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Také pøítí èíslo vyjde o pár dní døíve, dùvodem budou
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pøíleitost vem stranám, hnutím a uskupením, která se
chtìjí angaovat ve prospìch obce, nastínit svoje pøedstavy a programy, kam by se mìly Vizovice v dalích letech
ubírat. Kadý, kdo kandiduje, dostane stejný prostor, nikdo
nebude zvýhodnìn.
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letoní ètvrté èíslo Vizovských novin dostáváte do ruky
o pár dní døíve. Chtìli jsme, aby vylo jetì pøed Trnkobraním, které je jednou z akcí v závìru prázdnin a letos bude ve významném roce pro nai republiku o nìco pestøejí ne v letech minulých. I datumovì je to samá osmièka,
zaèíná 18. 8. 2018.
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Do tøetice, a to u z jiného soudku, o nìco døíve ne je
obvyklé nás taky letos obdaøí nae zahrady a sady. Po
tøech letech, kdy nám mnoho pomrzlo a málo se sklidilo, se
nám letos mrazy vyhnuly. Jaro bylo vynecháno a horké
mìsíce pøed prázdninami i horký èervenec posunul zrání
ovoce skoro o mìsíc dopøedu. Kdy procházím mìstem,
vidím stromy obsypané jablky, broskvemi a samozøejmì
trnkami, vypadá to, e po letech nás èeká dobrý rok. Rok
byl suchý, je vyprahlo a to jetì Vizovice mìly tìstí na
zaèátku prázdnin, kdy prelo a bouøilo, i kdy o pár kilometrù dál nespadla ani kapka. Na zahradu je letos opravdu radost chodit, vechno se daøí.
A tak Vám pøeji, a se nám vem vydaøí i konec léta,
kdy je co do beèky, tak a to i dobøe kvasí a nebolí nás
moc kolena.
MUDr. Pavol Skalka
èlen Rady mìsta Vizovice

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUEB NA VIZOVICKU A SLUOVICKU
Je za námi první pùlrok realizace projektu Podpora procesu, komunitního plánování sociálních slueb na Vizovicku a Sluovicku, který je financován z OP Zamìstnanost. Tento projekt realizuje MAS Vizovicko a Sluovicko a mìsto Vizovice je jeho partnerem.
V prvních mìsících realizace projektu byly zpracovány 3 dokumenty, které stanovují principy procesu komunitního plánování sociálních slueb na území ORP Vizovice. Jedná se o Základní listinu KPSS
(vymezuje pravidla, kterými se proces KPSS na daném území bude
øídit), jednací øád pracovních skupin a jednací øád øídící skupiny (stanovují pravidla, kterými se PS a ØS budou øídit).
Úèastníci projektu, dle jejich zájmu, byli nanominováni do øídící
skupiny a pracovních skupin. Øídící skupina byla stanovena na poèátku realizace projektu, a to na principu triády, bude zde zastoupená
skupina uivatelù, poskytovatelù a zadavatelù sociálních slueb. Pracovní skupiny byly rozdìleny na seniory a zdravotnì postiené, rodiny
s dìtmi a osoby ohroené sociálním vylouèením.
Probìhla první èást revize platného komunitního plánu rozvoje sociálních slueb ORP Vizovice. Tuto revizi provedly pracovní skupiny a
øídící skupina. Dosavadní komunitní plán byl podroben zkoumání v
rámci jednání jednotlivých pracovních skupin; dolo ke zmapování,
kolik z plánovaných aktivit bylo uskuteènìno. Kadá pracovní skupina
vypracovala pracovní verzi vyhodnocení komunitního plánu pro svou
cílovou skupinu. Tyto pracovní verze byly pøedstaveny øídící skupinì,
která provedla pøipomínkování a doplnìní.
Uskuteènilo se také veøejné setkání a 1 vzdìlávací semináø. První
veøejné setkání se uskuteènilo dne 28. 2. 2018 v Kavárnì kulturního
domu ve Vizovicích. Cílem prvního setkání bylo seznámit irokou veøejnost se zámìrem projektu, ale také s významem a smyslem komunitního plánování.
Úèastníci setkání také hlasovali o nejlepí Logo komunitního plánování sociálních slueb. Do výtvarné soutìe se zapojili áci ze Z
Veselá a Z Vemina. Nejlepí logo bylo ocenìno poukazem do
multikina GOLDEN APPLE CINEMA ve Zlínì. Výherkynì byly 2,
protoe na vítìzném logu pracovaly spoleènì.

Více informací naleznete na stránkách:
http://www.masvas.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/.
Ing. Marie Poníilová
MAS Vizovicko a Sluovicko

Logo KPSS:

VE VIZOVICÍCH SE KONAL SEMINÁØ NA
TÉMA KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUEB

Dne 7. 6. 2018 se uskuteènil první vzdìlávací semináø. Tématem
semináøe byly Principy a cíle komunitního plánování. Pro úèastníky
semináøe byla pøipravena detailní prezentace a studijní opora. Absolventi obdreli osvìdèení o absolvování semináøe.
V následujících mìsících nás èeká dokonèení revize stávajícího
komunitního plánu a analýza sociální situace v ORP Vizovice.

Ve ètvrtek 7. 6. 2018 probìhl v sále Hasièské zbrojnice ve Vizovicích 1. VZDÌLÁVACÍ SEMINÁØ s úderným názvem Umíme si
pomáhat!, který byl zamìøen na Principy a cíle komunitního plánování sociálních slueb. Akce se konala v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních slueb na Vizovicku a Sluovicku.
Semináøe se zúèastnily osoby z øad zadavatelù, poskytovatelù a
uivatelù sociálních slueb. Kadý absolvent semináøe dostal osvìdèení o absolvování. Semináø vedla lektorka Mgr. Gabriela Fellingerová
spolu s metodièkou paní Marcelou Provazníkovou.
Úèastníci semináøe byli seznámeni s historií a principy komunitního plánování. Zvlátní dùraz byl kladen na podstatu komunitního plánování sociálních slueb jako procesu, v nìm vzájemnì spolupracují uivatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních slueb. Hlavním cílem tohoto procesu je spoleènì naplánovat sluby, které nejlépe odpovídají potøebám uivatelù a místním podmínkám. Musí se tedy jednat
o dynamický proces s co nejirím zapojením veøejnosti. Obèané tak
mají monost vyjádøit své podnìty a pøipomínky k podobì sociálních
slueb v regionu.
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Kvíz Jak znáte Vizovice pokraèuje a v dnením èíslem pøedstavíme dvì sochy a veøím, e pro vìtinu Vizovjanù bude odhalení
jejich umístìní spíe banalitou.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Projekt, v rámci kterého se semináø uskuteènil, je financován z
prostøedkù Evropského sociálního fondu prostøednictvím Operaèního
programu Zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.

Ing. Marie Poníilová
MAS Vizovicko a Sluovicko

VIZOVSKÉ NOVINY
ZMÌNA UZÁVÌRKY A DNE VYDÁNÍ
Váení ètenáøi Vizovských novin,
dovolujeme si Vás upozornit, e dalí èíslo naeho tisku VN
5/2018 bude mít zmìnu v uzávìrce (do kdy mùete pøíspìvky posílat)
a takté i den zavádìcí (tzn. den, kdy noviny vychází).
Dùvodem zmìn jsou komunální volby do zastupitelstev mìst a
obcí a díky pøedèasnému vydání VN 5/2018 bude tak umonìno vem
politickým a i jiným stranám prezentovat v dostateèném pøedstihu své
volební plány a zámìry.
VN 5/2018: Datum uzávìrky: 11. záøí 2018
Datum vydání: 22. záøí 2018
Richard Jaronìk

PODÌKOVÁNÍ SDH VIZOVICE

4/2018
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Obr. 1: Palackého námìstí - barokní socha sv. Floriána z pol. 18. století
Obr. 2: Palackého námìstí - barokní socha sv. Jana Nepomuckého z
roku 1730, obnovená v roce 1899

Chtìla bych touto cestou podìkovat SDH Vizovice za zapùjèení
diesel agregátu dne 25. 7. 2018, kdy byla odstávka el. energie a
nae støedisko REVIKA by zùstalo bez proudu. Nejvìtí komplikace
by tato situace zpùsobila v zabezpeèení stravování dìtí na letním
táboøe, Díky SDH Vizovice jsme tuto komplikaci v provozu zvládli. Dìkuji.
Ing. Kadlèková Iveta

ELEKTRONICKÝ VRÁTNÍK
NA BUDOVÌ RADNICE
U vchodu do budovy radnice byl umístìn elektronický vrátník,
který bude slouit pro zajitìní bezbariérového vstupu do Mìstské knihovny Josefa Èimáøe, Domu kultury Vizovice a Turistického informaèního centra, a to i mimo otevírací dobu Mìstského úøadu Vizovice.

