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Pøemýlením o tom, jak být astný a zdravý, se lidstvo
urèitì zabývá od nepamìti. Nae pamì nás pøi pohledu do
minulosti èasto zradí, leccos vynechá, nìco zkreslí. Nae
pøedstavy o tom, jak tìstí dosáhnout, smìøují èasto k bohatství, postavení a spoleèenskému uznání. Pravda, jak se stát
astným a zdravým, je, zdá se, nìkde jinde.
Pøed asi rokem byly zveøejnìny výsledky unikátní, pøes 75
let trvající studie vìdcù z Harvardu, kteøí tìsnì pøed druhou
svìtovou válkou zaèali sledování kvality ivota pøes 700 mladých muù. Èást z nich mìla pøed sebou záøivou kariéru, byli
studenty této slavné univerzity, druhá èást ale byla z tìch sociálnì nejslabích vrstev z bostonských pøedmìstí. Kadé dva
roky bylo sledováno, jak se jim ije, jaký je jejich zdravotní
stav, jakou mají práci, jaké okolnosti to ovlivòují. Tuto studii se
neuvìøitelnì podaøilo udret v chodu a do souèasné doby,
nìkteøí úèastníci mají pøes 90 let a jsou jetì naivu, jeden z
nich se stal i prezidentem USA. V posledních desetiletích u
jsou ve studii i jejich manelky a nyní novì i jejich pøes 2 000
potomkù.
Zkoumalo se, které ivotní okolnosti, které zdravotní
odchylky, jaké události vedou do budoucna k astnému ivotu a jak to vechno ovlivòuje jejich zdravotní stav. Pøedpoklady
byly asi, e to bude úroveò pøíjmu a hmotný blahobyt, dobrá
lékaøská péèe, faktory jako nízký cholesterol a podobnì.
Výsledky jsou zajímavé a asi pøekvapující. Ukazují, e jediné, co nás udruje astnìjími a zdravìjími, jsou kvalitní
vztahy. Vztahy v manelství pøedevím, taky s pøáteli a v komunitì, ve které ijeme. Nejvìtím vrahem tìstí a zdraví se
ukázala samota. Platí to i pro samotu ve vztahu, kde nepanuje dùvìra nebo jsou trvalé konflikty. Pøi ní se zdraví kolem padesátky zaène prudce horit, zhorí se i funkce mozku.
Naopak lidé ijící v dobrém vztahu si udrí zdraví déle, jsou
déle duevnì svìí a i bolesti, které pokroèilý vìk pøináí,
zvládnou s dobrou náladou. Bìné hateøení se nepoèítá,
pokud se na sebe mohou spolehnout.
Budou pøicházet podzimní dny, mlhy a nevlídné poèasí,
ubude sluneèního svitu. Po letní kultivaci zahrádek a starostech, jak budeme vypadat v plavkách (na cizích koupalitích),
je moná èas kultivovat nae vztahy. Mluvme spolu, scházejme se, travme spolu více èasu. Nenechme se rozdìlovat falenými zprávami z médií, odlepme se od obrazovek a mobilù, jakkoliv chytrých, hledejme, co nás spojuje. Je to taková
nevyádaná lékaøská rada, jak mít astný ivot a být zdravý.
A je to, prosím, vìdecky ovìøeno!

Pavel Skalka

SVATOMARTINSKÝ TRH VE VIZOVICÍCH JI POSEDMÉ
Vdy v listopadu se na vizovickém námìstí koná Svatomartinský
trh, který je organizován Místní akèní skupinou Vizovicko a Sluovicko,
o.p.s. Nejinak tomu bude v letoním roce, kdy probìhne sedmý roèník
této akce.
Tìit se na nìj mùete v sobotu 11.11., pøímo na svátek sv.
Martina. Od 9 hodin budou moci návtìvníci zaèít nakupovat regionální i národní výrobky nejrùznìjích druhù, jako jsou napø. tradièní frgály, domácí uzeniny, palaèinky èi mrkvové dorty. S úderem jedenácté

Ji teï se tìíme na setkání s Vámi a vìøíme, e podpoøíte svojí
úèastí ji sedmý roèník Sva-tomartinského trhu, který dopomáhá udrovat nae tradice a zároveò vytváøí pøíleitost pro setkání s pøáteli a
známými.
Ing. Pavel Elík MAS Vizovicko a Sluovicko

NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Dobrý den,
jmenuji se Jana astová, a protoe ve Vizovicích iji dlouhých 47
let, rozhodla jsem se s Vámi podìlit o radostnou událost, která se v naí rodinì stala v letoním roce, díky narození malé Sofinky - mé vnuèky. V enské linii je nás nyní pìt ijících generací.

hodiny uvítají pøítomní svatého Martina pøiváejícího víno, které bude
poeh-náno knìzem. Nebude chybìt následná ochutnávka, pøi které
bude pøíleitost ocenit letoní roèník tohoto svatomartinského moku.
O ochutnávku nebudou ochuzeni ani malí úèastníci, pro které budou k
dispozici Svatomartinské rohlíèky.

Moje babièka Marta Macková se narodila 25. 5. 1926 a bydlí v nedaleké Jasenné, moje maminka Jana Dolanská, narozena 20. 12.
1944, ije ve Vizovicích, já jsem se narodila 18. 5. 1964, moje dcera
Lenka Zmrzlíková se narodila 4. 12. 1982 a momentálnì ije v zahranièí a vnuèka Sofia Zmrzlíková se narodila 7. 2. 2017.
Mezi nejstarí a nejmladí èlenkou naí rodiny je vìkový rozdíl 91
let.
Snad i vy budete mít radost z této události jako my.
Pøeji Vám i Vizovským novinám jen to dobré.
Jana astová

Jednou z novinek bude úèast kováøe, u kterého si mohou návtìvníci prohlédnout, jak tato nároèná práce probíhá. Kromì sledování jim bude nabídnuta i monost si kovaøinu vyzkouet.
Po dobu konání bude atmosféru dolaïovat hudební doprovod,
který zpøíjemní celé dopoledne svými tradièními valaskými písnìmi.
Konec je naplánován na 13 hodin, oslava sv. Martina vak mùe
pokraèovat, nebo je mono ochutnat speciální Svatomartinské menu,
které je kadoroènì pøipravováno v místních restauracích.

Kdo miloval, nezapomene.
Tak jak ti z oèí záøila láska a dobrota, tak
nám bude chybìt do konce ivota.
V úterý 3. øíjna to bylo ji 10 let, co nás
opustila vzorná máma, pøívìtivá babièka,
teta a druka Jarmilka Viktoøíková,
rozená Mazouchová z Lípy.
Kdo jste ji znalí, vzpomeòte s námi.
Dcera Lenka, Magda s rodinou
a druh Frantiek.
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NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Ohlasy na koncert F. Janèíka a spol. ve Vizovicích dne 25. 8.
2017.
Tìsnì pøed uzávìrkou VN 5/2017 mi pøinesl kmocháèek Vlaïa Jurèák dopis od svého kamaráda, muzikanta Frantika Janèíka (zakladatele výe uvedeného souboru), který pøijel a ze umavy z Prachatic, aby navtívil jeden z koncertù konaných ve vizovském zámku.
Trochu jsme probrali vizovskou znìlku v podání kvarteta F.
Janèíka, který zde hrál a pochází právì ze zmiòovaného jihoèeského
mìsta Prachatice a bylo by koda èást z dopisu, a spíe zdravice,
nezveøejnit.
A pøirozenì, klarinetový soubor z Prachatic byl poctìn potovní
známkou z domácí dílny nám vem známého kmocháèka Vladi Jurèáka:

V dnením podzimním pokraèování kvízu milovníkù vizovské architektury Jak znáte Vizovice pøedstavíme dva domy, které pochází témìø ze stejného období. Jako malá nápovìda mùe být, e
domy shodou náhod nejsou od sebe a tak vzdáleny. Jeden je spíe
novorenesanèního charakteru a druhý spíe dùm secesní. Správné
odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Milý Vláïo,
tvoje slova pro mne znamenají mnoho. Ty jsi hezky rozebral dojem
z naeho koncertu a dìkuji Ti za slova uznání pro svoji muziku. Tu
jsem se snail dìlat dobrou a ve vech ánrech.
Mimochodem kvartet hrál minulý týden v Ingolstadtu, mìl tam vernisá a pìkný koncert.
Jinak Synek z Valaska se kvartetu hodnì líbí pro svùj folklórní
charakter a budou ho hrát. To i mne potìí.
Celá skupina na Vizovice hodnì vzpomíná, kde se jim líbilo. Jak
ubytování v enku, veèer na Vrátnici èi obìd U Tonka. A hrálo se jim
prvotøídnì. Obecenstvo bylo velmi vstøícné a vynikající.
Vláïo, díky za nae pøítelství, pøeji Ti hodnì elánu, ale pøedevím
dobré zdraví a moc zdravím Tvoji paní a mejte se hezky.
Franta s Marií

Tel. 776 137 833
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Obr. 1: Palackého námìstí - novorenesanèní dùm èp. 355 z konce
19. století
Obr. 2: Øíèanská ulice - secesní vila èp. 360 ze zaèátku 20. století

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

NOVINKY V INFOCENTRU
Prázdniny jsou za námi.
Skonèila hlavní turistická sezóna
a hluèící dav v infocentru vystøídaly sbíjeèky a kladiva. Nastala
dlouho oèekávaná rekonstrukce

Domu kultury. Infocentrum brzy
vypadalo jako stavenitì, a proto
jsme museli prostory naeho
íèka na nìjakou dobu uzavøít.
Bylo to z dùvodu bezpeènosti,

aby nai návtìvníci nepøili k
úrazu.
Dùm kultury se doèká nové
støechy a vzduchotechniky potøebné pro konání akcí, dostane

také nová okna i vchod. Pak pøivítá návtìvníky v novém kabátì.

PROJEKT PØESHRANIÈNÍ SPOLUPRÁCE VIDIEK BEZ HRANÍC
Ji v polovinì roku 2016 zaèala probíhat první jednání mezi ètyømi
místními akèními skupinami (za ÈR: MAS Vizovicko a Sluovicko,
o.p.s. a MAS Moravský kras z.s.; za SR: MAS Vratec a Kopanièiarsky
región - miestná akèná skupina) k pøipravovanému projektu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika - Èeská republika. Jeliko se
bìhem nich vichni projektoví partneøi shodli na hlavním cíli a konkrétních aktivitách, rozhodlo se o podání ádosti o dotaci. "Vidiek bez
hraníc", jak zní název projektu pøeshranièní spolupráce, bude realizován od 1. srpna 2017 do øíjna 2018.
Hlavní zamìøeni je pøedevím na podporu kulturního a pøírodního
dìdictví, propagaci výrobkù regionálních producentù, volnoèasových
aktivit a jiných projektù spolupráce. Nosnými aktivitami jsou ètyøi dvoudenní vzdìlávací setkání za rovnomìrné úèasti zástupcù vech zapojených MAS. Ta se budou konat støídavì vdy na území jednoho z

partnerù (v kadém ze zapojených státù se tudí uskuteèní dvì akce).
První z nich se bude konat na podzim tohoto roku, pøièem hlavním
organizátorem bude MAS Moravský kras.
Souèástí vech setkání budou pøedevím bloky pøednáek a semináøù s ukázkami dobré praxe, workshopy, setkání s místními producenty èi rùzné exkurze. Kadý partner má pøidìleno jedno z témat, na
které se pøi tìchto setkáních zamìøí. Patøí mezi nì problematika získávání finanèních prostøedkù na projekty, komunitní ivot a komunitní
kola, marketing regionálních výrobkù a propagace kulturního a pøírodního dìdictví. V rámci projektu bude také vytvoøena øada brour a
jiných propagaèních materiálù s pøíklady dobré praxe.
Projekt v koneèném dùsledku umoní výmìnu zkueností v oblasti rozvoje venkova mezi jednotlivými partnery, pøièem zlepí monosti pro dalí spolupráci na podobných aktivitách.
Ing. Pavel Elík MAS VaS
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MÌØENÍ SRÁEK A TEPLOTY VZDUCHU
VE VIZOVICÍCH
V záøí letoního roku bylo na
plá budovy mìstského úøadu
nainstalováno teplotní èidlo, které umoòuje celoroèní mìøení
teploty s archivací a prezentací
dat. Teplotní èidlo tak roziøuje
monosti lokálního výstraného
systému, který je nyní vyuíván

dùm Èeského hydrometeorologického ústavu.
Výstupy namìøených dat
mohou obèané on-line sledovat v
grafické a èíselné formì na internetových stránkách mìsta a výrobce èidla. Aktuálnì jsou veøejnosti k dispozici data po dobu 7

pøi mìøení deových sráek, v
rámci protipovodòové ochrany.
Pøi pøekroèení limitních sráek
systém zasílá výstrané SMS
zprávy èlenùm povodòové komise a dotèeným starostùm níe po
toku Lutoninky a varuje tak pøed
bleskovými povodnìmi.

dnù. Podle dodavatelské firmy je
v plánu do pùl roku vytvoøení èasovì neomezeného pøístupu k
namìøeným datùm.
Srákomìr byl poøízen ji v
roce 2013 s 85% dotací z integrovaného regionálního operaèního programu EU. Náklady na
instalaci teplotního èidla èinily
7 500 Kè.
Jiøí ùrek, DiS.
MìÚ Vizovice

Interval záznamu dat z teplotního èidla je 10 minut, take
mìøení poskytuje detailní pøehled
o prùbìhu teplot bìhem dne.
Zvolená mìøicí technika a provedení instalace odpovídá standar-
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE
Knihovna roku 2017 Zlínského kraje
Dne 12. øíjna 2017 probìhlo v sídle Zlínského kraje ocenìní nejlepích veøejných knihoven Zlínského kraje za rok 2017 za jejich pøínos k rozvoji knihovnických a informaèních slueb a jejich mimoøádné
poèiny. Titul Knihovna roku 2017 Zlínského kraje získaly ètyøi knihovny
(z kadého okresu jedna). Mezi ocenìnými je za okres Zlín nae knihovna.

