Za Vizovskú trnkú
Oprava støechy na zámku
Dìtský hasièský den
Nae kola - nae radost
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Spousta dùleitých událostí se ji stala, spousta dùleitých
událostí nás teprve èeká.
Z významných událostí, které se ji staly, je tøeba uvést
zaèátek mìsíce kvìtna. 1. máj je tradiènì dnem, kdy mladíci
a pánové líbají své milé nebo své partnerky. Kvìten udìlal
èest svému jménu, respektive stromy udìlali èest kvìtnu.
Ledoví mui byli letos shovívaví, a tak se zdá, e po dvou
"hubených" létech sadaøi letos sklidí pìknou a bohatou úrodu.
Z událostí, které nás teprve èekají je tøeba zmínit Masters
of Rock, Trnkobraní a volby do obecních zastupitelstev.
Dalí roèník Masters of Rock pøivede do Vizovic opìt pìtinásobek návtìvníkù oproti poètu místních obyvatel. Festival,
který výraznì pøesahuje hranice nejen naeho regionu, ale i
Èeské republiky a propaguje Vizovice i v zahranièí. Festival,
který místním aktivním jednotlivcùm i podnikatelùm pøiváí
mimoøádnou pøíleitost. Festival, který je rok od roku lépe a
lépe organizován jak hlavním poøadatelem spoleèností Pragokoncert, tak i Mìstem a vizovickými podnikateli. Festival,
který jistì pøináí urèitá omezení místním obyvatelùm a zásah
do bìného chodu mìsta, ale dovolím si napsat, e evropská
propagace Vizovic je svým pøínosem významnìjí.
Trnkobraní a oslava vestky ve vech jejích podobách
patøí neodmyslitelnì do Vizovic vdy pøedposlední víkend v
srpnu. Z pùvodnì lokální oslavy "valaské trnky" ze stala tradièní a inspirující událost. O spoustì dalích "...braní" ji
kadý z nás èetl nebo slyel. Kde se poøadatelé inspirovali pøi
tvorbì názvu jejich "...braní"? Avak nae "Trnko-braní" bylo
první!! Jen málo renomovaných festivalù se mùe pochlubit
delí tradicí - namátkou Praské jaro - 73. roèník, Filmový festival ve Zlínì - 58. roèník a Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary uspoøádal pouze o 2 roèníky více ne Trnkobraní. A
není tøeba dodávat, jak rozsáhlé finanèní podpory poívají pøíkladem uvedené kulturní akce. Mùeme být právem hrdí na
to, e je v naí relativnì malé obci udrována tato svérázná a
typická tradice, která Vizovice propaguje v celé naí vlasti.
Pan prezident vyhlásil volby do Zastupitelstev obcí na dny
5. a 6. øíjna letoního roku. Stejnì jako pøed 4 lety, Vy, obèané Vizovic, budete moct odevzdat svùj hlasovací lístek a rozhodnout o sloení nového Zastupitelstva a svìøit mu øízení
Vaeho mìsta na dalí 4 roky. Rád bych Vás vyzval, abyste
tohoto svého práva vyuili a spolupodíleli se tak na dalím
vývoji naeho mìsta, jeho smìøování a hájení jeho a Vaich
zájmù. Aktivita kadého z nás mùe napomoct tomu, aby nae
mìsto vzkvétalo, reagovalo na mìnící se podmínky a monosti rozvoje a smysluplnì podporovalo investièní projekty a
èinnost nejrùznìjích zájmových spolkù a sdruení - sociálních, kulturních, spoleèenských a sportovních. Pøijïte první
víkend v øíjnu odevzdat svùj hlas a vyjádøit svùj názor.
A jetì jednu významnou událost jsem opomnìl: zaènou
prázdniny! Radost a veselí pro koláky a studenty, zaslouilý
oddech a naèerpání nových sil pro uèitele a profesory.
Z výtisku, který dríte právì v rukou, se dozvíte mnoho
zajímavých informací o ivotì v naem mìstì. Pøeji Vám pøíjemné informativní a inspirativní ètení. A krásné léto!
Martin Déva
èlen Rady mìsta Vizovice
martin.deva@mestovizovice.cz

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Aèkoli jsme se pøed nedávnem zabývali problematikou prezidentských voleb a doplòovacích voleb do Senátu PÈR, mnozí z Vás ji jistì
zaznamenali, e ve dnech 5. - 6. øíjna 2018 probìhnou volby komunální. V tomto èísle bychom Vám chtìli osvìtlit problematiku podávání kandidátních listin do zastupitelstva obce.
Kdo mùe podávat kandidátní listinu do zastupitelstva obce:
- registrované politické strany a politická hnutí, jejich èinnost
nebyla pozastavena
- koalice registrovaných politických stran a hnutí
- nezávislí kandidáti
- sdruení nezávislých kandidátù
- sdruení politických stran/politických hnutí a nezávislých kandidátù
Politická strana a politické hnutí mùou podat pouze jednu kandidátní listinu pro volby do tého zastupitelstva. Kandidátní listiny se
podávají do 16:00 hodin 66 dnù pøede dnem voleb registraènímu
úøadu tj. Mìstskému úøadu Vizovice, Odboru pøestupkovému a správnímu.
Kdo mùe kandidovat:
- státní obèan ÈR, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku
nejménì 18 let, je v den voleb v obci, do jeho zastupitelstva kandiduje, pøihláen k trvalému pobytu a u nìho není pøekáka volebního
práva (pøekákou volebního práva je zákonem stanovené omezení
osobní svobody z dùvodu výkonu trestu odnìtí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
- státní obèan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl vìku
nejménì 18 let, je v den voleb v obci, do jeho zastupitelstva kandiduje, pøihláen k trvalému pobytu a jemu toto právo pøiznává mezinárodní úmluva, kterou je ÈR vázána a která byla vyhláena ve Sbírce
mezinárodních smluv.

èiní poèet èlenù volených do pøísluného zastupitelstva obce. V pøípadì, e by se v obci volilo 7 a ménì èlenù zastupitelstva obce, mùe být
na kandidátní listinì uvedeno nejvýe tolik kandidátù, kolik èiní poèet
èlenù volených do zastupitelstva zvýený o jednu tøetinu a zaokrouhlený na celé èíslo dolù (napø. v obci kde se volí 7 èlenù ZO, mùe kandidátní listina obsahovat 9 kandidátù).
Kolik èlenù bude do pøísluného zastupitelstva obce voleno, stanoví zastupitelstvo obce nejpozdìji 85 dnù pøede dnem voleb do
zastupitelstev obcí. Neurèí-li zastupitelstvo jinak, volí se poèet
èlenù zastupitelstva podle poètu èlenù zastupitelstva obce v konèícím volebním období.
Náleitosti kandidátní listiny stanoví § 22 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí (jednotlivé vzory jsou zveøejnìny na webových
stránkách mìsta Vizovice).
Petice
Tvoøí-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdruení nezávislých kandidátù, pøipojují ke kandidátní listinì petici podepsanou
volièi podporujícími kandidaturu této volební strany. Potøebný poèet
podpisù volièù na petici se stanovuje ve vztahu k poètu obyvatel obce
k 1. lednu roku, v nìm se konají volby. Dle údajù Èeského statistického úøadu mìlo mìsto Vizovice k 1. 1. 2018 celkem 4.789 obyvatel.
Petièní arch pro nezávislého kandidáta musí obsahovat 4% z celkového poètu obyvatel tj. 144 podpisù volièù (zaokrouhluje se vdy smìrem nahoru), petièní arch pro sdruení nezávislých kandidátù musí
obsahovat 7% z celkového poètu obyvatel tj. 336 podpisù volièù.
Petièní arch mohou podepisovat pouze volièi tj. obèané ÈR, kteøí alespoò druhý den voleb dosáhnou vìku 18 let, jsou v obci pøihláeni k
trvalému pobytu, pøípadnì státní obèan jiného státu, který druhý den
voleb dosáhl vìku 18 let a jemu právo volit pøiznává mezinárodní
úmluva, kterou je ÈR vázána. Podpisy samotných kandidátù se
nezapoèítávají.
Zmocnìnec
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, èiní úkony
ve volebních vìcech prostøednictvím svého zmocnìnce.
Zmocnìncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto
oznaèena na kandidátní listinì; nemùe jím být osoba mladí 18 let,
osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Úkony zmocnìnce je volební strana vázána. Svého zmocnìnce mùe volební strana
písemnì odvolat; zmocnìní zaniká okamikem doruèení tohoto odvolání registraènímu úøadu.

Kadý kandidát pøipojí ke kandidátní listinì prohláení, jím udìluje souhlas se svou kandidaturou, a zároveò prohlauje, e mu nejsou
známy pøekáky volitelnosti, popøípadì tyto pøekáky ke dni voleb
pominou (napø. kandidát ke dni podání kandidátní listiny není v obci
pøihláen k trvalému pobytu, ale tato podmínka bude splnìna nejpozdìji první den voleb tj. 5. 10. 2018). Vzory jednotlivých druhù kandidátních listin vèetnì prohláení kandidáta jsou zveøejnìny na webových stránkách mìsta Vizovice.
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební
strana typu nezávislý kandidát se nijak nezakládá ani neregistruje. Ke
kandidátní listinì musí být pøipojen petièní arch s potøebným poètem
podpisù volièù podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a
èestné prohláení kandidáta.
Sdruení nezávislých kandidátù je neformálním uskupením,
nikde neregistrovaným, které se zakládá jen pro volby, ve kterých kandiduje. Ke kandidátní listinì musí být pøipojen, stejnì jako u nezávislého kandidáta, petièní arch s potøebným poètem podpisù volièù podporujících kandidaturu tohoto sdruení a èestná prohláení jednotlivých kandidátù.
Kandidátní listina
Na kandidátní listinu je moné uvést nejvýe tolik kandidátù, kolik

Nesluèitelnost funkcí
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí v § 5 stanoví, ve kterých
pøípadech je funkce èlena zastupitelstva nesluèitelná:
- s funkcí vykonávanou zamìstnancem této obce v pøípadì, e
zamìstnanec vykonává pøímo státní správu vztahující se k dané obci,
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nebo jde o zamìstnance jmenovaného starostou, radou obce, kraje
- s funkcí vykonávanou zamìstnancem zaøazeného do povìøeného obecního úøadu, krajského úøadu nebo finanèního úøadu v pøípadì,
e zamìstnanec vykonává pøímo státní správu vztahující se k dané
obci, nebo jde o zamìstnance jmenovaného starostou, radou obce,
kraje.
Pøehled základních lhùt:
- do 66 dnù pøede dnem voleb (do 16:00 hodin) - podání kandidátní listiny registraènímu úøadu. Kandidátní listina musí být registraènímu úøadu doruèena, nestaèí, e byla poslední den lhùty dána na
potu k pøepravì
- 66 - 60 dnù pøede dnem voleb - monost doplòovat dalí kandidáty na kandidátní listiny nebo mìnit jejich poøadí
- 53 dnù pøede dnem voleb - odstranìní závad na kandidátních listinách
- 30 dnù pøede dnem voleb - delegování zástupcù do okrskové
volební komise stranami, které podaly kandidátní listinu
- 48 hodin pøed zahájením voleb - monost kandidátù vzdát se
písemnì své kandidatury