NOVINKY V INFOCENTRU
Jako kadoroènì si v turistickém informaèním centru mùete koupit vstupenky na Vizovické Trnkobraní, letos to bude ji 51. roèník. V
prodeji máme vstupenky na pátek, sobotu i permanentky. Nabízíme
také pøedprodej vstupenek na Vizovické zámecké kulturní léto Aloise
Háby i na vechna divadelní, hudební i kulturní vystoupení, která se
konají v Domì kultury.

I nadále si u nás mùete vyzvednout ilustrovanou mapku s poznávací hrou Poznej mìsto Vizovice, kde je Vaím prùvodcem èervík
Pepík a spolu s ním procházíte mìstem a lutíte tajenku. Poté za správnou odpovìï u nás v infocentru dostanete drobnou odmìnu.

Obsluha tohoto zaøízení je jednoduchá. Návtìvník stiskne tlaèítko instituce, kterou chce navtívit. Tím naváe videohovor s pøísluným pracovníkem, který mu vzdálenì otevøe vstupní dveøe a umoní
tak vstup k výtahu. Vìøíme, e toto zaøízení zlepí monost pøístupu
imobilních osob do knihovny, kulturního domu a informaèního centra.
Tomá Køepelka
Mìsto Vizovice

Novinkou v infocentru jsou plyáci z veèerníèku Krysáci, který se
odehrával na smìtiti poblí Vizovic a namluvil ho vizovský rodák
Bolek Polívka. U nás si mùete koupit krysáka Edu nebo Huberta, díky
kterým se tak Vizovice dostaly do povìdomí i meních dìtí.
Pracovnice TIC

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

736 486 800
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NAE KOLA - NAE RADOST II
Dne 1. 5. 2018 zahájila MAS Vizovicko a Sluovicko realizaci projektu MAP II (místní akèní plán) s názvem Nae kola - nae radost II,
který bude navazovat na projekt MAP I, bude financován z OP Výzkum, vývoj a vzdìlávání.

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE

MAP II se má stát produktem spolupráce partnerù v území na Vizovicku a Sluovicku, který stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné
k dosaení cílù vzdìlávací politiky v území na základì místní potøebnosti a naléhavosti, lokálních pøínosù a podloenosti reálnými daty a
analýzami z území. Hlavním pøínosem tohoto projektu bude budování
a rozvoj systému komunikace mezi zapojenými aktéry, kteøí ovlivòují
vzdìlávání na území Vizovicka a Sluovicka.
Cílem projektu je podpora spoleèného plánování a sdílení aktivit v
území Vizovicka a Sluovicka a podpoøit intervence naplánované v
místním akèním plánu vedoucí ke zlepení kvality vzdìlávání v mateøských a základních kolách (i umìleckých) tím, e bude podpoøena
spolupráce zøizovatelù, kol a ostatních aktérù ve vzdìlávání vèetnì
organizací neformálního vzdìlávání v místì zamìøená zejména na
spoleèné plánování, vzdìlávání a plánování partnerských aktivit po
následné spoleèné øeení místnì specifických problémù a potøeb
vyhodnocování pøínosù spolupráce.
Dùraz bude pøi realizaci projektu kladen na podporu pedagogických pracovníkù, vè. vedoucích pedagogických pracovníkù, a to pøedevím formou vzdìlávání, síování se zkuenými kolegy a podporou
spolupráce kol, vzdìlávacích a kulturních center, napø. knihoven, mimokolních vzdìlávacích center a neziskovými organizacemi, a to v
rozvoji gramotnosti a klíèových kompetencí dìtí a ákù ohroených
kolním neúspìchem.

Konec kolního roku bývá v knihovnì vdy spojen s tradièním
pasováním prvòáèkù na ètenáøe. I v letoním roce jsme se zapojili do
celostátního projektu Kníka pro prvòáèka. A protoe jsme splnili
vechny podmínky projektu, áci prvních tøíd obdreli kníku od Evelíny Koubové Bráchova bota. Dìkujeme firmì Zámecká èokoládovna
Vizovice za sladkou odmìnu pro dìti a Základní kole za spolupráci
bìhem celého kolního roku.

Dílèími cíly projektu budou: systémové zlepení øízení kol prostøednictvím zaèleòování dlouhodobého místního plánování, orientace
na inkluzivní vzdìlávání, zvyování ètenáøské a matematické (pre)gramotnosti, posilování vztahu k pøírodì podporou polytechnického vzdìlávání, zavádìní øeení pro sniování nerovností ve vzdìlávání uvnitø
kol a na území Vizovicka a Sluovicka a zlepení spolupráce s veøejností a rodièi, zøizovateli a veøejností, zlepení spolupráce v území a
vyuívání místních mimokolních zdrojù pro rozvoj vzdìlávání dìtí a
ákù.
Ing. Marie Poníilová
MAS Vizovicko a Sluovicko

Pøejeme Vám vem krásné prázdniny i dovolenou a spousty krásných záitkù a ji cestovatelských nebo pøi ètení kníek. A nezapomeòte, e knihovna je otevøená i o prázdninách.
Mgr. Blanka Krejcárková

4/2018
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KOUPÍM POLE
Od doby zpøístupnìní údajù katastrálního úøadu obèas dostávám
nabídky na odkup zemìdìlských pozemkù obsahujících název tohoto
èlánku. Zaráející na tom je, e se od zaèátku tohoto roku èetnost nabídek na odkup výraznì zvýila. Od zaèátku února do konce èervna
jsem jich obdrel asi pìt. Ani v jednom pøípadì se nejednalo o firmy
nebo osoby z okolí Vizovic, které by zde sedlaèily, ale vìtinou o soukromé osoby, nebo mnì neznámé cizí firmy, ani jedna z naeho okresu. Nìkteøí zájemci také uvádí cenu, za kterou by pole rádi koupili a
pokud je nabídková cena uvedena, pohybuje se v úrovni kolem 10 Kè
za 1m2.
Podle oficiálních údajù vychází na jednoho obèana Èeské republiky pøiblinì 0,2 ha zemìdìlské plochy, co je pøiblinì 1 mìøice
(=1.918m2). Jedna mìøice je od støedovìku pouívaná ploná míra zemìdìlských pozemkù, kterou dokázal obdìlat jeden èlovìk bez pomoci dobytka a která ho dokázala uivit.
V dobì socialismu docházelo k systematickému nièení ekologického systému krajiny formou rozorávání mezí, vytrhávání ovocných
stromù, likvidace remízkù, první etapy meliorací v edesátých letech a
druhé v osmdesátých letech, co se nám nyní vrací v podobì nedostatku spodních vod a povodní. Pøesto byla nae zemì v zásobování
potravinami zcela sobìstaèná a jetì je dokázala vyváet pøedevím
do tehdejího Sovìtského svazu. To se od doby revoluce radikálnì
zmìnilo. JZD hospodaøící na cizích pozemcích se v dùsledku restitucí
a politického vývoje rozpadla, dìdici mnoha malých pozemkù na nich
nejsou schopni ekonomicky hospodaøit a dolo ke vzniku zemìdìlských firem, které ale nemají vztah k pozemkùm zdìdìných po pøedcích. Zásobování potravinami se øeí ze znaèné èásti dovozem ze
zahranièí.
Zastavování zemìdìlských ploch v naí zemi postupuje tempem
pøiblinì 1% roènì, co je témìø nejvíce v Evropì. Pokud to takto pùjde dále i v pøítích letech, nebudou mít nai pravnuci u skoro ádná
pole a èeká je nedostatek potravin, protoe i tradièní nejvìtí vývozci
jako USA a Kanada jsou postieny postupným vysycháním krajiny a
produkce pøedevím obilí tam v blízké budoucnosti bude prudce klesat, a to platí i pro zemì jiní Evropy. Tento vývoj zpùsobuje nejen rùst
ceny zemìdìlských pozemkù (jen v minulém roce v ÈR cca o 25%),
ale také pøíleitosti pro spekulanty. Mluví se u i o tom, e za nìkterými firmami, které se nakupováním zemìdìlských pozemkù zabývají,
stojí arabtí nebo èíntí majitelé.
Èetnost nabídek i výe (spíe níe) nabízených cen tento vývoj jen
potvrzuje. Pole jsem zdìdil po strýci, hospodaøil tam mùj dìda i pradìda s párem krav a za mého dìtství jetì strýc, ne byl pøinucen ho i s
kravami pøedat do JZD. Proil jsem 15 let ivota v zahranièí a musím
se pøiznat, e po naem návratu domù mnì podalpská krajina s horskými títy v pozadí dlouho chybìla. Pøesto jsem vdycky byl a zùstal
patriot. Miluji nae Valasko a nechci, aby moji potomci chodili jen po
cizích pozemcích a pøípadnì hladovìli. Proto neprodám, ani kdyby
nìkdo nìkdy nabízel tisíckrát vyí cenu.
Apeluji také na nae spoluobèany, i kdyby mìli jen mìøici a chtìli
ji prodat, aby si prodej opravdu dobøe rozmysleli, protoe nabízená
cena je spíe k pláèi, ne k smíchu. Prodáte mìøici, dostanete 20.000
Kè, koupíte si televizi, poèítaè, nebo mobil, za pár let ho dáte do rotu
a nemáte nic. Døíve toto pole po mnoho generací ivilo jednoho èlena
Vaí rodiny. Pokud Vám ve Vaí ivotní situaci opravdu nezbývá nic
jiného ne prodat, prodávejte pokud mono místním, kteøí na naich
polích hospodaøí.
Pavel Peèeòa

MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU VIDIEK BEZ HRANÍC
Ve dnech 28. - 29. 6. 2018 se konala exkurze v rámci projektu
Vidiek bez hraníc (kód projektu: 304031D043), kterou organizovala
MAS Vratec. lo u o tøetí vzdìlávací akci v poøadí, tentokrát zamìøenou na marketing cestovního ruchu. Této vzdìlávací akce se zúèastnilo 80 zástupcù ze 4 místních akèních skupin z Èeska i Slovenska, a
to MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s., MAS Moravský kras z.s.,
Miestna akèná skupina Vratec a OZ Kopanièiarsky región - MAS.