Zátitu nad ocenìním pøevzal v letoním roce Mgr. Miroslav Kaný, radní Zlínského kraje pro oblast kultury, památkovou péèi, církve,
mláde a sport. Knihovny navrené na toto ocenìní mohli nominovat
zástupci zøizovatelù, ale také odborná veøejnost. Návrhy na toto ocenìní pocházely od zástupcù zøizovatelù a také od odborné veøejnosti.
Ocenìní naí knihovny probìhlo nejen na základì statistických
údajù, ale také s pøihlédnutím ke vzhledu knihovny a rozmanitosti kniního fondu, dùraz byl kladen i na rozsah kulturních a vzdìlávacích akcí pro koly i veøejnost, vèetnì úspìného zapojení do
celostátních projektù.
Samozøejmì, e máme radost z tohoto ocenìní naí práce, ale je
to i vae zásluha, e knihovnu navtìvujete, s námi spolupracujete a
hodnì nás podporujete a hlavnì, e rádi ètete. Tímto Vám - naim ètenáøùm, patøí velké podìkování. Tìíme se na Vás opìt v knihovnì a ti
co váhají, pøijïte se alespoò do nových prostor knihovny podívat.
Dalí informace o èinnosti knihovny i kniním fondu naleznete na
www.knihovnavizovice.cz
Mgr. Blanka Krejcárková
Hana Stloukalová

SITUACE KOLEM DÁLNICE D49
V èervnu obdrelo vedení Vizovic, stejnì jako ostatní obce na
trase budoucí dálnice novou studii k chystané dálnici D49.
Starostka mìsta o tom informovala zastupitele na zasedání
dne 28. 6., ale èlenové zastupitelstva studii k prostudování nedostali.

Vzhledem k tomu, e zastupitelstva ostatních obcí na trase
studii projednávali na svých zasedáních, poádal jsem vedení
mìsta o projednání na zastupitelstvu dne 6. 9. 2017. Vedení
obce na zasedání pozvalo øeditele Øeditelství silnic a dálnic Zlín
Ing. Chudárka a projektanta studie.

Studie byla zpracována na
základì objednávky ØSD, které
tak reagovalo na rozhodnutí
Ministerstva ivotního prostøedí
ze dne 15. 11. 2013 na posuzování vlivù R49 (nyní oznaèovanou D49) na ivotní prostøedí
(EIA), které mimo jiné naøídilo:
Souèástí provìøení nového øeení by mìl být návrh pøípadnì
jiných technických parametrù
(dvoupruh se stoupacími pruhy)
na základì zohlednìní kapacitních parametrù dle dopravnì
technických údajù.

Preferované navrené technické øeení D49 v úseku od obce Veselá poèítá s ètyøproudým
provedením dálnice, které by bylo v úseku mezi Lípou a Zádveøicemi vedeno soubìnì se souèasnou silnicí I/49 a s dálnièní
køiovatkou pøed Vizovicemi. Od
køiovatky pøed Vizovicemi by
D49 pokraèovala ke státní hranici v tøíproudém provedení o celkové íøce 13,5 m, kdy by ve
stoupacím smìru byly vdy dva
proudy. Urèitý úspìch je, e ØSD
muselo pøiznat, e realizace celé

trasy ve ètyøproudém provedení
nemá ekonomické zdùvodnìní.
Tøíproudé øeení má mimo úspory financí tu výhodu, e by nepøitáhlo tak velké mnoství mezinárodní dálkové dopravy, jako ètyøproudá dálnice. Maximální kapacita tøíproudé silnice je cca
27.000 vozidel dennì a je proto
naprosto dostaèující i v dlouhodobém výhledu. Znaènou nevýhodou ovem je, e nejblií dálnièní pøipojení Vsetína by zatím
bylo pøes Vizovice a dolo by tak
k jetì vìtímu dopravnímu zatíení ulic Zlínské a Chrastìovské a na obou námìstích. Janova hora by byla pøekonána záøezem, údolí Lázeòské ulice elezobetonovým mostem s protihlukovou ochranou ve výce cca
30m a pokraèovala by dále smìrem na Lhotsko.
V lokalitì Dubovsko by mìla
být postavena dálnièní odpoèív-
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ka s parkovitìm. Do studie byl
rovnì zapracován pøivadìè z
Valaské Polanky, co byl dalí
poadavek MP.
Po pøedstavení studie projektantem jsem pøednesl následující poadavky:
1. Øeení D49 v profilu 13,5
m-støídavý tøíproud u od Sluovic za vyuití souèasného ètyøproudu Sluovice-Lípa a souèasné silnice I/49 Lípa-Vizovice (podobný poadavek vzneslo zastupitelstvo Zádveøic).
2. Øeení prùtahu pøes Vizovice tunelem pod ulicí Lázeòskou
3. Zruení odpoèívky na km
37 v lokalitì Dubovsko
4. Prodlouení tunelu Pozdìchov 2 ze 300 m na minimálnì
dvojnásobek, pøípadnì pøeloení
køiovatky s pøivadìèem od Valaské Polanky z hlavního høebene Vizovických vrchù
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Bohuel se ani jeden poadavek nesetkal s pochopením ze
strany ØSD. Tøíproudé provedení
by do Vizovic nepøitáhlo tolik vozidel jako ètyøproudé a dolo by k
velké úspoøe finanèních prostøedkù, které by bylo mono vyuít na tunel pod Vizovicemi. Odpoèívka za Vizovicemi s parkujícími a startujícími kamiony negativnì ovlivní ivotní prostøedí na
Øíèanské ulici a víme, e dálnièní parkovitì bohuel èasto pøitahují kriminalitu. Dalí odpoèívka
je po dvaceti kilometrech u státní
hranice a to je dle platné vyhláky minimální pøedepsaná vzdálenost odpoèívek. Umístìní dálnièní køiovatky na vrcholu hlavního
høebene Vizovických vrchù je
vùèi pøírodì velmi necitlivé a výraznì naruí nejen migraèní koridory zvìøe, ale i turistickou vyuitelnost Vizovických vrchù. Projektant ovem poadavky odmítl
a zdùvodòoval to technickými argumenty (výkový profil, naruení pramenù spodních vod nad
Pozdìchovem apod.).
Po odchodu Ing. Chudárka a
projektanta dolo zastupitelstvo k
následujícím usnesením:
1. Zastupitelstvo mìsta Vizovice navrhuje provedení D49 v
profilu 13,5 m ji od Sluovic za
vyuití souèasné ètyøproudé silnice Sluovice Lípa a silnice I/49
Lípa Vizovice
2. Zastupitelstvo mìsta Vizovice nesouhlasí s technickým
provedením vedení D49 pøes
Vizovice a trvá na øeení s tunelem pod ulicí Lázeòskou
3. Návrh ve znìní Zastupitelstvo mìsta Vizovice nesouhlasí s realizací odpoèívky v lokalitì Dubovsko na km 37 nebyl
schválen.

NOVÁ SEKAÈKA PRO TECHNICKÉ SLUBY
Technické sluby mìsta
Vizovice obdrely od firmy
GLOBAL ENTERPRISES LTD.
s.r.o. pana Stanislava Kubíèka
vìcný dar. Jedná se o kvalitní
dánskou sekaèku od firmy TE-

Technické sluby mìsta Vizovice jetì jednou dìkují dárci
panu Stanislavu Kubíèkovi.
Ing. Ivan Strakraba
øeditel organizace

OTEVØENÍ
VÍCEÚÈELOVÉHO
HØITÌ PRO
VEØEJNOST
Od 1. 10. 2017 mají vichni
obyvatelé Vizovic opìt monost
vyuít víceúèelové høitì za
horní budovou Z, a to ve vyèlenìných hodinách pro veøejnost.
Hodiny pro veøejnost:
Sobota 13:00 - 17:00 hod
Nedìle 14:00 - 16:00 hod
Vyuijte této pøíleitosti, pøijïte si zasportovat a strávit svùj
volný èas pohybem.
SK Vizovice a Mìsto
Vizovice

REALIZOVANÉ INVESTICE V LETNÍCH MÌSÍCÍCH
OPRAVA VAZBOVÉ STØECHY
NA DOLNÍ BUDOVÌ
MATEØSKÉ KOLY
V termínu 17. 7. - 31. 7. 2017
byla realizovaná oprava støechy
na dolní budovì M. Dolo k výmìnì støení krytiny, kompletní
výmìnì okapového systému a
výmìnì hromosvodu. Stavební
práce provedla firma ZLÍN-MAT
s.r.o. za cenu 790 478 Kè.