Ve tøetím èísle Vizovských novin budeme pokraèovat v kvízu
milovníkù vizovské architektury Jak znáte Vizovice. Dnes pøedstavíme dva domky, kdy u jednoho z nich si bude vìtina ètenáøù VN
jista, odkud pochází, protoe jsme o nìm v nìkolika èíslech velmi
podrobnì psali. Zato druhý domek bude urèitì teí uhodnout.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Vekeré informace vèetnì vzorù jednotlivých typù kandidátních listin, petièních archù a prohláení kandidátù jsou k dispozici na webových stránkách mìsta, v sekci úøední deska, volby,
volby do zastupitelstev obcí.
Pøípadné dotazy je moné zasílat na e-mail: petra.kovarova@vizovice.eu, pøípadnì konzultovat na tel. èísle 725 756 788.
Mgr. Petra Kováøová,
vedoucí odboru pøestupkového a správního

BARELY NA VODU
Technické sluby mìsta Vizovice zakoupily dva barely na 1 000
litrù, kterými budou získávat deovou vodu ze støechy sídla Technických slueb v tzv. Panském dvoøe. Pøi dvou bouøkách na konci kvìtna,
kdy naprelo 16 mm vody, se oba tyto barely naplnily a voda z nich
byla vyuita k zalévání nových výsadeb na Masarykovì námìstí.
Pøi velké ploe støechy se zamezí zbyteèným ztrátám vody, která
bude vyuita na èetných výsadbách po mìstì.
Ing. Ivan Strakraba, Technické sluby Vizovice

Obr. 1: Ulice Øíèanská - domek èp. 256 v jádru z 18. století
Obr. 2: Ulice Pardubská - domek èp. 216 s roubeným jádrem

3/2018

5

POZVÁNKA NA VZDÌLÁVACÍ AKCI MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU

MAS Vizovicko a Sluovicko spolupoøádá v rámci projektu pøeshranièní spolupráce "Vidiek bez hraníc" vzdìlávací exkurzi na téma
"Marketing cestovního ruchu". Exkurze probìhne na území MAS
Vratec v termínu 28. - 29. 6. 2018. Program akce zaène v Hotelu Vratec, kde bude pøipraven semináø na téma Marketing cestovního ruchu, marketingový mix a tvorba produktu v cestovním ruchu. Navazovat bude semináø zamìøený na propagaci regionu prostøednictvím tradovaných a skuteèných historických pøíbìhù. Dalí pøednáka se bude
vìnovat moderním produktùm cestovního ruchu, zejména pak virtuálním prohlídkám. Odpoledne probìhne exkurze letitì Slavnica, kde
bude prohlídka muzea a hangárù. Následovat bude návtìva muzea s
voskovými figurami, prohlídka kaplièky a ukázka dobové kuchynì s
ochutnávkou jídel podle starých receptù.

Odpoledne se neslo v duchu praktických ukázek obcí MAS
Vizovicko a Sluovicko. V obci Neubuz probìhla prohlídka základní
koly, obecního úøadu a Komunitní koly Sova, následovala diskuze s
paní starostkou a øeditelkou komunitní koly. V obci Hvozdná byla
pøedstavena kontejnerová pøístavba kolky k základní kole, projekt
revitalizace návsi a místní divadlo, kde pan starosta pøedstavil obec
její historii a realizované projekty.
Veèer následoval spoleèenský veèer s hudbou a ochutnávkami
regionálních specialit, ukázkou výroby Vizovického peèiva a sdílení
potenciálních projektù spolupráce a pøíkladù dobré praxe.
V pátek probìhla exkurze do základních kol. V Z Sluovice pan
øeditel pøedstavil svou kolu, její projekty a provedl úèastníky po celém
areálu. Následovala Základní kola a Mateøská kola Kaava a
Komunitní kola Kaava. Po úvodním hudebním vystoupení pan
zástupce øeditele spolu s áky provedl úèastníky celou kolou. Pøi prohlídce nahlédli do nìkolika tøíd a byli podrobnì informováni o fungování koly a jejím financování.
Po spoleèném obìdì mìli zúèastnìní monost navtívit regionálního zpracovatele ovocných destilátù a také barokní zámek ve
Vizovicích.
Dìkujeme vem, kteøí se podíleli na pøípravì této akce a vìøíme,
e se zúèastnìným program líbil a naplnil jejich oèekávání.
Pavel Elík

Druhý den je naplánována prohlídka klátera ve Skalce nad
Váhom a dále rodinné farmy Gazdovství Uhliská, kde bude moné
vystoupit na vyhlídkovou vì a projít si gazdovství.
Úèast na akci je pro subjekty z území MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. zdarma. Pøi vìtím poètu zájemcù budou upøednostnìny
osoby pùsobící v oblasti cestovního ruchu. Pøihlásit se mùete na
emailu: pavel.elsik@masvas.cz
Pavel Elík

TISKOVÁ ZPRÁVA
KOMUNITNÍ OBEC - KOMUNITNÍ KOLA
Ve dnech 12. 4. - 13. 4. 2018 se 80 úèastníkù ze 4 místních akèních skupin z Èeska i Slovenska zúèastnilo vzdìlávací akce v rámci
projektu Vidiek bez hraníc. Toto setkání, které se odehrávalo na území
MAS Vizovicko a Sluovicko, bylo zamìøeno na téma Komunitní obec
- komunitní kola.
Stìejním místem konání byl Activitypark Hotel Vemina.
Dopolední blok byl zahájen pøedstavením projektu Vidiek bez hraníc a
prezentací jednotlivých projektových partnerù, po nìm následovala
pøednáka Ing. Jana Fialy, èlena Národní sítì venkovských komunitních kol na téma "Cesta obce (nejenom) ke komunitní kole.
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SLOVANÉ NA DISKUSNÍM FÓRU DISKUTOVALI O SVÉ BUDOUCNOSTI
O roli slovanské kultury a naich slovanských koøenù se diskutovalo po dva dny 28. - 29. 4. 2018 v kulturním domì ve Vizovicích. V
prvním sobotním dnu vystoupili úèinkující a pøedstavili své pojetí

Slovanství. V nedìli u mohla probìhnout ivá panelová diskuze, je
èastým osobním zapojením úèastníkù dokazuje aktuálnost a platnost
odkazu naí slovanské kultury a mentality.

"Vítáme Vás jako pøátele a hosty a jako takové prosíme dodrování pravidel diskuse, abychom se dobrali nejen své pravdy, ale abychom se nauèili naslouchat a poznat druhé v duchu pokoje, moudrosti a porozumìní", uvedl ivou nedìlní diskuzi Petr Chelèický Hradil,
spoluzakladatel OBÈANSKÉHO SNÌMU Èech, Moravy a Slezska a
"ZEMSKÉHO SNÌMU".
Vdìènost za jednotlivé pøíspìvky patøí úèinkujícím, kteøí k nám na
Valasko pøijeli a jsou to Petr Chelèický Hradil, spoluzakladatel
OBÈANSKÉHO SNÌMU Èech, Moravy a Slezska a "ZEMSKÉHO
SNÌMU", Petr Václav Synek, pøedsedá nevládní organizaci Èeskomoravský slovanský svaz, RNDr. Emil Pále, CSc. zakladatel neziskové organizace Sophia, Milo Zverina, slavista a pøedseda slovanského
obèanského sdruení Slavica v Nitøe, Ing. Zdenìk Øíha, spoluzakladatel webu Slovanskakultura.cz, Karel Køí spolupracuje na projektu
Èeské Konference, Vladan Kocián pøednáí Staroslovienskou Bukvici
a Eduard Sabo, který èerpá z univerzálního zdroje a rodové pamìti.
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Po Slovanském snìmu Obèin v záøí 2017 na Novém Hrozenkovì
vzniklo 25 Slovanských Obèin, které zahájily svou èinnost. Témata
rùzných názorových proudù a mnohých oficiálních a alternativních
pøedstav o slovanských dìjinách vedlo konkrétnì Obèiny Vizovice,
Vsetín, Huslenky, Tøinec a Luná k uspoøádání "diskusního fóra". Tedy
místa, kde by se tyto názory a jejich pøedstavitelé mohli potkat, a
umonit tak pøedstavení a vzájemné obohacení tìchto rùznorodých
proudù.

Dùstojná úèast návtìvníkù motivuje nae Obèiny pokraèovat v
hlubím íøení povìdomí o Slovanství a naich pùvodních koøenech.
Mùete nás navtívit na dalích akcích, které lze najít na webu
SlovanskaKultura.cz a SlovanskaKosile.cz.
Kontakt
Ing. Mojmír Miun, za poøadatele Diskusního slovanského fóra,
mobil +420 608 420 584, e-mail info@slovanskakosile.cz

PRONÁJEM KANCELÁØSKÝCH PROSTOR
dvou nezávislých kanceláøských prostor (40 a 66m2 )
v klidném prostøedí redakèní budovy na ulici
Lázeòská 1150
WC, kuchyòka, parkovitì, 99 Kè/m/mìsíc
Cena bez DPH a energií

736 486 800

ZMÌNY VE VYDÁVÁNÍ OBÈANSKÝCH PRÙKAZÙ A CESTOVNÍCH DOKLADÙ
OD 1. 7. 2018
Na základì novely zákona o obèanských prùkazech è. 328/1999
Sb. a novely zákona o cestovních dokladech è. 329/1999 Sb., dochází ke zmìnám ve vydávání osobních dokladù ke dni 1. 7. 2018.

Standartní vydání obèanského prùkazu zùstává beze zmìn OP bez poplatku, vydán do 30 dnù. ádost lze podat a vyhotovený OP pøevzít u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozíøenou
pùsobností (ORP). Pøi pøevzetí obèanského prùkazu bude obèan
zadávat bezpeènostní osobní kód (BOK - povinný údaj OP), který
slouí k autentizaci dritele pøi fyzickém prokázání jeho totonosti.
Novì bude mono poádat o vydání OP ve lhùtì do 5 pracovních
dnù. ádost lze podat u kteréhokoliv ORP a novì i u Ministerstva vnitra ÈR. Vyhotovený OP bude mono pøevzít pouze u ORP, kde byla
podána ádost nebo u Ministerstva vnitra.

Obèanské prùkazy:
Od 1. 7. 2018 se budou vydávat obèanské prùkazy pouze se strojovì èitelnými údaji a s kontaktním elektronickým èipem. Obèanský
prùkaz bude novì slouit i k elektronické identifikaci jeho dritele
(obèana) pøi komunikaci s informaèními systémy veøejné správy. V pøípadì, e bude obèan chtít vyuívat této sluby, bude nutné, aby si
zakoupil pro tyto úèely ètecí zaøízení ve specializovaných prodejnách.
Do kontaktního elektronického èipu bude zapisován identifikaèní certifikát obèanského prùkazu, který bude obsahovat èíslo OP a identifikaèní údaje jeho dritele. Ochrana elektronického èipu bude zabezpeèena identifikaèním osobním kódem (IOK) a deblokaèní osobní kód
(DOK) kadého dritele. Tuto slubu bude mono aktivovat pøi pøevzetí OP nebo kdykoliv po dobu platnosti OP na kterémkoliv úøadì obce s
rozíøenou pùsobností. V pøípadì tøech chybných zadání IOK bude
identifikaèní certifikát zablokován. Dritel OP mùe v tomto pøípadì
certifikát odblokovat pomocí deblokaèního osobního kódu (DOK).