Na úvod jsme se setkali v obci Vratecké Podhradí v hotelu Vratec, kde se úèastníci ubytovali. Manaerka MAS Vratec Martina
Kenderová vechny pøivítala a struènì je seznámila s projektem, v
rámci kterého se vzdìlávací aktivita koná. Následnì pøedala slovo
paní Elexové, která vystoupila jako první s pøednákou s názvem: Marketing cestovného ruchu - marketingový mix, tvorba produktu v
cestovnom ruchu. Pøednáka zúèastnìné uvedla do problematiky
marketingu v cestovním ruchu a té informovala o tom, jak by se mìl
marketing v cestovním ruchu aplikovat. Kde zaèít a jak postupovat,
aby se lokalita stala pro návtìvníky atraktivní a jak vùbec návtìvníka do území pøilákat. Úèastníkùm bylo ukázáno a pøedstaveno více
ukázek kvalitního marketingu na Slovensku.
Následovala pøednáka od pana Szabó na téma: Krajina príbehov: tematický rozvojový program turizmu v regióne s vyuitím
potenciálu tradovaných a skutoèných historických príbehov.
Svým netradièním, inovativním zpùsobem propagace území zaujal
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úèastníky a pro lepí obeznámení se s jeho prací uspoøádal i mení
soutì o jeho knihy. Marketing území postavil na zajímavých pøíbìzích
sepsaných v knihách, na námìt kterých se realizovalo u více setkání, které do regionu pøilákali návtìvníky z rùzných koutù Slovenska.
Mùeme vzpomenout Paerácký bìh, zaloený na pravdivém pøíbìhu
z èasu paování zboí pøes hranice. Po této pøednáce následoval
obìd.

Po obìdì vystoupil pan Végh s pøednákou: Moderné produkty
cestovného ruchu, který v rámci svého portfolia disponuje rùznými
aplikacemi, které umoòují turistovi virtuálnì si prohlédnout napøíklad
i kostel v Levoèi, pokud právì není tato sakrální památka otevøená a
pøístupná návtìvníkùm Levoèe. Tímto zpùsobem digitalizoval i jiné
turisticky atraktivní místa a objekty. Vytvoøil také aplikace, které hravou
a nauènou formou mohou turistu obohatit o nové informace. Výhodou
je, e aplikace fungují i offline.

pøedstavitel obce pan Milan Tichý. Následovala prohlídka sbírky letadel, kde se nachází nìkolik zajímavých kouskù a té si mohli návtìvníci prohlédnout i hangár letitì Slavnica. Mení zastávkou byla prohlídka románského kostelíka Pominovec, kde nás pøivítal starosta obce pan Pavel Tichý a zpøístupnil prostory kostela. Odtud jsme se pøesunuli do katela v Bohnicích. I zde nás pøivítal starosta Petr Hajdúch.
Dozvìdìli jsme se, e katel je oznaèení pro venkovské sídlo støední
a vyí lechty na Slovensku a v nìkterých dalích zemích. Zatímco
první skupina ochutnávala dobovou kuchyò a dívala se na rùzné historické tance, které pøedvádìla historická skupina Wagus, druhá skupina absolvovala prohlídku Muzea regionu Bílé Karpaty, která v kateli sídlí. Skupiny se následnì vymìnily a spoleènì jetì absolvovaly
prohlídku kaplièky a hrobky, která ke katelu patøí. Následoval návrat
do hotelu, veèeøe a po ní jetì výstup ke zøíceninám hradu Vratec.

Druhý den, 29. 6. 2018, po snídani jsme absolvovali prohlídku
klátera ve Skalce nad Váhem. Po odborných výkladech se návtìvníci mohli podívat do útrob jeskynì, v které se pravdìpodobnì zdroval i sv. Svorad a Benedikt, o kterých tradují rùzné legendy. Po prohlídce nejstarího poutnického místa jsme navtívili rodinnou farmu
gazdovství Uhliská v Trenèínské Závadì.
Celým areálem nás provedl pan Krovina, který návtìvníkùm vysvìtloval, jak gazdovství funguje, na co se zamìøují, jaké jsou jejich
pøednosti a co plánují do budoucna. Po prohlídce následoval obìd a
ukonèení vzdìlávací akce.
Vzdìlávací akci hodnotíme jako podnìtnou a pro úèastníky inspirativní. Jak z hlediska odborných pøednáek, tak i z hlediska ukázek
zajímavých míst, atrakcí, památek v cestovním ruchu na území MAS
Vratec. Úèastníci mìli monost poznat základy marketingu v cestovním ruchu a nahlédnout na moderní a ne úplnì bìné prostøedky propagace území. Jak bylo vzpomínané i vícekrát z úst pøednáejících, je
dobré nabídnout nìco jiné, nebát se být jiný. Co urèitì platí i o marketingu v cestovním ruchu.
Ing. Pavel Elík
MAS Vizovicko a Sluovicko

Z pøednákového bloku jsme se vydali do terénu, kde bylo návtìvníkùm jako první ukázáno letitì v obci Slavnica. Zde nás pøivítal
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51. VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ
LÉTO ALOISE HÁBY

FOTOREPORTÁ ZE ZÁMECKÉHO
KONCERTU

Program koncertní sezony 2018
Pod zátitou MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, poslankynì
Evropského parlamentu, umìlecký patron Jan Èimáø
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.

Pøi otevøení webových stránek www.spev.sk hned v záhlaví vidíme
devìt muù v tmavých oblecích, rozestavìných na trávníku v parku.
Asi jen zasvìcení poznají, e fotografie vznikla ve vizovickém zámeckém parku, a to pøi pøíleitosti koncertu souboru Danubius Oktet Singers s dirigentem Danielem Simandlem.

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

V pátek 29. èervna 2018 vystoupili spoleènì s hereèkou Boidarou
Turzonovovou na 51. roèníku Vizovického zámeckého kulturního léta
Aloise Háby s programem Zahrada srdce. Tento komponovaný poøad
z textù pìvkynì Emy Destinnové a sborových skladeb èeských autorù
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(a jedné slovenské písnì - neoficiální slovenské hymny Aká si mi krásna od Eugena Suchonì) vznikl jako pøipomínka stého výroèí vzniku
spoleèného státu Èechù a Slovákù. Na vizovickém zámku zaznìla
jeho první repríza - týden po premiéøe na Mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyl.

Posluchaèi obdivovali výbornou èetinu Boidary Turzonovové ve
sloitých souvìtích pøi èetbì z korespondence a básní Emy Destinnové i bezchybný souzvuk pìveckého okteta, které tvoøí profesionální
zpìváci z operních a filharmonických sborù z Bratislavy a Vídnì odtud Danubius v názvu tìlesa.

Soubor projevil pøání poøídit ve Vizovicích profesionální portréty.
Proto jsme o spolupráci poádali fotografku Renatu Mládenkovou, která zachytila také zkouku na koncert i veèerní vystoupení. Vybrané
snímky, které vám pøedkládáme, jsou souèasnì pozvánkou na zbývající tøi koncerty zámeckého léta, které se konají po vydání tohoto èísla
Vizovských novin. Jejich program je uveden na dalích stránkách
novin.
Vít Suila
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ZMÌNY VE VIZOVICKÉ FARNOSTI
Stalo se ji tradicí, e v souvislosti s vysvìcením nových
knìí a jáhnù, která se konají
kadoroènì pøed prázdninami,
dochází k èetným zmìnám ve
vedení mnohých øímskokatolických farností. Nejinak je tomu i
letos. K 1. èervenci 2018 provedl
olomoucký arcibiskup Jan Graubner okolo sta personálních
zmìn v olomoucké arcidiecézi.
Letos se po dvou letech opìt
dotkly i vizovické farnosti sv. Vavøince.
Dosavadní vizovický faráø a
dìkan vizovického dìkanátu P.
Josef Rosenberg byl novì jmenován faráøem a dìkanem v
Pøerovì. Novým faráøem a dìkanem ve Vizovicích se stal P. Vít
Hlavica.