Obì usnesení zastupitelstva
byly odeslány 14. 9. 2017 na Øeditelství silnic a dálnic.
Èasový horizont realizace
zatím nelze pøesnìji stanovit,
protoe je závislý na termínu dopracování, pøípadnì úpravy studie, vypracování projektu, posuzování vlivù na ivotní prostøedí,
vystavení stavebního povolení,
výkupu pozemkù i na realizaci
pøedchozích úsekù.
Pavel Peèeòa
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XAS typ PRO LAWN 200, která
umoòuje pohodlné obseèení
sloupkù a dalích pøekáek v
trávnících a zlepí kvalitu seèení
zejména na námìstí mìsta Vizovice.
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REALIZOVANÉ INVESTICE V LETNÍCH MÌSÍCÍCH
OPRAVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
Ve dnech 17. 7. - 28. 7. 2017
probìhla oprava místních komunikací v celkové délce 322,5 m, a
to úèelové komunikace v ulici
Lázeòská a místní komunikace

propojující silnici III/4882 a MK
Zahradní za chrastìovským
mostem. Povrchy komunikací
mají po opravì ivièný povrch,
stavební práce provedla firma
SWIETELSKY stavební s.r.o. za
cenu 956 943 Kè.
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REALIZOVANÉ INVESTICE V LETNÍCH MÌSÍCÍCH
VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ
Dne 1. 6. 2017 byla zahájena rekonstrukce veøejného osvìtlení v ulicích Øíèanská, Zlínská,
Chrastìovská a na námìstích
Masarykovo a Palackého. V rámci této rekonstrukce dolo k
výmìnì 86 svìtelných bodù, u
44 svìtelných bodù byly vymìnìny svítidla vèetnì sloupù, 42 svítidel je umístìných
na betonových sloupech spoleènosti E.ON Energie, a.s.
Práce provádí firma ELCOMAT
SERVICE, s.r.o. za cenu 3 629
000 Kè, akce bude dokonèena
nejpozdìji do 1. 12. 2017.
V jarních mìsících pak bude
dokonèeno dodládìní kolem
sloupù, protoe v souèasnosti
nelze podklad pod dlabu zhutnit
z dùvodu moného pokození
sítí. Proto bude dlaba poloena
a na jaøe pøítího roku, jakmile
podkladová vrstva samovolnì
sedne. Dále se pøipravuje úprava - rozíøení èásti chodníku u
mostu na Chrastìovské ulici,
kde dolo k zúení právì kvùli
instalaci nového sloupu.
STAVEBNÍ ÚPRAVY
DOMU KULTURY
Dne 1. 6. 2017 byly také
zahájeny stavební úpravy Domu kultury. V rámci tìchto prací
budou vymìnìny vekeré skelní
výplnì, doplnìna nová okna v
knihovnì a v informaèním centru, nainstalována a dodána nová
vzduchotechnika, opravena støecha, zrekonstruovány a zmodernizovány vstupní prostory a foyer.
Stavební práce, které provádí firma INSTOP, spol. s r.o. budou dokonèeny 30. 11. 2017. Vysoutìená cena zakázky je
7 731 416 Kè.
DALÍ INVESTIÈNÍ AKCE
V letních mìsících byla také
zrekonstruována plocha pro
parkování za horní budovou
Z, plocha pøed Obecním domem na Chrastìovì, osazena nová jímka u chrastìovské hospody, opravena støecha budovy bývalých aten na
koupaliti, vymìnìny radiátory v budovì DDM Zvonek a
dalí investice pøipravujeme.
Informace a fotografie investièních akcí jsou k dispozici na
webových stránkách mìsta v
sekci investièní akce.
Silvie Dolanská
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NOVÉ DOPRAVNÍ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO PRO MÌSTSKÉ HASIÈE
V pátek 30. 6. 2017 byl ve
Vizovicích pøed hasièskou zbrojnicí za úèasti vedení mìsta, zástupce dodavatelské firmy a veøejnosti slavnostnì pøedán nový
dopravní automobil DA-L1Z Ford
Transit kombi L2H2.
V dubnu 2016 mìsto Vizovice pøedloilo ádost o dotaci na
poøízení nového zásahového vozidla pro JSDH Vizovice. V hod-

nocení ádosti pøedloené do
výzvy vyhláené pøi Hasièském
záchranném sboru Èeské republiky byla ádost mìsta Vizovice
úspìná a z dotaèního titulu nám
byla pøidìlena 50% dotace z

poøizovací ceny. K této dotaci se
pøipojil jetì Zlínský kraj, který

poskytl dotaci ve výi 33% z poøizovacích nákladù.
Po výbìrovém øízení na dodavatele konaném v dubnu 2017
byla podepsána smlouva s firmou Autospol Car Uherské Hraditì s. r. o. na nákup dopravního automobilu za cenu 862 408
Kè. Od Ministerstva vnitra mìsto
obdrelo èástku 431 204 Kè a od
zlínského kraje èástku 287 441

V èastých pøípadech jednotka zasahuje mimo území svého
mìsta u vìtích mimoøádných
událostí, kdy je potøeba zajistit
støídání mustva a souèasnì

nákup materiálu, praní zásahových oblekù atd.

není moné s cisternou opustit
místo zásahu, aby mustvo pøevezla. V tìchto pøípadech bude
dopravní automobil velkým pøínosem.
Vozidlo bude také moné
pouít i pøi lokálních povodních,
pøi evakuaci obyvatel nebo distribuci pytlù s pískem na riziková
místa. Dopravní automobil bude
dále pouíván pro zabezpeèení
èinnosti jednotky. Tedy napø. jízd
na kolení èlenù jednotky v rámci odborné pøípravy, doplnìní
pouitých lahví dýchací techniky,

Dokonèena je rekonstrukce kuchyòky, která je souèasnì spoleèenskou místností v budovì hasièské zbrojnice. Ve stádiu tìsnì
pøed dokonèením se nachází
výstavba sprchy v prostorách garáí jednotky SDH Vizovice.

Tato mìstská investice není
v letoním roce u hasièù jedinou.

Kè. Mìsto Vizovice se tak na nákupu vozu podílelo èástkou ve
výi 143 764 Kè.
Díky poskytnutým dotacím
bude mít ná hasièský sbor nový

zásahový vùz, tím se zvýí akceschopnost jednotky.
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Dìkujeme tímto Ministerstvu
vnitra, Zlínskému kraji a Mìstu
Vizovice za podporu naich hasièù.
Jiøí ùrek, DiS
JSDH Vizovice
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Provozní hmotnost 2 200 kg
Rozmìry d--v 5 531 x 2 059 x
2 540 mm
Maximální rychlost 150 km/hod.

- pøenosný hasicí pøístroj prákový a snìhový,
- dvì ruèní svítilny STREAMLIGHT SURVIVOR LED,
- dva pøenosné 12V svìtlomety s
magnetickým uchycením o svìtelném toku 1200 lumenù,

Hasièské oznaèení DA-L1Z
vypovídá o základní výbavì. Tam
patøí:
- zdravotnické vybavení lékárnièky typu III v batohu ER-20 EGO
Zlín,

- VRVN - Variabilní ruèní vyproovací nástroj
- lékaøské rukavice,
- vyproovací nù (øezák) na
bezpeènostní pásy,
- vytyèovací páska.

vým mikrofonem dvìma dobíjecími úchyty pro ruèní radiostanice.