Správní poplatky za vydání OP do 5 pracovních dnù:
- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra
- pøi podání u ORP
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
("dìlený" poplatek)
- pøi podání a pøevzetí u ORP

500,- Kè
250,- Kè
250,- Kè
500,- Kè

Obèanùm mladím 15 let:
- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra
- pøi podání u ORP
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
("dìlený" poplatek)
- pøi podání a pøevzetí u ORP

300,- Kè
200,- Kè
100,- Kè
300,- Kè

Novì bude také mono poádat o vydání OP ve lhùtì do 24 hodin
pracovního dne - tzv. "superblesk".
ádost lze podat u kteréhokoliv ORP nebo u Ministerstva vnitra.
Vyhotovený OP lze pøevzít pouze u Ministerstva vnitra.
Správní poplatky za vydání OP do 24 hodin pracovního dne:
- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra 1000,- Kè
- pøi podání u ORP
500,- Kè
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
500,- Kè
("dìlený" poplatek)
Obèanùm mladím 15 let:
Do kontaktního elektronického èipu OP bude moné zapsat rovnì
data pro vytváøení elektronických podpisù spolu s kvalifikovaným certifikátem. Tuto slubu zajiuje Èeská pota, s.p.
Novelou zákona o obèanských prùkazech byly upraveny i
lhùty a správní poplatky pro vydávání obèanských prùkazù:

- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra
- pøi podání u ORP
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
("dìlený" poplatek)

500,- Kè
250,- Kè
250,- Kè

Obèanský prùkaz bez strojovì èitelných údajù s dobou platnosti
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1 mìsíc bude mono vydat pouze v souvislosti s výkonem volebního práva, nikoli ji z dùvodu ohláení ztráty, odcizení, pokození nebo
znièení obèanského prùkazu, jak tomu bylo doposud.
Upozoròujeme obèany, e nebude provádìna hromadná
výmìna obèanských prùkazù za OP s kontaktním elektronickým
èipem. Stávající obèanské prùkazy budou platné a jejich výmìna
bude probíhat prùbìnì tak, jak bude "docházet" jejich platnost.
Obèan bude mít monost poádat o vydání OP s kontaktním elektronickým èipem náhradou za platný obèanský prùkaz na vlastní ádost, kdy za tento zaplatí správní poplatek 200,- Kè.
Obèané, kteøí si ji døíve poádali o vydání OP s kontaktním el.
èipem na vlastní ádost, mohou poádat o vydání nového OP s kontaktním el. èipem bezplatnì (v pøípadì, e byl v pùvodním OP "nahrán"
elektronický podpis, dojde k jeho "zániku" a pokud jej bude chtít obèan
vyuívat, bude nutno jej obnovit).
Cestovní doklady:
Novela zákona o cestovních dokladech upravuje lhùty pro vydání
cestovního pasu a správní poplatky za jeho vydání.
Standartní vydání cestovního pasu zùstává beze zmìn - CP se
vydává ve lhùtì do 30 dnù. ádost lze podat a vyhotovený CP pøevzít
u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozíøenou pùsobností (ORP).
Správní poplatky za vydání CP do 30 dnù:
- vydání cestovního pasu
600,- Kè
- vydání CP obèanùm mladím 15 let
100,- Kè
Novì bude mono poádat o vydání cestovního pasu ve lhùtì do
5 pracovních dnù. ádost lze podat u kteréhokoliv ORP a novì i u
Ministerstva vnitra ÈR. Vyhotovený CP bude mono pøevzít pouze u
ORP, kde byla podána ádost nebo u Ministerstva vnitra.

Správní poplatky za vydání CP do 5 pracovních dnù:
- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra
3000,- Kè
- pøi podání u ORP
2000,- Kè
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
1000,- Kè
("dìlený" poplatek)
- pøi podání a pøevzetí u ORP
3000,- Kè
Obèanùm mladím 15 let:
- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra
- pøi podání u ORP
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
("dìlený" poplatek)
- pøi podání a pøevzetí u ORP

1000,- Kè
500,- Kè
500,- Kè
1000,- Kè

Novì bude také mono poádat o vydání cestovního pasu ve lhùtì
do 24 hodin pracovního dne - tzv. "superblesk".
ádost lze podat u kteréhokoliv ORP nebo u Ministerstva vnitra.
Vyhotovený CP lze pøevzít pouze u Ministerstva vnitra.
Správní poplatky za vydání CP do 24 hodin pracovního dne:
- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra
- pøi podání u ORP
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
("dìlený" poplatek)

6000,- Kè
4000,- Kè
2000,- Kè

Obèanùm mladím 15 let:
- pøi podání a pøevzetí u Ministerstva vnitra
- pøi podání u ORP
a pøevzetí u Ministerstva vnitra
("dìlený" poplatek)

2000,- Kè
1500,- Kè
500,- Kè

Podrobné informace a pøípadné dotazy ohlednì vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù obdríte u MìÚ Vizovice, odbor
pøestupkový a správní (tel. 777 471 173 - obèanské prùkazy, p.
Gubániová; 777 471 171 - cestovní pasy, p. Miková).

STØEDISKO NADÌJE VIZOVICE - VITEK
VITEK je nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde. Naím cílem je
poskytnout bezpeèný prostor a pomáhat dìtem a mladým dospìlým
zvládat nároèné ivotní situace, se kterými si sami neví rady.
Vstup do klubu je dobrovolný a zdarma. Nabízíme zde monost
trávení volného èasu, douèování, preventivní programy i popovídat si
s pracovníky.
Rádi bychom touto cestou informovali veøejnost Vizovic, e jsme
sociální sluba. To obnáí, e musíme podle zákona zachovávat anonymitu svých klientù a není moné, aby dospìlí (rodièe), kteøí nespadají do naí cílové skupiny 7-21 let pøicházeli do naeho zaøízení.
Otevírací doba je po, st, èt: 13 - 19.00 hodin v pá: 13 - 18.00 hodin.
Pracovníci jsou: Kvìta Smrèková, Martin Staek, Nikola Kováøová a
Marie Valníèková. Keramiku vede Jarka Surá.
Zároveò chceme podìkovat MÌSTU VIZOVICE za podporu a
vstøícnost.
Martin Staek
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51. VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY
Program koncertní sezony 2018
Pod zátitou MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, poslankynì Evropského parlamentu, umìlecký patron Jan Èimáø
22. èerven
VIRTUÓZNÍ VEÈER
Jiøí Vodièka - housle, Martin Kasík - klavír uvádìjí komorní skladby Ludwiga van Beethovena, Vítìzslava Nováka, Josefa Suka,
Camilla Saint-Saënse a Pabla de Sarasate.
29. èerven
ZAHRADA SRDCE
Boidara Turzonovová - umìlecký pøednes
Danubius Octet Singers, umìlecký vedoucí Daniel Simandl
Hudebnì-literární poøad s èetbou z korespondence a básní Emy
Destinové a muskými sbory B. Smetany, A. Dvoøáka, L. Janáèka a
E.Suchonì.
20. èervenec
LETNÍ OKOUZLENÍ
Trio Gaubert /Fanny Mayne - flétna, Nicolas Faure - violoncello,
Patrik Hévr - klavír/
Èesko - francouzský soubor uvádí tria romantických skladatelù.
3. srpen
KOUZLO CITERY
Koncert lektorù a úèastníkù Malého citerového semináøe Lukov
10. srpen
OBRAZY V HUDBÌ, Karel Vrtika - klavír
Mladý klavírista se pøedstaví ve skladbách Josepha Haydna,
Bedøicha Smetany - Clauda Debussyho a Ference Liszt
24. srpen
QUATTRO VOLTE
Prague cello quartet /Petr paèek, Jan Zvìøina, Jan Zemen, Ivan
Vokáè/
Ètyøi violoncellisté a originální úpravy nejen známých klasických
skladeb, ale také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitù.
7. záøí
OPERETA GALA
Michaela Rózsa Rùièková - soprán
Lubo Skala - baryton
Stanislav Galin - klavír
Slavné operetní árie a duety: Franz Lehár - Imre Kálmán - Johann
Strauss

14. záøí
Mimoøádný koncert ke 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska MÁ
VLAST, Jana Bouková - harfa.
Skladby Josefa Suka, Antonína Dvoøáka a Bedøicha Smetany ve
vlastních úpravách pro harfu.
Koncerty se konají vdy v pátek od 19.30 hod. v Reprezentaèním
sále Státního zámku Vizovice, pokud není uvedeno jiné místo.
Cena pøedplatného na celý cyklus je 810 Kè,
cena vstupenky na jednotlivé koncerty 150 - 200 Kè.
Permanentky na celý cyklus i vstupenky na jednotlivé koncerty je
moné zakoupit v Informaèním centru mìsta Vizovice a v papírnictví u
Pavelkù.
Ing. Vít Suila

50. VÝROÈÍ DRUBY
V letoním roce slavíme 50. výroèí druby mezi dobrovolnými
hasièskými sbory SDH Vizovice a DHZ Gajary (okr. Malacky, Slovenská republika). Po vzájemné dohodì byla druba zaloena 8. 6. 1968.
Zakladajícími èleny byli Anton Lonèek z Gajar, Anna Mikulová a Vìra
Surovcová z Vizovic.
Ze slovenské strany zaznìlo toto: "Druba prerástla do vel'kého
priatel'stva a èlenovia sa navtevujú pri kadej príleitosti. Èi ide o
slávnosti, výroèia, èi len priatel'ské posedenie pri pohári dobrého vína."
Dobré vztahy utuíme i tento rok u pøíleitosti 50. výroèí vzájemnými návtìvami.
Pøi této tak významné události udìlilo Sdruení hasièù ÈMS dobrovolným hasièùm z Gajar medaili Za mezinárodní spolupráci I. st.
Proto vem hasièùm z Gajar a Vizovic patøí podìkování a blahopøání k 50. výroèí druby a doufáme, e pøátelství mezi SDH Vizovice
a DHZ Gajary bude i nadále pokraèovat.
talmach Jan - emeritní starosta SDH
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DOPRAVNÌ BEZPEÈNOSTNÍ VÝTVARNÁ
SOUTÌ
Mìsto Vizovice vyhlásilo dne 21. února 2018 výtvarnou soutì pro
dìti s dopravní tématikou "Silnice, to není høitì!". 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. Tématickou výchovou dìtí je pùsobeno na sniování nehodovosti, úrazovosti úèastníkù silnièního provozu a výchova nové odpovìdnìjí generace chodcù, cyklistù a øidièù.
Do soutìe se zapojilo 31 dìtí ze Z a M Vemina a Z a M Veselá.
Na základì výbìru (hodnotící komise) byly 19. dubna 2018 pøedány
vem zúèastnìným ceny, které zakoupilo mìsto Vizovice a Ministerstvo dopravy ÈR oddìlení BESIPU. Pro vechny autory výtvarných dìl
byl promítnut film s dopravní tématikou.