Informaci o odchodu P. Josefa Rosenbergra zpoèátku nepøijala velká èást farníkù s pochopením. Kadý z knìí, kteøí ve
farnosti postupnì pùsobí, je
osobností s vlastním stylem, svými vizemi a dùrazy. A to, co zaèal
otec Josef zasévat mezi farníky,
pøedevím mladé, nestihlo za
dva roky vykvést, nato dozrát.
Èasem lidé pochopili, e arcibiskupství chce schopnosti P.
Josefa - pøedevím manaerské
- vyuít na jiném místì. A e se
mohou tìit na nová dobrodruství poznávání a prohlubování
víry s novým knìzem. Ano, s Josefem to bylo èasto dobrodruné
- v dobrém slova smyslu a po
vech stránkách. Zùstává po
nìm v rekordnì krátkém èase
zbudované komunitní centrum.

To, co zbudoval v naich duích,
se projeví a èasem.
Zajímavé je, e zpráva o
jeho odchodu mìla velký ohlas
nejen ve farnosti, ale i mezi ostatními obèany mìsta. Je to dùkazem toho, e i je oslovil svým
stylem a otevøeností, upoutal
svým úsmìvem a pozitivním pøístupem. V novém pùsobiti mu
pøejeme vstøícné pøijetí a ochotné spolupracovníky.
P. Vít Hlavica se narodil v
roce 1977. Dìtství proil ve Vysokém Poli. Po støedokolských
studiích na Arcibiskupském gymnáziu v Kromìøíi studoval v
letech 1995 - 2000 na Cyrilometodìjské teologické fakultì UP
Olomouc. Na knìze byl vysvìcen 30. 6. 2001. Dva roky byl

ÈINNOST JEDNOTY OREL VE VIZOVICÍCH
V NOVÉM KOLNÍM ROCE
muù a novì také dorostencù.
Pøihláení pro nové zájemce
o florbal bude probíhat vdy
na prvních trénincích dané
kategorie a do vyèerpání
kapacity. Jsme velmi rádi za
zvyující se zájem dìtí o tento
sport, ale bohuel sportovní
zázemí je ve Vizovicích omezené. Kontakty na trenéry i více
informací naleznete na naem
webu www.orelvizovice.cz.

Od záøí budeme v Orle
opìt pokraèovat v úspìných
aktivitách, které v loòském
kolním roce navtìvovalo více
ne 100 dìtí a mládeníkù z
Vizovic a okolí.
Tréninky florbalu pro vechny
generace
Od pondìlí 3. záøí zaèínáme s
florbalovými tréninky, které budou probíhat následovnì:
Kategorie

Èas

Místo

Trenér

Kapacita

Roèní
poplatek

Pøípravka
2010 a mladí

Bude upøesnìno

Orlovna
(za kostelem)

Bude upøesnìno

15

300 Kè

Mladí áci
2006 - 2009

Støeda
15:50  17:00

tìlocvièna
Z Vizovice
(Nová kola)

Ondøej tach

20

500 Kè

Starí áci
2004  2005
Dorostenci
2002 - 2003

Pondìlí
17:50  19:30

tìlocvièna
Z Vizovice
(Nová kola)

Jiøí Oborský
Marek Baïura

20

600 Kè

Muská kategorie
(junioøi, mui)
2001 a starí

Pondìlí
19:30  21:00

tìlocvièna
Z Vizovice
(Nová kola)

Jiøí Oborský

20

650 Kè

Èas tréninkù a jméno trenéra
pøípravky bude upøesnìno v
prùbìhu srpna - informace na
webu a facebooku.

Aktuální informace o naplnìní
kapacit tréninkù budeme kromì webu zveøejòovat také na
naem facebookovém profilu:

V novém kolním roce budou nae mìsto reprezentovat
v Orelské florbalové lize týmy
mladích ákù, starích ákù,

https://www.facebook.com/o
relvizovice/.

kaplanem ve Veselí nad Moravou, pak sedm let faráøem v
Poleovicích. Do Vizovic pøiel
po osmi letech pùsobení v kromìøíské farnosti Panny Marie.
Kromì správy farnosti Vizovice
je stejnì jako jeho pøedchùdce
administrátorem farností Bratøejov a Jasenná. Je také èlenem
knìské rady arcibiskupství a
soudcem interdiecézního soudu.
Pøejeme mu, aby u nás
nael prostøedí ochotné naslouchat, pøijímat a pomáhat.
Na fotografii je P. Vít Hlavica
vlevo, vpravo pak olomoucký
pomocný biskup Mons. Antonín
Basler, který ho pøi bohoslubì
15. èervence 2018 uvedl do funkce.
Vít Suila
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POZVÁNÍ DO VITKU NA DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Nedávno jsme vás prostøednictvím Vizovských novin informovali, e nízkoprahový klub pro
dìti a mláde VITEK je sociální
slubou poskytovanou anonymnì. V praxi to mimo jiné znamená, e do klubu nemohou v provozní dobì urèené dìtem a mládei vstupovat kromì pracovníkù
ádní dospìlí.

Chceme ale dát rodièùm,
profesionálùm pracujícím s dìtmi i vem ostatním dospìlákùm
monost se s klubem seznámit.
Rozhodli jsme se vyuít celostátní akce Týden nízkoprahù a
pozvat vechny, kdo jsou na zázemí klubu, pracovníky i podrobnìjí informace zvìdaví, na DEN
OTEVØENÝCH DVEØÍ.

Ten se uskuteèní v úterý 25.
9. 2018 od 13 do 19 hodin.
Tento den není otevøeno pro dìti,
ale pro vás, dospìlé. Budeme
pøipraveni zodpovìdìt vechny
vae dotazy.
Na vai návtìvu se tìí
Kvìta a Martin,
pracovníci støediska NADÌJE
ve Vizovicích

Cvièení rodièù s dìtmiOrlíèek
Nejmladí oddíl naí jednoty Orlíèek se nám postupnì
rozrùstá podle toho, jak nám
odrùstají dìti, se kterými jsme
cvièení zakládali. Ve kolním
roce 2018/ 2019 bychom proto
rádi vytvoøili ji tøi cvièební skupinky.
Nejmení dìti ve vìku 1- 3

let se budou se svými rodièi
scházet v úterý od 16.15 hod
na Orlovnì. Kapacita této skupinky je ji naplnìna.
Rádi bychom otevøeli také
skupinku pro dìti ve vìku 4 - 6
let a jejich rodièe - tzv. Orlíèekpøedkoláèek. Náplní setkání je
vdy rozbìhání formou honièky, rozcvièka na písnièky Míi
Rùièkové a poté pohybové a

míèové hry inspirované biblickými pøíbìhy. Zájemci o cvièení
v této skupince se mohou co
nejdøíve pøihlásit Albìtì Dolealové (607 720 109, alz.dolezalova@seznam.cz), abychom
si mohli domluvit den a hodinu
cvièení.
Tøetí, nová skupinka Orlíèku bude urèena dìvèatùm
pøedkolního a mladího
kolního vìku. Zamìøíme se v
ní na taneèní a pohybové hry.
Cvièení bude probíhat pravdìpodobnì ve ètvrtek na Orlovnì,
èas bude upøesnìn. Pokud
byste se chtìli pøidat k této skupince, pøihlaste se také na výe
uvedeném kontaktu.
Tìíme se na setkání se
vemi dìtmi a jejich rodièi, rádi
mezi sebou uvítáme nové kamarády! Zaèínáme v týdnu od
10. záøí.
Mgr. Albìta Dolealová
a Ing. Ondøej tach
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25 LET OD ZNOVUOBNOVENÍ
NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATØÍ
VIZOVICE
28. èervna 2018 jsme oslavili 25. výroèí od znovuobnovení èinnosti
naí nemocnice. Oslava probìhla formou zahradní slavnosti za skvìlého poèastí. Ve 14:00 hodin se konala v zahradním altánu me svatá.
Slavnosti se zúèastnil i hejtman zlínského kraje p. Jiøí Èunek, který
nám zároveò popøál do budoucna mnoho úspìchù. Pøivítali jsme i
nìkolik starostù a starostek z okolních obcí, kteøí nám pravidelnì
poskytují finanèní podporu.