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL DA-L1Z - FORD
TRANSIT KOMBI 4X2 V363 L2H2 TREND
Devítimístný dopravní automobil je postaven na podvozku
Ford Transit Kombi V363 L2H2
4×2 v provedení Trend.
Pohání ho naftový motor 2.0
TDCi o výkonu 96 kW a kroutícím momentu 385 Nm, splòující
emisní normu Euro 6. Manuální
pøevodovka je estistupòová.

dálkovým ovládáním, díky kterému je start zaruèen a do teploty
-29°C.
Dopravní automobil je v prostoru místa pro nástup strojníka
vybaven zásuvkou pro dobíjení a
konzervaci baterií.

Ve výbavì nechybí elektronický stabilizaèní systém ESP
vèetnì ochrany proti pøevrácení,

Osvìtlení prostoru okolo vozu je zajitìno vnì umístìnými
LED svìtlomety, èásteènì zaputìnými do boèních stìn a do
zadní stìny úèelové nástavby.

nouzového brzdového asistenta,
asistenta pro rozjezd do svahu a
kontroly trakce a parkovací èidla
vpøedu i vzadu na vozidle.

Oranová blikající svìtla na
zadní stìnì nástavby jsou v provedení LED a jsou sdruena do
jednoho celku.

Pro komfort osádky je vùz
osazen klimatizací a programovatelným nezávislým topením s

Kabina osádky je vybavena
vozidlovou analogovou radiostanicí Motorola DM 4600 s tlaèítko-
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REALIZOVANÉ INVESTICE V LETNÍCH
MÌSÍCÍCH
DÌTSKÉ HØITÌ
A VENKOVNÍ FITNESS
V období 17. 7. - 11. 9. 2017
bylo vybudováno dìtské a
venkovní fitness høitì za
horní budovou Z. Jedná se o
tøi herní plochy urèené pro rùzné vìkové kategorie uivatelù.
Dìtské høitì s kovovými
herními prvky je urèeno pro
mení dìti do vìku 10 let. Herní prvky nabízí základní herní
aktivity - houpání, klouzání, balancování, høitì je doplnìno
podzemními telefony. Starím,
nejen dìtským uivatelùm je
urèena lanová pyramida. Dopadové plochy jsou z kaèírku
ohranièeny zahradním obrubníkem.
Fitness høitì je koncipováno pro dìti nad 10 let a po
seniory. Cvièební stanice jsou
instalovány na povrchu z lité

prye a nabízí uivatelùm komplexní procvièení. Jedná se o
pojetí funkèního cvièení venku
v pøírodì. Pøi cvièení se vyuívá vlastní váhy tìla. Soubory
cvikù jsou popsány na tabulích
umístìných na jednotlivých stanicích.
Stavební práce realizovala
firma mmcité 1 a.s. za cenu
2 218 898 Kè. Terénní úpravy
okolí høi z dùvodu nepøíznì
poèasí jetì nebyly dokonèeny,
ty pro mìsto Vizovice provádí
pan Miroslav Èervenka. Pracovníci Technických slueb
mìsta Vizovice nainstalovali v
blízkosti høitì sloupy s veøejným osvìtlením a v nejbliích
dnech bude namontována také
bezpeènostní dohledová kamera.
Silvie Dolanská

14

Vizovské noviny

VIZOVSKÉ BABÍ LÉTO
2. roèník Vizovského babího léta se uskuteènil v sobotu 2. záøí
2017 od 14 hodin na parkoviti za Domem kultury ve Vizovicích.
Návtìvníky neodradilo nepøíznivé poèasí - mokro po pøedchozím
deti - ani náhlé, skoro dvacetistupòové ochlazení, ani hromady stavebního materiálu, uloené na parkoviti pro potøeby rekonstrukce
KD. Kdo na parkovitì dorazil, nelitoval.

VIZOVICE - MÁ LÁSKA...

Zaèátek hudebního odpoledne se nesl v rytmech ragtimu, spirituálu, jazzových melodií a písní z muzikálù v podání Zlínských jazzových smyècù. Toto uskupení ákù Základní umìlecké koly Morava pod vedením uèitele Ladislava Doliny nás pøíjemnì pøekvapilo
profesionálním provedením nároèných swingových a jazzových skladeb. Následující kapela Rockoví liáci pøitvrdila a provedla nás koncertní retro rockovou produkcí. Zmìny hlasu hlavního zpìváka u jednotlivých skladeb byly skoro neuvìøitelné. Vichni návtìvníci si
skvìle uili netradièní, ale zajímavé spojení jazzu a rocku.

Prázdniny ubíhaly jako voda v potoce. A té jsme také bohatì uívali, hlavnì u Janèíkového. Dnes tam pøejdete suchou nohou, ale dìtem tam tenkrát bývalo po prsa, o Velkém splavu ani nemluvím - to u
bylo koupání pro lepí plavce. S partou dìvèat jsme se chodívaly koupat i pod Háj a k Rymrovému. Dnes v korytì roste jen tráva, tak jsme
na vodu chudí.
Po prázdninách jsme pøili do tøíd èistých, vybílených, setkali jsme
se i se spoluáky z okolních obcí - Lutoniny, Jasenné, Lhotska, Bratøejova a ze záhoøí - z Louèky, Újezda. Nevím, jestli dnení dìti vùbec pochopí, e tito áci dennì docházeli do koly ve Vizovicích pìky. Autobus byl pojem celkem neznámý. Ostatnì, dnes si ani sama nedovedu
pøedstavit, e dítì po deseti kilometrech chùze v rùzném poèasí je
schopno jetì uèivo vnímat. Ale je pravda, e mnozí áci právì z tìchto vzdálených obci byli lepí ne místní.
Na podzim byla naím eldorádem Beòkovská louka. Mé kamarádky, Hana a Dobra, pásly kozy. Já ne a pociovala jsem to jako velkou
ztrátu, vdy právì pasení jsem povaovala za zdroj zábavy a dùvod,
proè se na louku vùbec chodí. Èasto jsem prosila rodièe, aby také koupili kozu, ale maminka argumentovala: To ti mám dát tu kozu do svìtnice nebo kam?
Natìstí byly i jiné radosti. Jednou, za krásného podzimního dne,
jsme mìly tolik práce s poutìním drakù, a také jsme se zapovídaly,
e jsme na kozy zapomnìly. Dobøina koza se i s øetìzem utrhla a jeho
ostrý konec si zarazila mezi paznehty. Bolest mìla jistì hroznou, my
jsme byly bezmocné, ale pøi té smùle jsme mìly i tìstí. el kolem
pasekáø a koze pomohl. Dobra mu s pláèem dìkovala, protoe ji zachránil od výprasku a já pouèena u jsem o vlastní kozu moc nestála.
Váleèné dny a mìsíce ubíhaly, a pøila ta nejhorí chvíle, která
námi vemi otøásla. Nìmci vypálili po vzoru Lidic, Plotiny, Vaøákových
pasek i paseky vizovské. Vaculíkovy a Vajíkovy jsme znali a rodièùm
se nechtìlo po té zprávì ani ít.
S koncem války jako by skonèilo i nae dìtství. A pozdìji si èlovìk uvìdomil, kolik síly a stateènosti mìli nai rodièe, kdy i v dobì
války nám dali velký dar: proít krásné dìtství.
Helena Mazùrková
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STRAIDELNÝ JANÙV HRAD
Letoní druhý roèník rodinného výlapu na Straidelný Janùv
hrad byl jetì den pøed samotným konáním vánì ohroen. Pracovnice Domu kultury Vizovice se vak rozhodly poøádat tuto akci za
kadého poèasí. Spoluorganizátoøi z Domu dìtí a mládee Zvonek s
tím problém nemìli, protoe Valai jsou nátury odolné. A k neuvì-