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.

3/2018

11

POU U CHLADNÉ STUDNY
Mìsíc kvìten je pro katolické køesany odedávna vnímán jako mìsíc mariánský. Je to vyjádøení radosti nad krásou vrcholícího jara, krásy svìí zelenì, kvìtù a vùní, která nachází svùj odraz v èistotì Panny
Marie.
Jak uvádí Miloslav Fiala v KT 21: "Lidové májové pobonosti byly
oblíbené u ve støedovìku nejen pro Mariinu mateøskou blízkost vìøícím, ale i jako obrana proti pohanským kvìtnovým slavnostem øímských a germánských kmenù oslavujících pohanskou bohyni plodnosti. K novému rozmachu mariánské úcty dochází v 17. století, kdy zvlátì øeholní øády a horliví diecézní biskupové a knìí v kázáních zdùrazòují Mariiny ctnosti, v kvìtnu svolávají vìøící ke spoleèné modlitbì
rùence, mariánských litanií a modliteb, èasto zakonèených svátostným poehnáním."
Tolik historie. A jaká je vizovická souèasnost?
Klasické májové pobonosti moná trochu ustoupily do pozadí, a
tak hlavní akce v tomto období jsou bohosluby na místech spojených
s mariánskou úctou. Ji tradièní je me v zámecké kapli Panny Marie
Matky dobré rady - vdy poslední sobotu v kvìtnu. Letoní novinkou
byla kvìtnová me v opravené kapli Panny Marie Rùencové na Karaijce (ul. Partyzánské) v sobotu 12. kvìtna. Vrcholem májové sezóny pak je pou ke kapli Panny Marie Lurdské u Chladné studny, která
se letos konala 20. kvìtna.
Kaplièka nad pramenem vyvìrajícím ze skály na úboèí Doubravy
postupnì vyrostla v nìkolika etapách od zaèátku 20. století do roku
1937, kdy byla vysvìcena P. Antonínem Vyslouilem. V letech pøed 2.
svìtovou válkou a krátce po ní se na tomto místì konaly poutì, obì totality vak vznikající tradici naruily. V roce 1991 byla k velkému potìení farníkù obnovena. Od té doby se se s výjimkou let 1995 a 1998
konala kadoroènì. Vìtinou právì v mariánském mìsíci kvìtnu, nakonec se její termín ustálil na tøetí kvìtnové nedìli.
V nedìlním odpoledni se tak u kaple shromádilo ke tøem stovkám
poutníkù z vizovické, bratøejovské a jasenské farnosti, ale i z farnosti
újezdské od Slopného po Drnovice. Pøili pìky, pøijeli na kolech, vìtina si cestu zkrátila autem. Léty provìøená skupina organizátorù
vechno pøipravila ke spokojenosti úèastníkù. Jen tradièní dechovku
nahradila bratøejovská varhanice Marie Poláchová s mobilním nástrojem na ètyøkolce. Mi svatou slouil vizovický dìkan P. Josef Rosenberg. Ve své promluvì zdùraznil vzor Panny Marie pro nae rodiny.
Na pou jsme vyráeli za slunného poèasí, take na pøeháòku,
která v prùbìhu me pøila, mnozí nebyli pøipraveni a vybaveni. Ale
snad nikomu to nevadilo. Kapky detì na pozadí svìí zelenì stromù
a souèasnì paprsky slunce: to snad nejlépe dokumentuje, v èem je pùvab bohosluby v pøírodì. Navíc se konala v dobì, kdy dé byl vzácností. Ostatnì perspektiva letoní úrody, zejména ovoce - hlavnì toho
modrého, byla jedním z èastých témat rozhovoru po skonèení obøadu
u obèerstvení, které pøipravila farnost. A tak, posíleni na duchu i tìle,
jsme se mohli vracet domù s mylenkou: opìt za rok.
Vít Suila, foto: Frantiek Chromèák

SPORTOVNÍ DEN S ÈESKOU MISS
Poøídit si fotografii s èeskou
Miss, pokusit se obehrát profesionálního hokejistu ve florbalu
nebo se zúèastnit tiskové konfe-

V sobotu 14. dubna 2018
pod zátitou Dìtského domova a
Základní koly Vizovice a
ActivityPark Hotelu Vemina pro-

rence
Toto a mnoho jiného
mìly v sobotu monost zaít dìti
z dìtských domovù, dìti hotelových hostù AktivityParkhotelu
Vemina a okolních obcí.

bìhla v areálu hotelu akce pro
dìti, které si v prùbìhu krásného
sluneèného odpoledne vyzkouely mnoství pøipravených aktivit - lukostøelba, bowling, ipky,

vìdomostní kvíz, ale pøedevím
mìly monost si na vlastní kùi
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se porazit v ipkách Michaelu
Habáòovou, úøadující Èeskou
Miss.
"Významným pøínosem akce
je smysluplné trávení volného
èasu, socializace dìtí dìtských
domovù a pøi plnìní úkolù v rámci týmové spolupráce i navázání
nových pøátelství", øekla Eva
Èapková, øeditelka poøádajícího
dìtského domova.

ce s Èeskou Miss a pøítomnými
hokejisty, kdy se dìti vily do role
profesionálního urnalisty a
mohly se pøítomných hostù ptát
na ve, co je zajímalo - od oblíbeného jídla èi filmu a po jejich
ivotní cíle a sny.
Po zodpovìzení vech otázek a ukonèení tiskové konference se pøelo k tomu, na co pøítomní soutìící ji netrpìlivì

kou, kterou jim pøipravili pøímo v
restauraci hotelu.
Po vychutnání zaslouené
odmìny si na závìr celého odpoledne vechny dìti spoleènì zatanèily na pøipravené diskotéce a

Týmy sloené z dìtí prùbìnì plnily pøipravené soutìe. Po
splnìní vech aktivit odevzdaly
své výsledky a èekaly na celkové
vyhodnocení a vyhláení nejúspìnìjích týmù.
V prùbìhu tohoto napjatého
oèekávání vak probìhla dalí
neménì významná a zajímavá
èást programu, tisková konferen-
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èekali. Za hmatatelného napìtí
vech týmù byly vyhláeny výsledky a pøedány hlavní ceny
drustvùm, které nasbíraly nejvyí poèet bodù a zaslouenì
se tak umístily na stupních vítìzù. A odmìna byla vskutku sladká a to doslova, protoe mimo
jiné si vichni vítìzové vychutnali palaèinku s ovocem a lehaè-
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vesele tak zakonèily tento den
plný záitkù.
Veronika Manová,
odborná vychovatelka DD
a Z Vizovice

100. VÝROÈÍ ZALOENÍ
STØEDNÍ KOLY ODÌVNÍ A SLUEB VIZOVICE 1918 - 2018
40. VÝROÈÍ JEJÍHO PÙSOBENÍ VE VIZOVICÍCH
Historie pøípravy na povolání zaèíná se vznikem státu v roce 1918.
S pøibýváním teoretických vìdomostí se náplò vzdìlání neustále obohacovala. Obory holiè-lazebník, kadeøník, pánský a dámský krejèí a
vadlena se staly základním pilíøem vzniku souèasné koly.
Její první název byl ivnostenská uèòovská kola. V roce 1938 byla pøejmenována na Veøejnou uèòovskou kolu pro enská povolání ve
Zlínì. Nejdøíve kola pøipravovala áky jen v teoretickém vyuèování.
Praxi provádìli u ivnostníkù, pozdìji na pracovitích praktického vyuèování u podnikù slueb, drustev nebo v provozovnách národních
výborù.
kola nemìla zpoèátku pevné místo, na èas pøechází ze Zlína do
Otrokovic, Napajedel, Malenovic a v roce 1964 do elechovic nad
Døevnicí - Lípy a dostává nový název: Uèòovská kola elechovice
nad Døevnicí - Lípa. Prvním øeditelem koly byl pan Jaromír Kohoutek,
v letech 1970 - 1986 pan Josef Hájek.
K 1. záøí 1978 byla kola pøeloena do Vizovic, do bývalé Støední
zemìdìlské technické koly. Tato tehdy moderní dvoupodlaní kola
byla postavena v roce 1963. O rok pozdìji k ní byl pøistaven domov
mládee vèetnì kolní kuchynì s jídelnou. V téme roce 1978 zaèíná
ve kole výuka novì zøízeného 4letého oboru Kosmetièka, který se v
tehdejím Èeskoslovensku zaèal poprvé vyuèovat ve Vizovicích, v
Hradci Králové a v Bratislavì.

2000 o 4letý maturitní obor Odìvnictví. Pro dospìlé zájemce zaèala
kola organizovat rekvalifikaèní kurzy a kvalifikaèní zkouky a postup-

nì dalí monosti celoivotního vzdìlávání. V dalích letech kola
zmìnila svùj název jetì 2x. V roce 1998 na Støední odbornou kolu a
Støední odborné uèilitì slueb Vizovice. Souèasnì se stala právním
subjektem a od 1. dubna 2001 pøíspìvkovou organizací Zlínského
kraje. Od roku 2005 u nese svùj souèasný název Støední kola odìvní a slueb Vizovice. Øeditelkou koly od roku 2001 do souèasnosti je
Mgr. Eva Solnaøová (astná).
V souèasnosti Støední kola odìvní a slueb Vizovice svým uchazeèùm nabízí obory vzdìlání s maturitní zkoukou: Kosmetické sluby,
Fotograf se zamìøením na multimédia a Odìvnictví se zamìøením na
návrháøství a modelaci odìvù; obory s výuèním listem: Kadeøník a
Krejèí a nástavbové obory - Vlasový specialista a Podnikání.
Mottem koly je:
"Pøipravovat áky na dospìlost a pracovní ivot tak, aby
absolventi byli vybaveni potøebnými kompetencemi a takovou
kvalifikací, která jim umoní dostát nejen nárokùm moderního
trhu práce, ale také nárokùm bìného ivota".
V záøí 1982 byla kola pøejmenována na Støední odborné uèilitì
místního hospodáøství. Správou majetku a provozním zabezpeèením
byl povìøen podnik Sluby mìsta Gottwaldova. Nabídka oborù vzdìlání se rozíøila o nástavbové studium Odìvnictví a Vlasovou kosmetiku.
Pøíznivým datem byl rok 1989, kdy byla v areálu koly dokonèena
stavba velké nové tìlocvièny. V letech 1986 - 1990 byl øeditelem koly
pan Viktor Páe.
K výrazným zmìnám dochází v devadesátých letech minulého
století. Listopadové události výraznì ovlivnily politickou a hospodáøskou situaci koly. V roce 1991 byla kola pøejmenována na Støední
odborné uèilitì Vizovice. Praktická výuka pøela do uèòovských provozoven, které kromì Vizovic kola budovala také ve Zlínì, v Otrokovicích, v Kromìøíi a Vsetínì. V roce 1992 byla zøízena Rodinná
kola se zamìøením na zdravotnì hygienické sluby a peèovatelství,
ta vak nemìla dlouhého trvání a po 7 letech byla zruena.
V letech 1990 - 2000 byla øeditelkou koly Mgr. Ivana Plzáková.
kola opìt mìní svùj název na Integrovanou støední kolu slueb.
V roce 1994 byly obory koly rozíøeny o 3letý uèební obor
Fotograf, nástavbové studium Pleová kosmetika a pozdìji v roce
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KOUPÍM BYT 2+1 VE VIZOVICÍCH NEBO VYMÌNÍM
ZA RODINNÝ DÙM + DOPLATEK.
Telefon 773 034 132