PODÌKOVÁNÍ MÌSTU VIZOVICE
Rádi bychom tímto Mìstu Vizovice podìkovali za finanèní pøíspìvek na poøízení klimatizace ve výi 195 tis Kè. Poslední dobou bývají
v létì pøíli vysoké teploty a pacienti na naich oddìleních docela trpìli. Proto jsme se rozhodli poøídit na pokoje klimatizaci. Tyto práce jsme
pùvodnì chtìli rozdìlit do dvou etap, v r. 2018 jsme chtìli zavést klimatizaci na 2. patro /pod støechou/ a v r. 2019 pak v 1. patøe, kde jsou
pøevánì leící pacienti. Práce jsme zahájili v èervnu letoního roku. V
prùbìhu tìchto prací jsme vak narazili na problém. Venkovní jednotka byla u pøipravena a nadimenzována na obì podlaí a pokud by na
tuto jednotku bylo napojeno jen jedno patro, docházelo by k technickým potíím. Proto jsme byli nuceni neplánovanì udìlat klimatizaci i v
1. patøe v pøeváné èásti pokojù.
Dnes nám klimatizace ji funguje. Jetì jednou dìkujeme Mìstu
Vizovice za tento pøíspìvek. Máme radost, e se nám i díky vaí
pomoci podaøil dalí krùèek ke zpøíjemnìní pobytu pacientù v naem
zaøízení.

Nemocnici se v souèasné dobì daøí dobøe. Naí hlavní snahou a
cílem je neustálé zlepování prostøedí i pracovních podmínek tak, aby
se pacienti u nás cítili dobøe. To je zase naopak naí nejvìtí odmìnou!
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NOVÝ PASPORT HØBITOVA
Orientaci na vizovickém høbitovì, vyhledávání konkrétních
hrobù, ale i vlastní evidenci míst posledního odpoèinku usnadní novì
zpracovaný digitální pasport høbitova. V mìsíci èervenci zahájil na
adrese https://vizovice.obce.gepro.cz zkuební provoz Geoportál
mìsta Vizovice. V podstatì jde o webovou mapovou aplikaci, která
umí obèanùm nabídnout územní plány vech obcí v ORP Vizovice,
mapu aktivních sesuvù, zobrazení památkové zóny, hranice volebních okrskù, graficky zobrazená vìcná bøemena, stavební objekty z
databáze RUIAN, záplavová území, majetek mìsta... a také pasport
høbitova. Ten je pro veøejnost pøímo dostupný na adrese
https://vizovice.obce.gepro.cz/#/hrbitov nebo na nových webových stránkách Technických slueb mìsta Vizovice www.tsmvizovice.cz .
Po otevøení pasportu høbitova se zobrazí plán høbitova a vyhledávací formuláø. Zde mùeme zadat potøebné údaje pro vyhledání
záznamù o zesnulých. Vyhledávat mùeme podle jména, nebo pøíjmení pohøbeného, nebo podle èísla hrobu. U pohøbených osob jsou
v pasportu evidovány datum narození a úmrtí. Pro snadnìjí orientaci je u kadého hrobového místa pøiloena fotografie. Podle zkueností správcù høbitova usnadní databáze také smutná pátrání ze
strany mnoha lidí vèetnì krajanù z celého svìta, touících najít místo
posledního odpoèinku tìch, kteøí pro nì nìco znamenali.
Neveøejná èást pasportu bude slouit správci - Technickým slubám mìsta Vizovice - pro moderní vedení høbitovní agendy, evidenci hrobových míst, pøehlednou evidenci zavøených nájemních smluv,
èi sledování výbìru nájemného.
Tomá Køepelka
informatik MìÚ Vizovice
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SKAUTI VIZOVICE - CO BYLO A BUDE V NEJBLIÍCH MÌSÍCÍCH

V uplynulém pùlroce jsme ve vizovském skautu proili mnoho spoleèných chvil, zde pøináíme pár slov o nìkterých z nich.
VÍTÁNÍ JARA
Opékací odpoledne (tentokrát 20. 3. 2018), které se pomalu stává
tradicí, pøináí první jarní pekáèek pøímo na námìstí ve Vizovicích pohoda za doprovodu kytar a táborových písní. Zváni byli vichni Vizovjané i náhodní kolemjdoucí, nejvìtí úèast vak zaøídili nai skautíci a jejich rodiny.
VELKÁ SBÌROVÁ AKCE
14. 4. 2018 probìhl ve spolupráci s technickými slubami skautský
sbìr starého papíru a eleza. Vydìlané peníze vyuíváme na podporu naí èinnosti s dìtmi - zvelebování základen, nákupy materiálu a
vybavení. Dìkujeme Vizovjanùm a Mìstu Vizovice za pomoc.

veøejnost zaøídit den dìtí trochu jinak - bez velkých davù, bez hrstí
bonbónù, trochu komornìji, s radostí z proitých chvil...
INTERCAMP
Vizoviètí skauti se aktivnì zúèastòují mezinárodních akcí po celém
svìtì. Jedna z nich probíhá právì v dobì redakèní uzávìrky a pøineseme o ní zprávu co nejdøíve, ale jednu ji máme za sebou - setkání
evropských skautù Intercamp, který se letos konal v Belgickém Sint Truidenu. Celkem se selo na 3500 lidí.
Z naeho støediska vyrazilo celkem 14 skautù.
Motto letoního Intercampu "Ready to change the world" pøineslo
téma udritelného rozvoje a prolínalo se celou akcí. Úèastníci byli rozdìleni do mezinárodních týmù, v nich pak proili vìtinu programu.
Vzájemné sdílení, spolupráce, podpora kreativity, pomoc blízkému
okolí a k tomu intenzivní procvièování cizích jazykù, tak by se ve zkratce dala shrnout náplò intercampových dnù.
Letoní Intercamp byl plný sluníèka, nových pøátelství a kontaktù,
spolupráce a záitkù, které budou naplòovat úèastníky jistì dlouhou
dobu.
Dìkujeme Mìstu Vizovice a firmám KOMA modular, s.r.o. a
Rostra, s.r.o. za finanèní podporu této akce.

DEN DÌTÍ
Zaít dobrodruství pøímo v centru Vizovic, v zámeckém parku, je
velmi snadné, pokud je zrovna den dìtí. 2. èervna bylo moné svézt
se v parku na lanovce, zastøílet z luku, pøeplout rybník na loïce a
mnoho dalích radovánek. Snaíme se pro nae skautíky i pro irokou
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Ètyøkilometrovou tra o 8 stanovitích, kde hlídky prokazovaly
své skautské dovednosti a znalosti, schopnost spolupracovat a zvládat neèekané situace, dokonèily úspìnì vechny nae dìti!
Èervená 6. - 16. místo mezi vlèaty
Støíbrnoèerná 6. - 11. místo mezi vlèaty
Slùòata - 7. místo mezi svìtlukami
Tuèòáci - 2. místo mezi svìtlukami a postoupili do krajského
kola!
Vítìzem je vak ten, kdo si to uil, a to byli v naem pøípadì snad
vichni zúèastnìní!

TÁBORY
Letos po delí dobì probìhly dva turnusy táborù, celkem se
táboøitì v Jasenné stalo doèasným domovem 53 dìtem a 22 vedoucím. Nìkdo pøijel jen na nìkolik nocí, jiní zvládli oba turnusy. Téma
tábora pro straí dìti bylo Hunger games, mladí pak proili dny v
zemi Nezemi s doprovodem Petra Pana.

ZÁVOD VLÈAT A SVÌTLUEK
2. kvìtna se uskuteènilo okresní kolo závodu vlèat a svìtluek ve
Frytáku. Z Vizovic jela velmi poèetná skupina 40 lidí, z toho 31 dìtí.
Úèastnily se 2 chlapecké hlídky - Èervená 6 a Støíbrnoèerná 6; a 2
dívèí hlídky - Tuèòáci a Slùòata.
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CO NÁS ÈEKÁ
Roveway v Nizozemsku (pøelom èervenec / srpen 2018) - mezinárodní akce pro rovery a rangers (16 - 22 let).
Jamboree v Maïarsku (pøelom èevenec / srpen 2018) - mezinárodní akce pro starí skauty.
Støediskové setkání (øíjen 2018) - sraz èlenù a pøátel vizovického støediska.
Duièkový pochod (øíjen 2018) - akce pro veøejnost.
K. Marvanová