øení a za odmìnu k takovému pøístupu se v den D rozjasnilo nebe,
vylo slunce a nastal krásný den. Kdo pøiel, nelitoval. Na startu
dostal kadý tajemnou køíovku, dìti svítící náramek, aby se ve tmì
neztratily. Cestou na Janùv hrad si u jednotlivých stanovi testovaly
své dovednosti a po trase sbíraly znaèky, ze kterých vylutily tajem-
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né slovo. Na úspìné lutitele èekala v cíli sladká odmìna. Toto konání se jim cestou snaili ztíit, ne-li znemonit, duchové a straidla.
Na Janovì hradì u na ty, co se nezalekli duchù a nìjaké té kalue,
èekalo obèerstvení a dva táboráky. Na onglérskou a hlavnì ohòovou show Èerných Salamandrù bedlivým okem dohlíel hasièský
sbor Vizovice. A e bylo na co. Diváci si vytleskávali tolik pøídavkù,
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a úèinkujícím nakonec doel zdroj ohnì. Vem se to moc líbilo, a
kdyby se nakonec nevypnula muzika, nìkteøí by tam byli a do rána.
Dùm kultury dìkuje za spolupráci: DDM Zvonek, Jednotka
sboru dobrovolných hasièù Vizovice, Døevosklad Milan Køupala,
Technické sluby Vizovice.
Pracovnice DK Vizovice

NOVÉ SPOLEÈENSKÉ PROSTORY NA HASIÈSKÉ ZBROJNICI

U pøíleitosti 130. výroèí
zaloení Sboru dobrovolných
hasièù ve Vizovicích byla Mìs-

tem Vizovice finanènì podpoøena rekonstrukce spoleèenské
místnosti na hasièské zbrojnici.

Místnost byla zástupcùm
sboru dobrovolných hasièù slavnostnì pøedána vedením mìsta
dne 23. 7. 2017. Na rekonstrukci
se podíleli mimo realizaèních

dobrovolných hasièù, ale také
napø. pøi zajitìní zázemí zasahujícím jednotkám pøi povodních
nebo dlouhotrvajících zásazích
na území mìsta.

firem a pracovníkù technických
slueb mìsta také èlenové sboru
dobrovolných hasièù.
Nyní mùe být spoleèenská
místnost plnì vyuita nejen èleny

Místnost bude takté vyuívána mladými hasièi k jejich
schùzkám a aktivitám, zejména v
zimním období.
Jiøí ùrek, DiS. JSDH Vizovice
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VÝSTAVBA NOVÉ SPRCHY V GARÁÍCH
MÌSTSKÝCH HASIÈÙ
Na konci srpna zaèala výstavba nové sprchy a prostoru
pro oèistu zásahové techniky

Díky uvolnìní místa po historické technice, která je nyní souèástí muzea bylo moné hygie-

pøímo v garái dobrovolných
hasièù. Monost umytí a oèisty
zásahových
prostøedkù
po
nároèném zásahu hasièùm dlouhodobì chybìla.

nické zázemí vybudovat. Výstavba se aktuálnì nachází ve
stádiu tìsnì pøed dokonèením.
Jiøí ùrek, DiS.
JSDH Vizovice

PRÁZDNINY - ÈAS PRO
MODERNIZACI KOLY
V okamiku, kdy áci a pedagogové opustí 30. èervna budovy
koly, nastupují stavebníci, malíøi, elektrikáøi a dalí odborníci. Stále
je toti co opravovat, rekonstruovat a modernizovat.
Letoní prázdniny se uskuteènily tyto akce: oprava zpevnìní
ploch v zahradì druiny, modernizace jevitì v divadelním sále, malování soklù horní budovy koly. Akcí zøizovatele pak bylo dokonèení
nového oddìlení kolní druiny.
Zahradu dolní koly budovy vyuívají áci v dobì výuky a pøedevím kolní druina. Po mnoha letech se v betonovém povrchu objevily velké praskliny a zaèal být pro pohyb dìtí nebezpeèný. Beton
byl nahrazen hladkou ivicí a zámkovou dlabou. Zavedení dopravní výuky do vzdìlávacího programu koly nás inspirovalo k vytvoøení malého dopravního høitì. Dìti tak mohou pøi bìhání a jedìní na
kolobìkách øeit situace, které je potkávají v bìném ivotì.

Velkou radost máme z dokonèení modernizace jevitì v sále horní koly. Dokonalé zatemnìní a skvìlá audiovizuální technika nám
dávají vìtí monosti k jeho vyuití - pøednáky, koncerty, divadla
malých forem, besedy,
Vechny tyto novinky budou pøedvedeny
na Adventní akademii 8. prosince.
Kompletní práce mohly být dokonèeny i díky finanènímu pøíspìvku zøizovatele koly.
Jedním z aspektù koly je pùsobit na estetické vnímání ákù. Vymalováním soklù centrálních chodeb a sjednocením se schoditi
jsme, jak doufáme, image koly zlepili.
Velkým pozitivním pøínosem pro kolu je otevøení nových prostor
oddìlení kolní druiny. Nyní mùeme bez obav vyhovìt vem rodièùm, kteøí potøebují své dìti do druiny umístit. Mìstu Vizovice, které
rozíøení prostor realizovalo, patøí ná dík.

Nový kolní rok se rozbìhl. Nepochybujeme vak o tom, e i dalí prázdniny vyuijeme k dalímu zvelebování naí koly.
Mgr. Radmila Koncerová
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
Zaèal podzim a s ním nový kolní rok. V DDM Zvonek Vizovice
odstartovaly zájmové krouky a podzimní akce. Pojïme se ale v
tomto sychravém poèasí jetì na chvíli zahøát a zavzpomínejme si
na letní tropické teploty.

Celkem se jich zúèastnilo 169 dìtí. Zázemí pro tábory bylo v
budovì DDM Zvonek a na táboøiti u srubu TOM Èiici Vizovice.
Gymnastické soustøedìní probíhalo v tìlocviènì S odìvní a slueb
ve Vizovicích, Tímto dìkujeme paní øeditelce Mgr. Evì Solnaøové za
spolupráci a poskytnutí prostor.
O letních prázdninách jsme organizovali celkem 5 pøímìstských
táborù a jedno týdenní gymnastické soustøedìní. Tábory nabité programem a zábavou byly poøádány od 17. èervence a dokonce
prázdnin.

Kromì táborové èinnosti se DDM Zvonek v létì podílel na programu 50. roèníku Vizovického Trnkobraní. V sobotu 19. srpna i v
nedìli 20. srpna byl pro dìti na festivalu pøipraven koutek s rukodìlnou dílnou, malováním na oblièej a soutìemi.
Yvette Mikesková DDM Zvonek Vizovice
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KOLENÍ PRVNÍ POMOCI REALIZOVÁNA ZA POMOCI MÍSTNÍ AKÈNÍ SKUPINY
VIZOVICKO A SLUOVICKO
V rámci projektu Nae kola - nae radost zprostøedkovala MAS
Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. pìt kolení, která se vìnovala první
pomoci. Mezi úèastníky byli vìtinou pedagogiètí pracovníci, kteøí
kadý den pracují s dìtmi a mládeí, nechybìli ale ani zástupci neziskových organizací a tìch, kteøí se starají o nae seniory.

poò opráili ty døíve získané. Vem pøejeme, aby se nedostali do situace, ve které by museli vyuít tyto získané vìdomosti.