London jako "Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni". Je také dritelem Zlatého diplomu od Asociace textilního, odìvního a koedìlného prùmyslu ÈR jako uznání nejvyí kvality vzdìlávání v odìvních oborech koly.
kola má pøíjemný kolský areál, úèelnì a modernì vybavená
kolní pracovitì, plnì kvalifikovaný a odborný pedagogický sbor.
Budovy koly jsou opravené a udrované. Kdybychom shrnuli nejvìtí investice za posledních 15 let, dostali bychom se na èástku pøes
58 milionù Kè.
Sto let vnímáme jako èas, který dal kole její skuteènou hodnotu.
Urazila velký kus cesty, vyuila a vyuívá maximálnì vech moností
stát se atraktivní kolou, která dokazuje, e její vize, síla a odvaha k
realizaci vyhrávají a pøináejí konkrétní výsledky. Tìmito výsledky jsou
úspìní absolventi koly.
Na rozvoji koly se, pod vedením rùzných zøizovatelù, po celou
dobu podílelo a podílí mnoho vynikajících pedagogických i nepedagogických pracovníkù. Neodmyslitelnou souèástí je také partnerská spolupráce koly s asociacemi, profesními sdrueními a odbornými firmami v èesku i v zahranièí.
Vedle výuky se významným zdrojem èerpání dalích zkueností
staly tuzemské i zahranièní stáe ákù. Díky výmìnným studijním programùm Evropské unie, jako jsou napø. Comenius, Leonardo da Vinci
a Erasmus+, si áci roziøují monosti uplatnìní se na trhu práce nebo
v dalím vzdìlávání.
Rozvoj a prezentace ákù vech oborù dlouhodobì a smysluplnì
podporuje zøizovatel koly Zlínský kraj, spolupracující odborné firmy,
ale také mìsto Vizovice. Vem patøí velké podìkování.
Støední kola odìvní a slueb Vizovice je od roku 2009 mezinárodnì certifikovanou institucí u International Education Society,
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Za tuto èástku jsme opravili a zateplili støechy a plátì budov, vymìnili okna, vybudovali vestavbu nad icími dílnami, kde vznikla nová
èást DM, pøestavili a zmodernizovali interiér stávajícího DM, zrekonstruovali kotelnu a celý topný systém, zrenovovali elektroinstalaci a
rozvody vody, dobudovali hygienická zaøízení koly, celkovì zrekonstruovali a zmodernizovali kolní kuchyò s jídelnou. V souèasné dobì
zaèínáme rekonstruovat budovu staré koly s rozpoètem pøes deset
milionù korun.
Øíká se, e radost z práce a úspìchù propùjèuje køídla. Snad proto, i po sto letech, má kola pøirozenou schopnost se rychle orientovat
a nebojí se pøijímat nejnovìjí poznatky. Je kolou otevøenou a bohatou. Napøíklad i tím, e se nai absolventi k nám vracejí vyuèovat teorii i praxi. Pøicházejí se pochlubit s úspìchy v profesi, pøi dalím studiu
nebo v ivotì.
Popøejme kole hodnì ikovných a nadaných ákù, úspìných absolventù a vem pracovníkùm koly mnoho sil, aby jejich dalí práce
byla neménì dobrá a úspìná i v pøítím století a udrela si nadále své
dobré jméno!
Mgr. Eva Solnaøová, øeditelka koly

ZA VIZOVSKÚ TRNKÚ POESTNÁCTÉ
Kdy jsme v roce 2003 uspoøádali první roèník turistického pochodu nazvaného "Za Vizovskú trnkú", chtìli jsme vyuít potenciálu
turistických stezek v krásném okolí mìsta Vizovice. A protoe jsme
pøedpokládali, e se akce èasem "chytí", ji od poèátku jsme vybrali

Na delích trasách mohou
úèastníci vystoupit na rozhledny
na Vartovnì nebo Doubravì, èi
zdolat vrchol Vizovických vrchù
Kláov.

trasy v délkách, které doporuèují pravidla IVV (Mezinárodní organizace pro lidový sport), t.j. 10, 15, 20 ,30 a 42 km. Vybrali jsme termín v

K dispozici je té nauèná
stezka Vizovické prameny. Významnými partnery pøi zajitìní
akce jsou firma Rudolf Jelínek a
Mìstský úøad Vizovice, kteøí ji
øadu let pomáhají pøi zajitìní
cen pro nejstarího, nejmladího
a nejvzdálenìjího úèastníka a
také drobných a propagaèních
materiálù.
Pokud se pøihlásí dostateèný
poèet zájemcù, je moná exkurze do místního Distillery landu.

druhé polovinì srpna, kdy vzhledem k prázdninám a dovoleným se
pøíli pochodù nekoná. Zpoèátku se termín kryl s Trnkobraním, ale ten
jsme po pár roènících opustili pro vìtí klid a pohodlí. Na start prvního
roèníku se postavilo 21 turistù, kteøí si vybrali z pìti nabízených tras.
V dalích pìti se poèet postupnì zdvojnásobil, v sedmém se ji jednalo o sedmdesát úèastníkù. Od desátého roèníku jsme nabídli sedm
tras, od tøináctého devìt a pøi loòském patnáctém pøibyla desátá.
Kromì znaèených turistických tras jsou k dispozici i vozíèkáøské trasy
a ta desátá, která vedla nejprve na sever a pak na jih od Vizovic, mìla
vlastní znaèení. V letech 2013 - 2015 byl ná pochod zaøazen mezi
deset vybraných pochodù IVV v ÈR, co se projevilo na zvýení poètu
úèastníkù, kterých pøijelo vdy pøes sto. Za patnáct roèníkù se pochodu zúèastnilo 874 turistù, vèetnì poøadatelù z KÈT, odboru Zlín a v
posledních letech výraznì pomáhají i èlenky a èlenové odboru KÈT
Vizovice.
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Ostravska, jiní Moravy, ale i Bratislavy a Popradu. Pokud jde o nejstarí úèastníky, takøka pravidelnì to bývají zdatní osmdesátníci a
naopak nejmladími jsou dìti, které za pomoci rodièù zdolávají své
první stovky metrù a první kilometry.

Atraktivním a ádaným suvenýrem je sklenìná trnka, kterou pro
ná pochod vyrábí paní z pod Èerné studnice v Jizerských horách.
Kadý rok má jinou barvu, bìhem let se trochu zmìnila a dvakrát si ji
turisté odnesli v provedení s èervíkem. V letech, kdy byl pochod zaøazen v "Desítce", byly vyrobeny i odznaky akce.
Pokud se týká úèastníkù pochodu, bìhem patnácti uskuteènìných
roèníkù pøijeli ze vech koutù Èeska a pravidelnými pochodníky jsou
turisté ze Slovenska, zejména z Trenèína a okolí. Ti také mají ucelenou sbírku sklenìných trnek. Není výjimeèné, e se sjedou zájemci od
Karlových Varù, z Èeských Budìjovic, Prahy, Mladé Boleslavi, z
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Letoní 16. roèník se uskuteèní v sobotu 4. srpna 2018 a jménem poøadatelù Vás srdeènì zvu - pøijïte se projít krásným okolím
Vizovic.
Na startu ve vizovické sokolovnì si v dobì od 6:30 do 11:15
hodin vyberete Vám nejlépe vyhovující trasu a proijete pøíjemný den
ve spoleènosti svých blízkých a dalích pøíznivcù aktivního pohybu.
Za organizátory pochodu se na Vás tìí Jiøí Tomá,
pøedseda KÈT, odbor Zlín

DÌTSKÝ HASIÈSKÝ DEN
Po krátké odmlce se hasièi Vizovice opìt rozhodli uspoøádat zábavné odpoledne pro veøejnost a zároveò vyuili prostory, které jinak
pouívají ke svým tréninkùm, jeliko na hasièské louce je dostatek prostoru, tak jsme se snaili program tomu uzpùsobit.

Bylo est stanovi na plnìní úkolù, která byla pestrá a kadý úkol
byl svým zpùsobem zajímavý. Po splnìní vech úkolu si ly vechny
dìti vyzkouet disciplínu zvanou ELEZNÝ HASIÈ. Ta byla zajímavá
u tím, e si tam vyzkouely odvánost, zruènost a také fyzickou zdatnost. K dispozici byla prohlídka hasièských aut a techniky, naeho vozového parku tam mìli monost si prohlédnout dodávku znaèky Ford
a cisternu zvanou Trambus. Dalím autem bylo auto znaèky Iveco, které k nám dorazilo od slovenských hasièù DHZ Gajary, s kterými máme
drubu. A proto se za námi vypravili na celý víkend spoleènì udìlat
radost dìtem. Dalí pøekvapení za námi dojelo v podobì hasièské ètyøkolky, kterou mají hasièi ve Zlínì na stanici. Urèitì sklidila obdiv jak u
velkých tak malých obdivovatelù. Jetì nás navtívila nae místní Policie ÈR, která ukázala své vybavení jak v autì, tak co ve musí mít. Vìøte, je toho hodnì a bylo si co prohlíet a monost si
vyzkouet tøeba neprùstøelnou
vestu. Ti, co tam byli, urèitì si
výzbroj vyzkoueli.
Samozøejmì na pøání dìtí
se zkouelo, jak houkají majáky
na autech.
A hlavním pøekvapením, které se uskuteènilo za pomoci naich kolegù hasièù ze Slovenska, byla tvorba pìny a mìla veliký úspìch. Dìti radostí køièely a
uívaly si to, i kdy poté co vylezly z pìny, byli poøádnì mokré,
ale jim to urèitì nevadilo. Ale ty
spokojené a nadené úsmìvy za
to stály. A tak jsme vìdìli, e
pøekvapení se opravdu zdaøilo.
Sluníèko nám k tomu høálo celé
odpoledne a tak na závìr mùeme jen konstatovat, e dìtský
den pro dìti se vydaøil.
Musíme také moc podìkovat, vem kteøí nám jakkoliv pøispìli do tomboly, která byla hodnì bohatá. Pøispìli nám buï vìcným darem nebo finanènì. Velké podìkování patøí: Textil Poláek, Sluníèko Petra Pappová, Knihkupectví,
papírnictví Pavelka, Hraèkáøství Mikula, Cheport, Slavíková - vino-

téka, VDZ, Petr Poláek - vínotéka, Mìsto Vizovice, Paøez, Hospoda U Slunce, Hospoda Runda, Rim-Tech a.s., Kvìtináøství AB,
Agro Smetana, Hasièi Vizovice, Moje Smeèka, Zámecká èokoládovna, Koma, Rostra, masna Krásno, masna Singer, Milan Okál,
Petra Tomancová, Martin evèík, manelé Lutontí, manelé
Krèkovi.