DOUBRAVA NEBO BARÁK?
Dominantní kopec s navazujícím horským sedlem jinì od Vizovic
má asi pro vechny obèany mìsta jméno Barák. Sedlem pøechází silnice od Vizovic do Louèky a rovnì lidé z Louèky pouívají pro tento
kopec stejné jméno, tedy Barák. Také silnice Vizovice - Louèka pro
místní vede pøes Barák a nikoliv pøes Doubravu. Vrchol kopce (676 m
n. m.) se nachází na katastrálním území Louèky a na vech dostupných mapováních od 19. století má jméno Doubrava s nepatrnou vari-

antou. Na 2. a 3. vojenském mapování 19. století je kopec oznaèen
jako Dubrava, co je mono oznaèit za pouhou pravopisnou chybu kartografa té doby. Nejstarí 1. vojenské mapování ze druhé poloviny 18.
století vak kopec jmenuje B. Marda (B.=Berg, tzn. hora, kopec).
Jméno Marda je zcela nejasné a je pravdìpodobné, e kartograf, snad
neèeského pùvodu, jméno kopce patnì slyel a následnì tedy i patnì zaznamenal. Tuto domnìnku by mohl potvrzovat i zápis pøilehlé
osady Louèka, která je v 1. vojenském mapování zachycena jako
Traczka. 1. vojenské mapování je velice nepøesné a traduje se, e bylo
provádìno ze sedla konì. Vzdálenosti byly odhadovány a jména v krajinì kartografové získávali od místních obyvatel. Neznalost, nebo
slabá znalost èetiny, mohla být u tìchto císaøských kartografù 18. století bìná a je to patrné i podle dalích zkomolenin jmen v okolí Vizovic
i jinde. Napøíklad Lideèko bylo zapsáno jako Liteczko, Prlov jak Brlow,
Raková jako Rakuwa aj. ádné z prvních mapování vak dominantní
vrchol této èásti høebene neoznaèuje jménem Barák.
Podle Etymologického slovníku jazyka èeského Václava Machka
je slovo barák v èetinì doloeno a od 18. století a do støední Evropy
se údajnì dostalo asi za tøicetileté války z francouzko-panìlského
prostoru, kde mìlo význam domu, ale také kupøíkladu lehké boudy. Dá
se pøedpokládat, e se pomìrnì rychle vilo a jetì v nedávné minulosti se pouívalo velmi bìnì. V posunuté formì mohlo klasifikovat i
nìkteré osoby jako tøeba baráèník (majitel domku, baráku), v upravené formì mohlo mít i pejorativní význam jako barabizna (oklivý barák,
dùm na spadnutí). I dnes tomuto slovu prakticky vichni rozumí, jeho
uívání je vak ji ménì bìné.
Obecné slovo doubrava, které velo do pojmenování hory nad
Vizovicemi a Louèkou, je oproti slovu barák zcela èeské. V podstatì
znamená dubový les, který se v tomto prostoru asi kdysi nacházel a je
tvoøeno podobnì jako jiná oznaèení zalesnìných ploch krajiny.
Napøíklad buèina, javoøina, jasenice (jasenná), habøina a jiné. Posun
obecného slova doubrava do jména kopce Doubrava se odehrál asi ji
hluboko v minulosti vzhledem k promìnì celkové skladby lesa. Doubravy (zalesnìné lokality hodné tohoto jména) na Vizovicku jistì ji
nìkolik staletí prakticky neexistují.

Pøi hledání správného jména kopce nad Vizovicemi se zdá tento
problém na prvý pohled neøeitelný. Náznak øeení vak pøichází s
pøedpokladem, e jména Doubrava a Barák neoznaèují pøesnì jediné
místo, ale dvì místa velice blízká, z dolin od Vizovic a Louèky prakticky neodliitelná. Jedno místo je v tomto pøípadì kopec (676 m n. m.)
s historickým jménem vrcholu po blízkém, pozdìji zaniklém dubovém
lese, druhé, blíe zatím pøesnìji neurèené místo zachytilo jméno
Barák. lo o dnes ji zaniklou stavbu v tìsné blízkosti tohoto kopce s
kótou 676 m n. m. Nejpravdìpodobnìji nìkde na jeho úpatí blízko
vrcholu dnes zvanému Doubrava.
Existence osídlení na hlavním høebeni Vizovické vrchoviny od Provodova po Lideèko nebylo sice bìné, ale dá se vìrohodnì doloit jednak zobrazením na starých mapách, jednak pøímo v lesním terénu
terasami zaniklých polí. V první polovinì 19. století jetì staré mapování zobrazuje na tomto høebeni osídlení Dolní Svéradov východnì od
kóty Svéradov (737 m n. m.) u Pozdìchova. Nad osadou Dvoøiska
jsou meze polí vidìt na kopci Javorník a ve výce 720 m n. m., známé je i dnes u zaniklé osídlení na Vaøákových pasekách kolem kóty
Láz (707 m n. m). Existence výe jmenovaných miniaturních osad èi
samot by tedy mohla naznaèovat i dalí horskou sídelní lokalitu, pro
nevzhlednost stavby snad pojmenovanou právì slovem Barák. Tento
náznak by nepøekroèil hranici hypotézy, kdyby se pod kótou Doubrava,
asi 0,5 km západnì od Chladné studnì, nenala i velmi výrazná mez
oputìného pole o pøiblinì odhadnutelné ploe 1,5 hektaru. Dalí
náznak malého pole je níe ve svahu. Velmi dobøe tato pole jetì zachycuje mapa stabilního katastru z první poloviny 19. století - viz obrázek. Kromì polí stabilní katastr zobrazuje i mení louku èi pastvinu západnì od tìchto polí. Pøedpokládané osídlení zde mìlo velkou výhodu nedalekého a stálého vodního zdroje Chladné studnì.
Stejnì jako u ostatních výe jmenovaných høebenových sídel,
lokalizovaných v hospodáøsky problematických polohách kolem 700 m
n. m., mohlo mít i toto pøedpokládané osídlení tìsnì pod kopcem
Doubrava jedinou motivaci svého vzniku. Tou motivací byl pøechod
høebene od Vizovic k jihu významnou tzv. Hradskou cestou, spojující
ve støedovìku pøes Vizovice královské hrady Lukov a Brumov s pøesahem a na slovenské Pováí (více k této cestì publikovaná práce Pavel Bolina, Duan Cendelín: Úloha hradù Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy, Archaeologia historica, è. 36/11-1,
2011, strana 87 - 108.). Tato cesta obcházela kopec Doubravu jednou
vìtví i kolem Chladné studnì a jsou tam po tomto dopravním pohybu
dosud viditelné i svazky oputìných úvozù.
Je znaènì pravdìpodobné, e zmínìná historická cesta a vznik
nìjakého osídlení u vrcholu Doubravy (se stavbou oznaèenou okolními obyvateli jako barák) pøispìly i k posunu obecného slova barák
(dùm) do polohy pomístního jména Barák (vrchol kopce), pouívaného dodnes. Pocestní v minulosti museli procházet tìsnì kolem této
pøedpokládané malé sídelní lokality, která definovala cestu mnohem

pøesnìji ne vrcholek nìjakého kopce mimo tuto cestu. Snad osadníci
(onoho baráku) poskytovali i jisté sluby nezbytné pro provoz na
nìkdejích nezpevnìných cestách (napøíklad slubu pøípøee pøi pøekonávání strmìjího svahu povozem s tìkým nákladem).
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Dochování dvou jmen pro jeden vrchol horského høebene je zajímavým pøíkladem vzniku a vývoje pomístního jména, resp. pomístních
jmen. Pravdìpodobnì se obì jména v období po tøicetileté válce pouívala soubìnì, pouze se mìnila jejich preference v závislosti na
významu èi prosté existenci jisté stavby nevalného vzhledu. Tato soubìnost trvá dodnes. Ovlivòuje ji ale ji jen prostá generaèní výmìna
obyvatel okolních sídel a jistì i záznamy jména Doubrava na vech
souèasných mapách. Na rozdíl od jména Barák, které se pro vrchol
kopce ji nepouívá, sporadicky se objeví mimo nìj.

VÁENÍ VIZOVIÈTÍ OBÈANÉ...

Duan Cendelín st.

PØED 70 LETY SE KONAL
XI. VESOKOLSKÝ SLET
Po desetileté pøestávce zpùsobené II. svìtovou válkou a v mìnící se politické situaci se podaøilo slet v roce 1948 obnovenému Sokolu zorganizovat ve stylu sletù pøedelých. Na Strahovì byly vybudovány atny pro 71 000 cvièencù, hlavní program byl v druhé polovinì èervna a v èervenci. Na ploe se vystøídalo 118 000 cvièencù,
které dennì sledovalo 200 000 divákù.