Role lektora se ujal ve dvou pøípadech Oblastní spolek Èeského
èerveného køíe Zlín, kdy byl pro zúèastnìné pøipraven ètyøhodinový
semináø. Zbylá tøi setkání probìhla pod vedením spoleènosti První
pomoc Naneèisto, která se specializuje na záitkové kurzy - byla
zvolena osmihodinová varianta.

Na závìr je vhodné podìkovat vem zúèastnìným a také tìm,
kteøí tato kolení pøipravili, nebo poskytli velice zajímavé a hlavnì
dùleité informace, díky kterým lze zachraòovat ivoty.
Ing. Renata Bednáøová
Bc. Martin tach
MAS Vizovicko a Sluovicko

Úèastníci kolení si mohli vyzkouet modelové situace, které by
je mohly potkat, a to jak ve svém profesním, tak i osobním ivotì.
Jednalo se napø. o resuscitaci, zastavení masivního krvácení, záchranu èlovìka v bezvìdomí, epileptické záchvaty apod. Akce poslouila rovnì jako neformální setkání, kdy byla monost k vzájemnému seznámení a k pøedání nejrùznìjích poznatkù z praxe.
Jsme rádi, e se mnozí z naich pedagogù a vychovatelù nezalekli a nali si èas k tomu, aby se nauèili novým znalostem, èi ales-
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V DÌTSKÉM DOMOVÌ VE VIZOVICÍCH SE HLEDALA KORUNKA LUHAÈOVICE
A NAKONEC SE ZTRATILY DÌTI
Ani nevlídné a sychravé podzimní poèasí nemohlo zkazit pozitivní atmosféru, která v sobotu 23. 9. vládla u nás v Dìtském domovì
a Základní kole ve Vizovicích. Tento den se nesl v duchu horlivého
oèekávání pøíjezdu milé návtìvy - Veroniky Záhorské, øeditelky neziskové organizace Korunka Luhaèovice a dalích významných hostù.

Na tento den toti pøipadla oslava 10. výroèí zahájení podpory a
vzájemné spolupráce neziskové organizace Korunka Luhaèovice s
Dìtským domovem a Z Vizovice. Je to ji deset let, co mají nae
dìti to tìstí oslovovat Veroniku Záhorskou tetièko Veroniko.
Albert Einstein jednou pronesl: Jsme tu pro druhé lidi, pøedevím pro ty, na jejich úsmìvu a blahu závisí nae vlastní tìstí.

A nae milá tetièka za ta léta nesèetnìkrát rozzáøila oèi dìtí tìstím, vykouzlila spokojený úsmìv na jejich tváøích a upøímnì se usmívala spolu s nimi.
Díky Korunce a Veronice mají nae dìti nejen spoustu krásných a i potøebných vìcí, jako jsou napøíklad nové matrace a
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pøikrývky, díky nim mohou v noci pohodlnì a bezstarostnì
snít, ale mají díky ní pøedevím nespoèet záitkù a astných
chvil, na které budou vzpomínat celý ivot. Veronika s nimi pravidelnì tráví slavnostní vánoèní veèeøi, bere je na nákupy dárkù,
zaøizuje jim zajímavé výlety , uvádí Eva Èapková, øeditelka dìtského domova.

slabozraký sportovec z Luhaèovic, který bude reprezentovat na paralympijských hrách Èeskou republiku v alpském lyování, a který je
pro nae dìti vzorem toho, e kadý mùe i pøes velké ivotní pøekáky dosáhnout svého snu.
Vrcholem veèera byl skupinový tanec, kdy se dìti roztanèily v
rytmu chytlavé melodie indického interpreta Daler Mehndi pøi skladbì Tunak Tunak Tun. Jejich bezprostøední taneèní vystoupení nakazilo vechny pøítomné a za chvíli se u celé osazenstvo vlnilo v rytmu
hudby.

Dìti pro tetièku jako upomínku na spoleènì strávená léta vyrobily kytici, kterou tvoøilo celkem jedenáct kvìtin - deset bílých, symbolizujících 10 spoleèných let a jednu èervenou, která v celé kytici na
první pohled vyènívá a je stejnì výjimeèná jako Veronika.
Program celého dne byl koncipován jako den s Korunkou, vzpomínali jsme na spoleèné záitky, dìti podìkovaly naí patronce dárky, které jí vyrobily a samozøejmì e nechybìl ani narozeninový dort.
Vechny pøítomné pobavil a rozesmál profesionální kouzelník a iluzionista Jiøí Hada. Ten mìl také na svìdomí zmizení a znovunalezení naich dvou dìtí. Dalím speciálním hostem byl Patrik Hetmer,

A jak vnímají Veroniku nae dìti?
Milá tetièko, mám tì moc rád. Dìkuji moc za ve. (Dominik,
10 let)
Teto Verèo, dìkuji moc za záitky s tebou. (Roman, 9 let)
Teto Verunko, dìkuji za
vechno, co jsi pro mì udìlala! #love#friend#best#girl#
(Josef, 22 let)
Teto Verunko, buï taková, jaká jsi, jsi výjimeèný èlovìk a toho si moc váím. Lidé,
kteøí pomáhají, mají pro mì
obrovskou cenu, ty patøí
samozøejmì mezi nì. Pøece
kadý si mùe vybrat to, jaký
bude. Je to na nás. Moc Ti za
vechno dìkuju, jsi úasná
ena! (Simona, 20 let)
A my s tímto výrokem bezvýhradnì souhlasíme, Veronika
Záhorská je skuteènì úasná
ena, které patøí nae srdeèné
DÌKUJEME! Bez ní by byl ivot
naich dìtí mnohem chudí.
Máme Tì moc rádi, tetièko!,
vzkazují vichni z Dìtského
domova a Základní koly ve
Vizovicích.
text i foto: Veronika Manová
Odborná vychovatelka DD
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SOUDNÍ OKRES VIZOVSKÝ - SLUOVICE (IV. ÈÁST)
ROKU 1424 SE STRHLA U SLUOVIC HUSITSKÁ BITVA
První zachovaná písemná
zmínka o Sluovicích pochází z
roku 1261. V roce 1996 byly Sluovice jmenovány mìstem, èím
se staly ve své dobì nejmladím a
zároveò nejmením mìstem zlínského regionu. Ale to jsme a pøíli pøeskoèili nìkolik století.
V knize Vlastivìda Moravská
- Vizovský okres z roku 1907
Václava Peøinky se uvádí:
Sluovice byly druhdy samostatným vládyckým statkem po
nìm se ètou roku 1263 Bohdalec
a roku 1321 Vít ze Sluovic. Ve 14.

století pøely na pány ze árova a
tím byly Sluovice spojeny s Lukovem. Roku 1376 Jan ze ternberka zapsal na Nových i Starých
Sluovicích, Veminì, Neubuze
Dené své enì a dal jí 1 000 groí vìnem.
Byly tu tedy dvoje Sluovice:
Staré Sluovice stávaly asi na kopeèku nad nynìjí osadou okolo
starého døevìného kostelíku, na
jeho místì byl vzbudován dále
uvádìný kostel nový.
V roce 1386 existuje zápis o
sluovském faráøi Janu z Holeo-

Pohlednice ze dne 28. 3. 1904.