Jetì jedno podìkování, pizzerie U Sochy za poskytnutí obèerstvení pro dìti formou pizzy, na výroèní valnou hromadu hasièùm.
Moc si váíme kadé pomoci a podpory hasièù. Dìkujeme.
Vìra Lutonská
vedoucí mládee SDH Vizovice

SOUTÌNÍ SEZÓNA OPÌT ZAÈALA
V pùlce kvìtna jsme vyrazili na letoní první soutì v poárním
útoku na Slavièínský plamínek. Jelo desetièlenné drustvo. Není to
klasická soutì, ale skládá se z více disciplín a dùleitou souèástí je
mít co nejménì trestných bodù. První disciplínou byl branný závod,
který se skládal z tìchto úkolù: støelba, lano, vázání uzlù, topografické
znaèky. Zde se nám daøilo, ve bylo bez trestných bodù, jen za støelbu

jsme nasbírali 11 trestných z celkových 18ti bodù. A pøi kontrole celkových výsledkù jsme zjistili, e nai mladí áci sestøelili nejvíce palíkù.
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Druhá disciplína je tafeta
dvojic, kterou soutìící zabìhli s
krásným èasem a bez trestných
bodù a tím si zajistili nula trestných bodù v této disciplínì.
Tøetí disciplína byl poární
útok, který pøedvedli s èasem
16:49 s a u se nenalo drustvo, které by je porazilo, a tím si
opìt zajistili první místo. A kdy se seèetly výsledky, tak jsme zjistili, e
nai mladí áci vyhráli 1. místo. Moc jim gratulujeme, jeliko se
opravdu snaili a pøedvedli excelentní výkon.
O ètrnáct dní pozdìji se konala, jako ji tradiènì, okrsková soutì
12. okrsku, tentokráte v Zádveøicích.
Dopoledne se vypravila nae dvì drustva mladích ákù
bojovat. Konkurence byla dosti
veliká, celkem soutìilo osm
drustev v jejich kategorii. Tým A
se umístil na 4. místì, tým B na
6. místì.
Naemu A týmu to uteklo jen
o kousíèek a mohl mít medaili,
ale jeliko se vyskytl malinký
problém pøi útoku, tak èas u nebyl takový, aby dosáhl na pøední
pøíèky. tafeta se jim vydaøila,
mìli ji tøetí nejlepí. Ale nám to
nevadí. Je to pro nás zkuenost
a motivace na dalí soutì. Kromì dìtí vyrazila odpoledne tøi
drustva dospìlých - eny, mui
a mui nad 35 let.
Mui se umístili na 8. pøíèce,
mui nad 35 let byli namíchaní,
pøizvali si do drustva eny. Útok
se zdaøil, skonèili na 5. místì.
Nejlépe se letos na okrskové umístily eny a pøivezly velký pohár za 1.
místo. tafeta 4 x 100 m se jim vydaøila a mìly ji druhou nejrychlejí a
poární útok - v tom mìly ze vech nejlepí èas. A tím si zajistily první
pøíèku.

Moc gratulujeme a dìkujeme za hojnou úèast. Za ná sbor dobrovolných hasièù Vizovice
Vìra Lutonská
vedoucí mládee SDH Vizovice

3/2018

19

90. VÝROÈÍ NÁVTÌVY
T. G. MASARYKA
Dne 24. èervna 2018 jsme si pøipomìli 90. výroèí návtìvy prezidenta Èeskoslovenské republiky T. G. Masaryka ve Vizovicích. Pøi této
pøíleitosti byla v budovì staré koly odhalena pamìtní deska úèastníkùm odboje.
talmach Jan

ÈERVENÁ - ÈERNÁ - ÈERVENÁ
Zøejmì u v okolí Vizovic není nikdo, kdo by si nevimnul jeøábu,
jeho rameno se nìkdy otáèí a poválivì blízko zámecké budovy.
Ta je ze dvou tøetin obehnána oplocením, vymezujícím stavenitì,
alejí projídìjí nákladní auta se stavebním materiálem, do irokého
okolí se odnìkud shora est dní v týdnu rozléhá zvuk motorových pil.
Po devíti letech pøíprav a shánìní finanèních prostøedkù se koneènì
realizuje nároèná oprava komínù, krovù a výmìna støení krytiny na
celé budovì zámku. I kdy poslední oprava støechy probìhla teprve
pøed dvaceti lety, kdy byla na krovy poloena nová bøidlice, zhorující se stav komínù nás donutil podívat se na problematiku zámecké
støechy brzy znovu a pøedevím z jiného úhlu.

Nejdøív se ale troku vrátíme do historie: Vizovický zámek byl
dostavìn v 70. letech 18. století. Jeho stavitel nebyl jistì ádný nováèek. Vìdìl, e stavba takových budov v sobì nese urèitá rizika a tak
uvnitø zámku nechal zøídit systém vìtracích cest, které nejsou
zaústìny do komínù, ale konèí
na pùdì. Protoe byla støecha v
té dobì pokryta cihelnou krytinou, takzvanou bobrovkou, mohl prostor dýchat a pøebyteèná
vlhkost, pøivedená sem rùznými
vìtracími prùduchy, odcházela
pøirozenì z pùdy ven. Èervená
krytina z pálené hlíny pokrývala
støechu zámku od doby výstavby a do 70. let 20. století.
Nìkteøí Vizovjané si ji moná
jetì i pamatují. Sedmdesátá léta pøinesla zásadní zmìnu. V
tom období dostalo více památkovì chránìných budov novou
krytinu z bøidlice; ta byla tehdy
buï v módì, nebo povaována
za "nesmrtelnou". Bohuel nikdo z tìch, kdo o zmìnì rozhodovali,
nedokázal domyslet, jaké budou následky. Z pùdy se stal prakticky

nevìtratelný prostor (malé vikýøky nemohly nahradit celoplonì
odvìtranou krytinu z pálené taky), v teplých mìsících to byl ideální
"skleník" pro bujení hub, plísní a mnoení døevokazného hmyzu. V
80. letech se ve druhém poschodí poprvé propadl strop, o deset let
pozdìji druhý a koncem devadesátých let u bylo jasné, e pøíèinou

je rozsáhlý výskyt koniofory, houby velmi podobné døevomorce, která
se rozrostla na pùdì v døevìných konstrukcích. Kvùli jejímu odstranìní muselo být vymìnìno 60% stropù druhého patra. Souèasnì se
øeila i krytina, protoe bøidlice se ukázala velmi nekvalitní, tìpila
se, samovolnì odlétala ze støechy a ohroovala veøejnost. Bohuel
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jsme jetì nemìli dostatek informací a znalostí, a tak byla patná
bøidlice nahrazena zase stejným materiálem, i kdy ve vysoké kvalitì. Pøi této velké akci se ale zapomnìlo na jinou dùleitou vìc.
Nebyly zøízeny výlezové otvory, které by umonily provádìt na støee lokální opravy. A tak, kdy se postupnì zaèaly rozpadat komíny,
nedalo se k nim dostat a opravit je. Bøidlièná krytina je toti køehká,
nesnese vìtí zátì, ablony se snadno zlomí a díky zpùsobu kladení se jednotlivì nedají vymìnit za nové. Opadávající stavební
materiál z komínù nám k tomu navíc bøidlici pokozoval a zlomky
ablon v lepím pøípadì sjely do okapù, které ucpávaly, tím pádem
voda ze støech nemohla øádnì odtékat a crèela pøes okraje okapù na
fasádu jako velký vodopád. Stav fasády zámku je toho viditelným
dokladem.

Kdy jsme pøed lety zaèali hledat zpùsob, jak opravit zámecké
komíny, postupnì vyly najevo i skuteènosti z historie, kterým jsme
se zaèali podrobnìji vìnovat a díky kterým se podaøilo pøesvìdèit i
odborníky z památkové péèe, e je tato cesta správná. e toti za
tajemstvím úspìchu, jak úèinnì odvìtrat zámeckou budovu a k tomu
mít monost dìlat na støee lokální opravy, je právì návrat k pùvodnímu øeení a tím je pálená taka. Po devíti letech pøíprav a hledání
finanèních zdrojù se koneènì podaøilo spustit tuto velkou akci, i kdy
je velká koda, e souèástí probíhajících prací není oprava samotné
fasády západního a severního køídla. Budou vak po víc ne sto
letech v poøádku vechny komíny a ty budou mít zase zpìt i ozdobné klenby, které na korunách nìkterých komínù chybìly u v závìru
19. století. Krovy, nesoucí støechu, prochází nároènými opravami a
na závìr dostanou ochranný nátìr proti døevokaznému hmyzu a houbám. Na zámku bude opìt svítit èervená støecha. Ani na výlezové
otvory u se tentokrát nezapomene, okapy budou zavìeny tak, aby
netrpìly pøi sjídìní snìhu a v rozích støedového bloku se objeví repliky pùvodních sbìrných nádob na deovou vodu. To vechno jsou
stavební práce, se kterými se poèítá v projektu a na které dalo pení-
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ze Ministerstvo kultury ÈR. Termín dokonèení je stanoven na èerven
pøítího roku.
Vedle této velké akce samozøejmì nepøestávají ostatní práce.
Kromì pravidelné údrby pøipravujeme i vìtí projekty, jako je vybudování nových toalet u èokoládovny a renovace stávajících toalet pro
návtìvníky zámku, velkou pozornost vìnujeme samozøejmì i
zámecké zahradì. Tam nás letos èeká komplikovaná oprava
kamenné ohradní zdi hned ve
dvou úsecích. Opravu bude provádìt skupina dobrovolníkù z
Anglie spolu s èeskými úèastníky kurzu památkové obnovy
pod vedením zkueného lektora
a kamenického mistra. Co se týká samotné zelenì, v posledních dvou letech jsme bohuel
pøili o nìkolik opravdu krásných vzrostlých stromù, u kterých jsme museli pøistoupit ke
kácení z dùvodu výskytu houby
(v posledním pøípadì døevomoru koøenového) ohroující jejich
statiku. Kdy u se nìco takového stane, kdy u se houba objeví na povrchu, nedá se èekat, jestli
to strom ustojí nebo ne. Nebezpeèí je opravdu velké a kácení, a na
výjimky, je nevyhnutelné. Zahradou se v posledních tøech letech ale
zabýváme i po jiné stránce - nejdøív zde probìhl stavebnì historický
prùzkum a jako dalí stupeò se
dokonèuje studie celkové obnovy zelenì zámeckého areálu.
Na základì té pak budou pøipravovány projekty obnovy jednotlivých èástí zahrady podle dostupných finanèních moností.
Doufám ale, e významnou èást
obnovy budeme schopni realizovat vlastními silami a z vlastních zdrojù, i kdy to bude pro
ná roèní rozpoèet hodnì nároèné, protoe to je jediná jistota, e k postupné obnovì opravdu dojde. ádné velké peníze
na nás v nìjakém dotaèním
uplíku neèekají
První vlatovky u jsou v
zahradì vidìt - nedávno provedená náhradní výsadba je v
místech, kde s nimi poèítá právì
i zmínìná studie. Proces obnovy zahrady je ale v pomìru k délce lidského ivota pomalý, a tak jeho
výsledky uvidí ve skuteèném mìøítku a pøítí generace, pro které
tuto práci dìláme. Bohuel na to mnozí návtìvníci zahrady stále
zapomínají
I kdy je v okolí zámku docela èilý stavební ruch, dál se konají
prohlídky interiérù, svatby a doplòkové kulturní akce. Proto si urèitì
nenechte ujít letoní roèník hudebního festivalu Vizovické zámecké
kulturní léto Aloise Háby, kostýmované prohlídky a dalí akce. Od
kvìtna do záøí potrvá výstava Nevìstou z rozumu i z lásky, ve vstupním zámeckém prùjezdu mùete vidìt dokonce i historický koèár
Faiton Mylord z osmdesátých let 19. století. I kdy znáte zámeckou
zahradu jako své boty, mùete si ji projít s barevným pracovním listem pro dìti i dospìlé, který je k dispozici zdarma v pokladnì. Moná
budete pøekvapeni, kolik jste toho o vizovické zahradì jetì nevìdìli
Tìíme se na vai návtìvu a pøejeme pøíjemné léto 2018!
Jana Pluhaøová, kastelánka