Zajímavou novinkou bylo také cyklistické vystoupení jugoslávských Sokolù pøímo na Masarykovì státním stadionu na Strahovì.
Mezi sokolskými dorostenkami tam také cvièila Jana Horáková (provdaná Kánská), dcera dr. Milady Horákové. V prùvodu Prahou pak
pochodovalo 75 000 Sokolù, 9 000 hostù a 933 jezdcù na koních.
Tolik kronika.
talmach Jan
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V naem mìsteèku bylo a stále je kolství na vysoké úrovni. Máme
tìstí na výborné uèitele. Celá dlouhá desetiletí prolapávali svou
odborností cestu budoucím lékaøùm, inenýrùm, magistrùm, výborným
øemeslníkùm, pracovitým obèanùm. Za to jim patøí nesmírný dík.
A co teprve mateøská kola? Ani si neuvìdomujeme, e tøíleté
dìtièky pøímo z náruèí maminek poprvé odchází mimo domov, do cizího prostøedí! Hluboce smekám pøed zodpovìdností a vìdomostmi
pedagogù, e dokáí v krátké dobì dìti usmìrnit a pøipravit tak, aby
kolku zaèaly mít rády a bez problémù se do ní vracely. Zde je potøeba nejen vcítit se do due dítìte, ale hlavnì rozdávat lásku. A vìøte, to
je podstatné.
Se kolkou jsem pøicházela nìkolik let do styku, a to tím, e nám
pøi rùzných obøadech na Mìstském úøadì dìlali slavnostní program, a
to hlavnì pøi Vítání dìtí do ivota. A je tomu tak dodnes. Mají vdy
úspìch u pøítomných.
Kdy jsem kolku navtìvovala, vdy zde byla velká èistota, dìtièky spokojené, usmìvavé, vstøícné. V loòském roce jsem byla pozvána
na zahájení výstavy prací mateøské koly v Kulturním domì, spojené
s vystoupením dìtí. Vìøte, výstavou jsem byla unesena a dodnes pøemýlím nad úasnou dovedností paní uèitelek, kdy pod jejich vedením
malièké dìti dokáí ruèièkama vytvoøit tak krásná díla. A bylo tìch
výtvarných prací velmi mnoho. Upoutal mì hrad z kartonu, s vodním
pøíkopem a padacím mostem. Co je to za pedagogické umìní toto
malým brouèkùm vysvìtlit a k dokonalosti vytvoøit! Nestydím se, ale
oèi jsem mìla plné slz radosti. A co teprve taneèní kreace dìtí. Chlapci
i holèièky se v rytmu hudby dokázali perfektnì pohybovat a to s radostí. Nesmírnì mne zaujalo vystoupení nìkolika holèièek, kdy pøily, poloily malé detníèky na zem a krásný tanec zapoèal. Jedna jako druhá, pøesnì v tempu. Najednou se zablesklo, zahømìlo, vem dívenkám se podaøilo v rytmu otevøít detníky a pokraèovaly v tanci v deti.
Byla jsem fascinovaná, byl to výkon dìtí ze Z a to jetì pohybem
nadaných. Myslela jsem, e toto vystoupení je dílem choreografa.
Dostalo se mi odpovìdi, e ne, ve bylo nacvièeno paními uèitelkami
kolky. Take, tito lidé s takovými znalostmi zasluhují od veøejnosti
vysoké ocenìní. Nae budoucnost je v dobrých rukou.
Dìkuji, vem pøeji zdraví, pevné nervy a Boí poehnání.
S úctou Helena Mazùrková

MATEØSKÁ KOLA VE VIZOVICÍCH ZÍSKALA PRESTINÍ TITUL EKOKOLKA
Mezinárodním titulem Ekokolka se novì pyní vizovická mateøská kola. Prestiní ocenìní, které symbolizuje zelená vlajka, získala jako jedna z mála ve Zlínském kraji; udìlený jej má na dva roky.
Pøípravy na jeho získání trvaly rok. A práce to nebyla nijak jednoduchá - kromì pedagogických pracovníkù se do projektu museli zapojit i dìti, zamìstnanci koly a rodièe.
Problematice enviromentální výchovy se vìnujeme dlouhodobì.
Toto ale byla jiná práce, která nás, nae dìti, a troufám si øíct, e i jejich rodièe posunula zase o kus dál, uvedla øeditelka Mateøské koly
Vizovice Ivana Petrù s tím, e hlavní rozdíl mezi bìnou kolkou a
ekokolkou je právì v úzké spolupráci s rodièi.

Ze ètyø daných témat - voda, odpady, ivotní prostøedí a jídlo, si
kolka zvolila jídlo. V tomto tématu se dìti seznamují s tím, co ve je
zodpovìdná spotøeba jídla, jaké jsou zásady zdravé výivy. Zjiují
pùvod potravin a uèí se, proè jsou sezónní potraviny a potraviny z
místních zdrojù etrnìjí k ivotnímu prostøedí. Samy pátrají, které
potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musí dovézt z

daleka. Uèí se o dùleitosti ovoce a zeleniny pro èlovìka. Pokud je
to moné, uèí se pìstovat bylinky, zeleninu èi ovoce. Zjiují, jak lze
vypìstované dobroty vyuít v kuchyni.
Prvním dùleitým úkolem pro vizovickou kolku bylo sestavit
ekotým sloený z pedagogických pracovníkù a zamìstnancù kolky,
dìtí a rodièù. Ten v prùbìhu jednoho mìsíce zjioval silné a slabé
stránky kolky ve stravování. Sledoval tøeba to, zda se v jídelníèku
alespoò jednou týdnì objevuje bezmasé nesladké jídlo, zda kolka
poøádá tematické dny vztahující se k jídlu, zda dìtem ve kolce jídlo
chutná, zda v kuchyni preferují spí sezonní potraviny.
Spoleènì s tím, e máme i boxy na pìstování bylinek, byly toto
vechno vìci, které tým vyhodnotil velmi pozitivnì. Co bylo potøeba
zlepit, bylo tøeba to, aby dìti umìly vysvìtlit rozdíl mezi surovinou a
potravinou, aby kolní jídelna víc vyuívala suroviny z regionálních
zdrojù. Z analýzy vylo i to, e dìtem bychom mìli èastìji dát pøíleitost si jídlo dopøipravit, popsala koordinátorka projektu Simona
Pecháèková.
Po celý rok pak kolka spoleènì s rodièi pracovala na tom, aby
tyto vìci zlepila. A povedlo se. Pøísná hodnotící komise na konci
dubna provedla ve vizovické kolce podrobnou kontrolu. Asi nejvìtím zadostiuèinìním byl pohovor auditorek s dìtmi. Ty se snaily
popsat vechny odborné termíny, samy jim nachystaly pohotìní,
øekla Simona Pecháèková.
Zástupci kolky si v sídle Senátu ÈR ve Valdtejnském paláci 20.
èervna pøevzali mezinárodní titul Ekokola i jeho symbol v podobì
zelené vlajky.
Díky tomuto projektu jsme stravování v naí mateøské kolce
posunuli dál - je víc zdravé, chutné. A v neposlední øadì se i rodièe
o nìm nìco víc dozvìdìli. Tøeba si na vlastní kùi vyzkoueli, jak je
tìké zajistit pro kolku nového dodavatele potravin. Byla to spousta
práce, která ale mìla smysl. Titul samotný je pro nás odmìna i presti, protoe mateøských kol s titulem Ekokolka ve Zlínském kraji
mnoho není, dodala øeditelka Ivana Petrù.
Program Ekokolka koordinuje na mezinárodní úrovni nezisková
organizace Foundation for Environmental Education a v Èeské republice vzdìlávací centrum TEREZA. Program se koná pod zátitou
Ministerstva kolství mládee a tìlovýchovy a Ministerstva ivotního
prostøedí. Titul Ekokolka má v Èeské republice pøes 130 kol a víc
ne 17.000 kol na celém svìtì.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice
Tel.: 731 132 162

OPRAVY CHODNÍKÙ JSOU V PLNÉM PROUDU
Letní mìsíce tradiènì patøí k období, které radnice vyuívá k rùzným opravám, je nelze dìlat v jiném roèním období. Nejinak tomu
je tøeba i v pøípadì investic do chodníkù v rùzných èástech Vizovic.
Letos na nì mìsto ze svého rozpoètu uvolnilo témìø ètyøi miliony
korun.
Nový povrch dostává chodník pøed Èokoládovnou i ten pøed papírnictvím. S omezením, co se pohybu po chodnících týká, se museli vypoøádat i obyvatelé sídlitì Rùová. Tam stavbaøi vymìòují
povrch chodníkù v celkové délce 441 metrù, zrekonstruují i malé
høitì a vybudují zpevnìné plochy pro kontejnery. Vechny investièní akce poèítají s pouitím materiálù, které zadrí vodu v krajinì.
S ohledem na stále vìtí sucho je dùleité investovat do takových technologií, které zadrí vodu v krajinì. Proto se snaíme prosazovat povrchy, které jsou propustné, voda po detích po nich bezhlavì nesteèe, ale vrátí se zpìt do zemì, vysvìtlila místostarostka
Vizovic Alena Hanáková.
V budoucnu mìsto jetì hodlá øeit tøeba i ulici tìpskou, kde
jsou chodníky rovnì ve velmi patném stavu. Zároveò intenzivnì
pracuje na vybudování trasy pro pìí podél frekventované silnice
Partyzánská. Pøípravné práce ale brzdí sloité majetkové vztahy.

