

