NAE KOLA - NAE RADOST

O projektu místního akèního plánu rozvoje vzdìlávání s názvem
Nae kola - nae radost jsme Vás ji informovali v pøedchozích zpravodajích. Projekt financovaný z Operaèního programu Výzkum, vývoj
a vzdìlávání (OP VVV) byl zamìøen na zlepení kvality vzdìlávání
prostøednictvím spolupráce zøizovatelù s øediteli, øeditelù navzájem a
ostatních aktérù vìnujících se dìtem a mládei a byl realizován v období 4/2016 - 3/2018. Bìhem tìchto dvou let jsme ve spolupráci s øediteli kol a jejich zøizovateli vypracovali dokument, který popisuje aktuální kolství a vzdìlávání na území Vizovicka a Sluovicka, vytipovali
a zpracovali plán èinností, které jsou pro rozvoj území prioritní, a které
je tøeba podporovat v následujících letech. Mimo tyto výstupy jsme se
snaili podporovat zvyování znalostí a dovedností pedagogických
pracovníkù a dalích osob pùsobících ve vzdìlávání. Za dva roky realizace jsme zorganizovali pro zapojené subjekty:

- 2 výjezdní vzdìlávací exkurze do kol v okolí Litovle a Døevohostic
- 18 programù pro dìti M a áky 1. a 2. roèníku Z zamìøené na
inkluzi, do kterých se zapojilo 260 dìtí a 20 pedagogických pracovníkù
- 7 kurzù pøedlékaøské první pomoci, kterých se zúèastnilo více
ne 80 pedagogických pracovníkù a dobrovolníkù pracujících s dìtmi
a mládeí

- 14 semináøù a workshopù zamìøené napø. na polytechniku,
experimenty v matematice, problémové chování dìtí, spolupráci s
rodièi apod.

Vzhledem k tomu, e projekt byl po vech stránkách úspìný a
pomohl definovat oblasti, které vyadují dalí zlepení, byl zahájen
nový projekt Nae kola - nae radost II, který je realizován od 1. 5.
2018 a do 30. 4. 2022. Tento projekt bude zamìøen na poadovaná
témata vzdìlávacích institucí - polytechniku, gramotnosti (ètenáøskou
a matematickou), informaèní a komunikaèní technologie apod.
Více informací o obou projektech naleznete na www.masvas.cz v sekci Projekty MAS.
Svým jménem bych chtìla podìkovat celému realizaènímu týmu,
vem zapojeným kolám a neziskovým organizacím za úèast na jednáních a aktivitách, zøizovatelùm tìchto zaøízení a v neposlední øadì
také lektorùm a dalím osobám, které se na projektu podílely. Dìkuji a
doufám, e se budeme potkávat i pøi realizaci projektu Nae kola nae radost II.
Ing. Renata Bednáøová
MAS Vizovicko a Sluovicko
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DDM ZVONEK - OHLÉDNUTÍ ZA
KOLNÍM ROKEM
Ve ètvrtek 7. èervna se v sále Domu kultury Vizovice uskuteènila
Akademie DDM Zvonek, na ní vystoupily dìti z hudebních a taneèních kroukù. Akademií byla slavnostnì zakonèena èinnost vech
kroukù, kterých probíhalo v letoním kolním roce celkem 50. Dìti za
své výkony sklidily od publika velký potlesk.
Nejen nám, ale pøedevím rodièùm, dìlá velkou radost umístìní
dìtí na soutìích. Dìvèata z krouku Gymnastika se v sobotu 28.
dubna zúèastnila závodù v dvojboji na kladinì a prostné. Na závodech
se selo pøes 90 úèastníkù z rùzných organizací. Konkurence byla
tedy letos velká. Nae gymnastky pøesto pøedvedly skvìlé výkony.
Velkou pochvalu si zaslouí holky, které trénují teprve od øíjna a mìly
odvahu se závodù zúèastnit. Krásné sestavy na kladinì i prostné pøedvedly ji zkuenìjí gymnastky, které chodí do krouku tøetím rokem.
Nae úèastnice se utkaly s dìvèaty, které trénují daleko èastìji a na
závody jsou zvyklé. I tak se nae gymnastky nedaly zastrait a zvládly sestavy na jednièku. Nejlépe se ve svých kategoriích umístily:
Adélka Miková na 5. místì a Marta Dobiáová na 6. místì.

Vizovice. Celkem se závodù zúèastnilo 111 dìtí z Vizovic i irokého
okolí. Na víceboji pøedvedli skvìlé výkony pøedevím mladí sportovci z krouku Atletika, který vede Jiøí Vlèek.
Z tradièních akcí se v posledních mìsících uskuteènil napø. Slet
èarodìjnic a ORIZARO - Orientaèní závod rodinných drustev v zámeckém parku.
I kdy zaèínají letní prázdniny, pro pracovníky DDM Zvonek kolní rok nekonèí. 18. srpna se uvidíme na dìtském koutku v areálu
Vizovického Trnkobraní. V létì dále organizujeme celkem 6 pøímìstských táborù a 1 putovní tábor. Vechny termíny táborù jsou opìt
plnì obsazeny. Velký zájem dìtí i rodièù o táborovou èinnost nás
velmi tìí, stejnì tak, jako nás tìí zájem o krouky, akce a soutìe
v celém kolním roce. Dìkujeme.
Pracovníci DDM Zvonek

OSVÌDÈENÍ O ÚSPOØE EMISÍ
Váení spoluobèané,
Mìsto Vizovice v roce 2017 vytøídilo a pøedalo k vyuití 245,7 t
odpadu.
Taneènice z kroukù Aerobik III. a Zumba nezùstaly pozadu a
zúèastnily se závodù "O VÈELÍNSKÝ TANEÈNÍ POHÁR", který se
konal v Bystøici pod Hostýnem. Holky excelovaly v kategoriích DISCO
DANCE a MODERNÍ TANEC, v nich získaly medaile a poháry, které
zdobí DDM Zvonek. Starí taneènice ze Zumby se ve své kategorii
umístily na 2. místì. Holky z Aerobiku III. si vybojovaly 3. místo. Dìvèata pøedvedla choreografie plné energie a zaujala porotu také svým
úsmìvem a proitkem.
Pilná pøíprava se vyplatila také mladým muzikantkám z krouku
Kytara II., které se zúèastnily krajské hudební soutìe kroukù v DDM
ikula v Uherském Hraditi. Stella Parkánová, Anièka Singerová a
Lucka Pavková, spoleènì se svým vedoucím Petrem Skalkou, zahráli
a zazpívali 3 písnì a oslnili porotu. Díky tomu získali ve své kategorii
1. místo, medaile a vìcné ceny.
Od zaèátku kolního roku zorganizoval DDM Zvonek pøes 60 akcí
pro dìti, mláde, rodièe i veøejnost. Témìø polovina akcí se uskuteènila o víkendech. O øadì tradièních akcí informujeme ve Vizovských novinách prùbìnì po celý rok. Pøipomeòme si proto jen ty poslední. V
nedìli 22. dubna probìhl na trati nedokonèené Baovy eleznice ji 3.
roèník Aprílového duatlonu ve Vizovicích. Za krásného slunného poèasí se na startu selo 40 dìtí, èím byly pøekonány oba pøedchozí roèníky.
Rekordní poèet závodníkù byl také na Atletickém víceboji. Ten probìhl v úterý 8. kvìtna na víceúèelovém høiti nad horní budovou Z
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S Vaí pomocí jsme tak pøispìli ke zlepení ivotního prostøedí a
sníení uhlíkové stopy.
Dìkujeme Vám.
Vedení mìsta

HASIÈSKÁ KRONIKA NA POÈEST CÍSAØE
FRANTIKA JOSEFA I

Pøed 120. lety ......
Pøed 120. lety byla vydána
Hasièská kronika na poèest císaøe
Frantika Josefa I. V této kronice
jsou uvedeny hasièské sbory,
které byly na území Markrabství
Moravského a Slezska zaloeny
do roku 1898. Uvádíme nìkteré
sbory, které byly organizaènì
zaèlenìny do tzv. upy è. XXVIII.
Soudního okresu Vizovice.
talmach Jan
èlen ÚORHiM

Z dobového tisku:
Dobrovolný hasièský sbor byl
zaloen roku 1886 a prvním zakladatelem byl Josef Pfeffer, c.k. no-

táø ve Vyzovicích. Mìsto bylo novì
zøízenému sboru pøíznivì naklonìno, co prokázalo tím, e mu vìnovalo 600 zlatých.
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Prvním velitelem sboru byl
Maxmilián Knopp, mìan, jednatelem Bedøich Táborský, okresní
cestmistr. Nyní jest velitelem.
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Maxmilián Knopp, náslekem
své horlivé èinnosti stojí vpøedu ve
veøejném ivotì a v èele více spolkù místních, byl v roce 1896 vyznamenán dùvìrou obèanstva
tím, e byl zvolen pøi obecních volbách prvním radním mìsta Vyzovic. Na podnìt jeho byly zaloeny
dobrovolné sbory hasièské v Provodovì, Pozdìchovì a Újezdì.
Sbor má ètyøkolovou jednoproudní støíkaèku s dvojákem, jednu dvoukolovou sundávací dvouproudní a dvì støíkaèky berlovky v
celkové uhrnné cenì 1300 zlatých.
Za dobu své existence dvanácti let
se zúèastnil deseti poárù. Køest
ohnìm obdrel sbor známým poárem ve Vyzovicích dne 28.
srpna 1887, pøi kterém shoøely
vekeré domy na hlavním námìstí, èást ulice Sluovské, Kròovské
a Chrastìovské.
Úhrnem podlehlo rozkácenému ivlu 129 domovních èísel
nebo 343 staveb.
Dravý ivel ten skrotiti pøispìli
bratrovské sbory. Sluovský, Zlínský a ze Vsetína sbory tøi a sice
dobrovolný sbor mìstský a dva tovární.
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PÁLENÍ ÈARODÌJNIC, NÁVTÌVA LIKÉRKY A DÌTSKÝ DEN