Sluovice po nièivém poáru.
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va, jen byl vak na útraty farního
obroèí, kterého osobnì nezastával
i posluchaèem práv na univerzitì
praské (co byl velmi oklivý zvyk
té doby - zastával více funkcí, být
za nì platìn a nevykonávat je moná a pøili pøipomíná nìkteré

funkce dnení doby).Tento faráø
je znám jako svými spisy bohosloveckými a takté vystoupil proti
Husovi v Kostnici.
Roku 1424 se dokonce u Sluovic strhla bitva mezi biskupem
olomouckým Janem elezným a

Asi nejrozíøenìjí druh pohlednice.
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dritelem Vizovic i Broumova, husitsky smýlejícím Boèkem z Kuntátu, který byl poraen.
Do té doby ale nikdo nepíe o
sluovické faøe, ale jeliko roku
1437 a 1440 znova výslovnì Sluovice mìsteèkem se pøipomínají,

není pochyb, e mìli faru se znaèným obroèím. Jedna z prvních
zmínek je z roku 1447, kdy poddaní v èase noèním na faráøi a kostele ve Sluovicích rùzné zlé popáchali a vìci pobrali.

Dopisnice z roku 1919.

Farní kostel je zasvìcen sv.
Janu Nepomuckému, jeho má
také obec ve znaku mìstském.
Kostel stával na kopeèku, proto
vedlo k nìmu 80 schodù. Roku
1814 byl ji selý, hrozil sesutím a
lidé se báli doò choditi. Proto roku

Fara sluí k dìkanství vizovskému, pøipomíná se ji v roku
1480. Roku 1504 byl jmenován
faráøem øádový knìz imon.
Kolem roku 1550 byli ji vichni

1815 byla podniknuta velká stavba
nového kostela v mìsteèku na
náklady majitele velkostatku Lukovského, hrabìte Seilerna.
Válkou tøicetiletou bylo mìsteèko trpce postieno. I kdy sluovská kola pøekonala váleèné

farníci èeskými bratry a faru spravoval knìz bratrský.
Mìsteèkem Sluovice se pøipomíná osada z roku 1407, ale výsadní listina není zachována.

Potovní razítko z Rakousko - Uherska.

Jedna z mála kolorovaných pohlednic.
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útrapy, uèitel musel bydliti v
nájmu, protoe kolní budovy nebylo.

Roku 1742 vypálili mìsteèko
Prusové, byla znièena také fara. Faráø utekl do hor, kde takté zemøel.

Pozdrav ze Sokolského výletu.
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Ve Sluovicích existovaly øemeslné cechy, z nich nejvýznamnìjí byl cech øeznický, evcovský, smíený a òùrkaøský (gombráský). Poslední cech dìlal òùry,
kterými se zdobily soukenné nohavice valaské.
A nyní zápis z Vizovských listù
roku 1931:
Mìsteèko Sluovice má rozlohu 683 hektarù, 235 obydlí a 1090
obyvatel. Na podzim roku 1931
bylo zvoleno 18ti èlenné zastupitelstvo, v èele se starostou Ladislavem Buèkem, uèitelem mìanské koly, který øíká: Postavili
jsme proto v obci tøíetáovou budovu obecné a mìanské koly,
kterou jsme dnení i pøítí sluovské mládei zajistili podmíny k
dobré kolní výchovì a vzdìlání.
Aèkoliv jsme stavbou zvýili zadluení obce, museli jsme splnit nezbytnou mravní obèanskou povinnost a tak aspoò nae dìti zbavit
tísnivých a ubíjejících pomìrù. V
nové budovì je deset tøíd obecné

a mìanské koly, je navtìvuje
letos 305 dìtí.
Z archivních fotografií a èlánkù
pana Libora Macka
a Karla evèíka
zpracoval Richard Jaronìk

Celkový pohled na Sluovice.

50. VÝROÈÍ TRNKOBRANÍ

Letoní doprovodný program 50. výroèí Trnkobraní zaèal ve
mìstì ji v pátek vernisáí výstavy malíøe Jiøího Holíka ve výstavních prostorách Domu kultury. Zaèátek to byl symbolický, protoe v

1. roèníku Trnkobraní ve Vizovicích mìl výstavu jeho otec. V sobotu
byl celodenní multiánrový program v areálu za sokolovnou
slavnostnì zahájen Vizovjánkem, který oslavil 45. výroèí zaloení.
Jeho vystoupení doprovodila cimbálová muzika Ocún a jako host

vystoupil folklorní soubor Lipta. Pak se pøedstavila dechová hudba Moravanka s Janem Slabákem, Sdruení dechového orchestru mladých, Zlín s maoretkami, AG Flek, Karel Zich revival

band a rocková skupina Premiér. Mezi støídáním kapel na pódiu
skvìle zabavil nejen nejmení návtìvníky klaun Brdík. Souèástí
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celodenního programu byl øemeslný jarmark. Pøedstavilo se tu 15
øemeslníkù a výrobcù dobrot, fotokoutek s motivy Vizovic, odlévání
cínových mincí s motivem 50. vizovického Trnkobraní, free jump,
nafukovací pøekáková dráha a hrátky s kvízovými otázkami od
firmy Elektrovin a stánek s trofejemi mysliveckého spolku Vizovice.

Od 16 hodin hráli u vinotéky U Poláka harmonikáøi. V nedìli
byly oslavy Trnkobraní zahájeny v 9 hodin fotbalovým turnajem mladí pøípravky na stadionu za kolou. Od 13 hodin znìla na Masarykovì námìstí hudba. Vystoupil swingový orchestr Avion big band
ze Zlína a po technické pøestávce, ve které se pøedvádìl klaun Brdík, pokraèoval program zpìvem sboru Svatý pluk z Uherského
Hraditì. Stoly s malováním na oblièej a tvoøením, které pøipravili
pracovníci Domu dìtí a mládee Zvonek, byly v neustálém obleení
dìtí veho vìku a na parkoviti za Domem kultury mìla opìt firma
Elektrovin pro dìti nafukovací pøekákovou dráhu a dalí atrakce.

V 16 hodin poehnal vizovický faráø prapor a novou techniku vizovických hasièù a ti následnì pøedvedli poární útok mladých hasièù a záchranu osob z výky. Byla zde vystavena vechna zásahová
vozidla. Po celé tøi dny bylo pro veøejnost otevøeno Hasièské
muzeum. I pøes nepøízeò poèasí se letoní výroèní oslavy
Trnkobraní vydaøily.

5/2017

29

Dùm kultury dìkuje za spolupráci Jednotce sboru dobrovolných hasièù Vizovice a firmì Døevosklad Milan Køupala za
monost bezplatného parkování v areálu.
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HLAVNÍVÝHODY
Ø ÚROKOVÁ SAZBA OD 4,28 % ROÈNÌ S POJIŠTÌNÍM ÚVÌRU OD UNIQA POJIŠ OVNY
Ø A DO VÝŠE 700 000 KÈ BEZ ZAJIŠTÌNÍ
Ø M O NOST M ÌNIT VÝŠISPLÁTEK
Ø BEZ NUTNOSTIM ÍT VLASTNÍÚSPORY
Ø M O NOST ODPOÈTU ÚROKÙ OD DAÒOVÉHO ZÁKLADU

Pùjèím e vám napøíklad

300 000 Kè

za 1970 Kè m ìsíènì.

ZARÁM Í4077 budova PSG
760 01 ZLÍN
VOLEJTE:777 93 94 81