Váení ètenáøi, i toto vydání
Vizovských novin se nemùe obejít bez èlánku o dìní v naí osadì
Chrastìov. Za uplynulé dva mìsíce se toho událo nemálo.
Sobotní odpoledne 5. kvìtna
patøilo pøedevím vítání jara. Sice
pozdìji ne je obvyklé, ale definitivnì jsme se spálením zlé èarodìjnice Chrastiny rozlouèili se zimou. Akce zaèala ji odpoledne,
kdy jsme na etapy pár desítek dìtí
vyvezli na vleèce malotraktoru od
chrastìovské hospody ke startovacímu stanoviti na malém okruhu lesem. Dìti následovaly po
rùových fáborkách trasu, kde je
èekaly nelehké úkoly. Mìly poznávat bylinky babky bylinkáøky, dále
poznávat a pøiøazovat obrázky zvíøecích rodinek, na starí dìti èekal
úkol poznávání stop zvíøat, na
mladí zase pøiøazování obrázkù
pohádkových dvojic. Dìti také trénovaly orientaci v pøírodì pomocí
mraveni, paøezù, stromù a hranièních kamenù. Kdo vechny
úkoly splnil, èekal na nìj bonusový
úkol v podobì vypití kouzelného
lektvaru na konci trasy. No a pak
u nic dìtem nebránilo rozebrat si
poklad, který èarodìjnice Chrastina celou zimu støeila. Martinì
Kostkové a jejímu týmu èarodìjnic
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moc dìkujeme za skvìlý program
pro dìti. A jeliko nám poèasí
pøálo, k veèeru jsme si spoleènì
dìti i dospìlí opekli pekáèky a
povídali si pøi ohni do veèerních
hodin. Jaromírovi a Zdìòkovi Malým dìkujeme za sponzorský dar v
podobì beèky piva a kofoly, myslím, e vichni toto jejich pøekvapení vítali s obrovským nadením.
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Za dalí tøi týdny se odehrála v
areálu R. JELÍNEK ryze dospìlácká akce. Asi tøicítka Chrastìovjanù se domluvila a vypravila se na
exkurzi do likérky. Ètyøhodinový
program exkurze byl sice nároèný,
ale vichni si ho pochvalovali. Obsahoval historický výklad o firmì,
návtìvu výrobních prostor (kvasírna, pálenice, egalizace, stáèírna), potom obìd a na závìr øízenou degustaci Vizovických slivovic
se zamìøením na jednotlivé odrùdy vestek z místních sadù. Místy
se tedy diskuze svedla spíe do
oblasti ovocnáøské dendrologie
neli do kotování slivovic, ale
návtìvníkùm to pranic nevadilo a
pìt vzorkù zdegustovali s patøièným nadením. Velké díky patøí
organizátorùm akce paní Denise
Malé a Mirku Motyèkovi.
No a jak jinak i u nás jsme
museli pokácet májku a oslavit
den dìtí. Sbor dobrovolných hasièù Chrastìov se spolkem Chrastìovský bál z.s. uspoøádali dne 2.
6. dìtské odpoledne, na které potom navazovala zábava pøi pøílei-
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tosti kácení máje. I kdy poèasí na
zaèátku akce vypadalo velijak,
nakonec se umoudøilo a umonilo
nám provést dìtské návtìvníky
nìkolika disciplínami v podobì
napøíklad házení míèkù na terè
nebo skákání v pytli, øízení RC
modelù aut, jízdy na minimotorkách za doprovodu dospìlých a
na závìr nesmìla chybìt týmová
disciplína pøetahování lana. V prùbìhu odpoledne dolo i na ukázku
hasièské techniky profesionálních
hasièù a také na dìti èekalo pøekvapení v podobì cukrovinek snesených pøímo z nebe, kdy se na
dìti vysypaly bonbónky pøímo z
letadla, které prolétlo nad Chrastìovem. Dìti se také radovaly z
bohaté tomboly, která na nì èekala. Mohly vyhrát rùzné panenky,
autíèka, pastelky, omalovánky,
míèky a hlavní cenou byl velký dìtský dort.
Dìtské odpoledne se nenásilnì pøeklenulo v zábavu pro dospì-

lé. Toèilo se pivo, prodávaly se
skvìlé klobásy a hrála skvìlá hudba za reie Luïka Polèáka. Dospìlí samozøejmì také nepøili
zkrátka, i na nì èekala bohatá
tombola, která se tak tak vela na
vleèku malotraktoru. Lidé se bavili
a tanèili a ani deová pøeháòka v
pùlce veèera návtìvníky nevyhnala a májka se pøeci jen pokácela. Radovali jsme se do brzkých
ranních hodin a u teï se tìíme
na pøítì. Chceme podìkovat
vem organizátorùm celého dne a
dále také vem sponzorùm, kteøí
nám vìnovali dary jak do dìtské,
tak do velké tomboly. Bylo Vás
opravdu hodnì a moc si toho váíme.
A co øíci závìrem? S radostí
oznamujeme, e zase funguje
Chrastìovská hospoda, tak pokud budete mít cestu, stavte se za
námi na pivo...
Petra Juráòová Motyèková

NOVINKY V INFOCENTRU

Na léto jsme pro Vás pøipravili, spolu s DDM Zvonek, vycházkovou hru Poznej mìsto Vizovice.
Pøijïte si zahrát a vyzkouet, co víte o naem mìstì.
Hra je urèená pro celou rodinu, nejen pro turisty, ale i pro místní
obèany.
V infocentru dostanete ilustrovanou mapku a s prùvodcem èervíkem Pepíkem budete procházet mìstem a lutit tajenku. Zábavnou
formou si s dìtmi projdete mìsto a dozvíte se spoustu zajímavostí.
Za správnì vylutìnou tajenku dostanou úèastníci hry malou odmìnu.
Dále v létì chystáme komentované prohlídky mìsta s prùvodcem. Ukáeme si, jak se døíve ilo.
Pracovnice TIC

ZABIJAÈKA

"e je se zabijaèkou nejvíc práce ráno a veèer a ty potøebuje
pomoct? Mnì ale na veèer zaèínají vechny ty mé bolesti a a ráno
to doznívá. To by bylo nejlepí, kdybys na mì cinkl, a budete mít
maso v kotli," hlásí v jednom z dialogù na jeviti hypochondrická
drbna Anna. Publikum se prohýbá smíchy, a kdy na scénu nastoupí Annin manel Tonda, nìkteøí si nestaèí utírat slzy. "Já si tì poléèím. Já ti udìlám kadý den akupunkturu trojkama vidlema," odpovídá Annì Tonda za výbuchù smíchu.
Pro ty, co se ji na pøedstavení nedostali, ale i pro ty, co by se
chtìli jít podívat jetì jednou, máme dobrou zprávu. Repríza divadelního pøedstavení Zabijaèka bude 25. listopadu 2018 v 15 hodin.

DVOJKONCERT - DLOUHÝ PROCES
A AVENTIS
V sobotu 14. 4. 2018 vystoupily v Domì kultury Vizovice hned
dvì kapely s rozdílnými hudebními ánry. Nejdøíve jsme si poslechli
dvouhodinový koncert folkrockové kapely Dlouhý proces. U stolù pøi
výborném vínku èi pivu to byl na sklonku slunného dne perfektní
záitek. A to nás jetì po krátké pøestávce èekala estièlenná rock popová kapela Aventis, a ta úplnì vechny zvedla ze idlí. Ve sviném bigbeatovém tempu koncert pokraèoval a do 23. hodiny.

Návtìvníci dobíhající na poslední chvíli byli nemile pøekvapeni,
kdy se do vyprodaného Domu kultury nedostali. Divadelní pøedstavení Zabijaèka v podání Spolku ubelských vehoschopných obèanù
s hereckými sklony lákalo nejen svým názvem, ale také známým
divadelním spolkem, jeho humor nikdy nezklamal.
Pøedstavení pojednávající o plánované zabijaèce nedorostlého
prasete bylo plné nadsázky a humorných scének ze ivota, kde snad
kadý poznal buï sebe, nebo aspoò nìkterého souseda èi známého.
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O tom, e na zápasy v okolních obcích chodili hráèi pìky, se
mùe dnení mládei jenom zdát.
Fotbal ve Vizovicích bude za 11 let slavit své 100. výroèí.

CO ODNESL ÈAS FOTBALU VE
VIZOVICÍCH SE ZDEÒKEM KUNDEROU
A MARIÍ VITMANOVOU
12. dubna 2018 v 19 hodin se v kavárnì Domu kultury Vizovice
sela bývalá fotbalová elita a její pøíznivci, aby si se Zdeòkem
Kunderou a Marií Vitmanovou zavzpomínali, jak to tehdy s tím fotbalem ve Vizovicích vlastnì bylo. A e bylo na co vzpomínat!
Poutavé povídání a vzpomínání bylo proloené fotkami nejen ze
zápasù, ale také krátkou hereckou scénkou. Velmi úsmìvná byla
napøíklad pøíhoda, která se stala v dobì, kdy se hrávalo jetì na høiti u vlakového nádraí. Vysvìtlit tetì, která v prùbìhu fotbalového
utkání vyrazila napøíè høitìm na vlak, e tudy si krátit cestu nemùe, byl opravdu zapeklitý oøíek.

3/2018

29

PENZION POD PAØEZEM
Po úspìných Rychlých ípech v podání Frytáckého divadelního spolku jsme se tìili na dalí komedii a to Penzion pod Paøezem.
Návtìvníci Domu kultury Vizovice se skvìle bavili pøíbìhem o
mladém páru, který se v den svých zásnub pohádá a následnì vsadí
pøed svìdky o to, e ON se do pøítí nedìle tøikrát zasnoubí. A právì

Ten, kdo v sobotu 24. bøezna navtívil Velikonoèní jarmark v
Domì kultury Vizovice urèitì nelitoval.

v malém podhorském penzionu Pod Paøezem se ON snaí získat
nevinné obìti svolné k zásnubám, zatímco ONA se mu jeho plány

Pøes ètyøi desítky prodejcù zaplnily nejen prostory Domu kultury,
ale dalí stánky plné zboí vítaly pøíchozí i na parkoviti, kde v kotli
bublala zabijaèka od øezníka Pavla Langera a posezení lákalo k
ochutnávce. Návtìvníci z Vizovic a okolí si mohli vybrat z bohaté
nabídky øemeslných výrobkù, velikonoèních dekorací, poøídit
pomlázku na nadcházející svátky, tradièní vizovické kraslice, vizovické peèivo, perníky, frgály, ovèí i kozí sýry, marmelády, medovinu i
domácí med a dalí. Øada prodejcù nejen své výrobky prodávali, ale
také na místì výrobu pøedvádìli a zájemci si sami mohli zkusit namalovat kraslici, vymodelovat vizovické peèivo, nebo se podívat, jak se
plete pomlázka.
Pøíjemnou atmosféru doplnilo vystoupení gajdoe Petra Sovjáka,
Valaského souboru Vizovjánek, cimbálových muzik Ocún a Ocúnek
a Folklorního souboru z Poleovic.
Pracovnice ITC

snaí pøekazit. Dochází i k zámìnì osob, ON je dokonce chvíli povaován za milionáøe a slièný personál penzionu vèetnì vdovièek shánìjících náhradního manela se mu snaí vetøít do pøíznì. Ovem ne
nadlouho...

VELIKONOÈNÍ JARMARK
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