Pokud se nám tyto podaøí jetì letos vyøeit, chodník by se tam
zaèal stavìt hned pøítí rok, dodala Alena Hanáková.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice, Tel.: 731 132 162
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DÌTI V HORNÍ BUDOVÌ MATEØSKÉ KOLY VYSTØÍDALI DÌLNÍCI
Mohlo by se zdát, e v èase letních prázdnin a omezení provozu
mateøské koly v ní panuje klid a jinak velmi zaneprázdnìný personál toto období vyuívá k dovolené. Opak je vak pravdou. A stejnì

jako v minulých letech, i letos vystøídal dìtský smích zvuk stavebních
strojù a náøadí. V horní budovì mateøské koly toti dìlníci vymìòují elektroinstalaci. Stávající rozvody v 35 let starém objektu u dávno
nevyhovují poadavkùm platných podle ÈSN, energetické úspornosti a ani poadavkùm mateøské koly. Investice pøijde na 2,3 milionu
korun a mìsto ji hradí ze svého rozpoètu.
Jde o první etapu rekonstrukce elektøiny v obou budovách mateøské koly. V dalím období se poèítá s podobnou investicí také ve
spodním objektu mateøinky, uvedla místostarostka Alena Hanáková.
Dìlníci vymìní i vnitøní a venkovní osvìtlení. Rekonstrukce celého systému a instalace nového a úspornìjího osvìtlení je pro dalí chod mateøské koly nesmírnì dùleitá. kolka jej potøebovala u
velmi dlouho a jsme nesmírnì rádi, e k tomu letos dochází. I kdy
je potøeba øíct, e jen tìko si nìkdo dokáe pøedstavit, kolik práce i
nás zamìstnancù se za tím skrývá, øekla øeditelka mateøské koly
Ivana Petrù.
Práce zaèaly v èervenci a skonèit by mìly do zaèátku kolního
roku. Provoz mateøské koly je pøesunut do její spodní budovy.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice
Tel.: 731 132 162

50. VÝROÈÍ OSLAVÍ MATEØSKÁ KOLA
DNEM OTEVØENÝCH DVEØÍ S BOHATÝM PROGRAMEM
Pùl století od otevøení a pøijetí prvních pøedkolákù si letos pøipomíná vizovická mateøská kola. Významné jubileum oslaví mimo
jiné i Dnem otevøených dveøí, pøesnìji odpolednem. Akce pro malé,
vìtí i ty, kteøí ji navtìvovali u opravdu dávno, se uskuteèní ve ètvrtek 20. záøí od 15:00. Lidé se budou moci podívat do míst, kam se
bìnì nedostanou, na dìti bude v pøípadì pøíznivého poèasí èekat
bohatý doprovodný program.
Ve je samozøejmì zatím ve fázi pøíprav. Nicménì u teï mohu
prozradit, e chystáme celou øadu her, malování na oblièej, jízdu na
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ponících. Rádi bychom tady mìli i lanovou dráhu, moná budou i
ukázky kovbojského umìní. Urèitì bude i drobné pohotìní, vyjmenovala øeditelka.
V roce 1968 byla kola ve Vizovicích otevøena pro 90 dìtí. Od té
doby se ale významnì rozrostla a nyní její zamìstnanci peèují o
dvojnásobný poèet pøedkolákù.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice
Tel.: 731 132 162

VEMINÌNÍ ANEB ADRENALINOVÉ ZAKONÈENÍ KOLNÍHO ROKU

Ve støedu 27. èervna 2018 se v areálu Aktivity Park Hotelu
Vemina opìt uskuteènilo tradièní rozlouèení s koncem kolního
roku, které kadoroènì poøádá Dìtský domov a Základní kola
Vizovice ve spolupráci s vedením ji zmínìného hotelu. Celý program probìhl s nepostradatelnou pomocí dobrovolníkù ze Støední
pedagogické a sociální koly ve Zlínì a také za podpory významných
sponzorù.

V prùbìhu celé akce byl zajitìn také bohatý doprovodný program, kdy si vichni pøítomní mohli na vlastní kùi vyzkouet onglérské kousky a slackline, vìdecké pokusy, nebo si nechat namalovat vybraný motiv na oblièej a zatanèit si v rámci hudebního doprovodu, o který se postaralo Radio Zlín.

Akce pro dìtské domovy, základní koly a také irokou veøejnost
s názvem Veminìní se letos konala ji po osmé a na dìti zde èekaly sportovní disciplíny jako napø. bìh s pneumatikou, pøekáková
dráha, bluditì, støelba z praku, kriket èi bìh na èas okruhem v lese,
kde se v prùbìhu sluneèného dopoledne musely popasovat s nástrahami outdoorového závodu.
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Pøipravených disciplín se zúèastnilo více ne sto mladých sportovcù, kteøí se do jednoho stateènì poprali se vemi pøichystanými
úkoly.
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Veminìní se letos koná ji po osmé v øadì a mimo aktivního a
smysluplného zpùsobu trávení volného èasu, socializace dìtí a podpory týmové spolupráce je v neposlední øadì jejím cílem také navazování èi pøípadnì prohloubení pøátelských vztahù, které zde mezi
dìtmi vznikají. Aktivity jsou koncipovány tak, aby nejen podpoøily
sportovního ducha jednotlivých týmù, ale také rozvinuly schopnost
spolupráce vech jejich èlenù, co pokládáme za velmi dùleitý
aspekt v ivotì dìtí, øekla Eva Èapková, øeditelka Dìtského domova a Základní koly Vizovice.
Celá akce byla spolufinancována z prostøedkù Zlínského
kraje a nemohla by se uskuteènit bez podpory tìdrých sponzorù, mezi které patøí Nadace Synot zøizovaná senátorem Ivo
Valentou, Greiner packaging Sluovice s.r.o., JAPAVO Sluovice, spol. s.r.o., Korunka z.s. Luhaèovice, Continental Barum
s.r.o., obec Vemina, podporovatelem projektu byla Nadace Terezy Maxové dìtem. Vem patøí nae velké podìkování!
Veminìní tak letos ji tradiènì zakonèilo kolní rok a navnadilo
dìti na oèekávané letní prázdniny, které u netrpìlivì klepaly na
dveøe
text: Mgr. Veronika Manová
foto: Mgr. Jana Klaèánková

SPOLEK JANOVA HORA INFORMUJE
Startujeme devátý rok pùsobení naeho spolku a chtìla bych se
touto cestou ohlédnout za tím, co jsme za tu dobu udìlali. A myslím,
e toho není málo. Jsme spolek zamìøený hlavnì na podporu volnoèasových aktivit pro dìti a mláde. Nìkdo si mùe øíci - no jo, jen se
baví a hrají si s dìtmi. Ano, hrajeme si s dìtmi, ale proè ne. Proè si
neudìlat volný èas hezký, vytáhnout dìcka ven za poznáním, za
sportem.

Co jsme vechno zvládli? Kadoroènì poøádáme v prùmìru 7
akcí, které jsou urèeny pro dìti a mláde nejen ze sídlitì, ale mohou
se pøipojit také ostatní z Vizovic. Mezi ty tradièní a velmi oblíbené
patøí sportovní akce, dìtské dny, olympiády, pingpongové turnaje,
lampionové prùvody, drakiády, èarodìjnice, jízdy na koních. Mìli
jsme tady také ochotnické divadlo ze Sluovic, sokolnickou show,
nebo diskotéku. Velmi oblíbené jsou akce typu stavìní máje, sousedské Vánoce se zdobením vánoèního stromu, spoleèné Silvestry
a ohòostroje. V letoním roce nás jetì èeká parádní sportovní dìtský den s pøekvapením, který je plánovaný na 15. záøí, fotbalový turnaj a nìco z podzimních a zimních radovánek.

Mìsta Vizovice a Technických slueb jsme skládku odstranili, srovnali terén, oplotili, zatravnili, instalovali herní prvky. Nìco se koupilo,
nìco vyrobili tátové, nìco pomohli obyvatelé sídlitì, napø. natøeli
lavièky, navezli písek, atd. A myslím, e høitì slouí více ne dobøe
a dennì je tam vidìt spoustu dìtí na prùlezkách a maminky s malými dìtmi u pískovitì.

A kde na to bereme peníze? Z dobrovolných pøíspìvkù èlenù
spolku a z dotací Mìsta Vizovice. Pokud by nás mìsto finanènì
nepodporovalo, tak bychom to sami velmi tìko zvládli.

Vichni, kdo se podílíme na pøípravách a organizacích, a u
akcí pro dìti, nebo práce na høiti, do toho dáváme svùj volný èas a
spoustu energie.
Dìkuji vem, kteøí rádi pøijdou a pomohou, udìlají, zaøídí. Dìkuji
také kolegùm za práci ve výboru. www.janovahoravizovice.cz
Veronika Horáková

Ale není to jen o zábavì, také pracujeme. Zapojujeme se do úklidù v rámci celorepublikové akce Ukliïme svìt, ukliïme Èesko. A
opravdu bylo na co se dívat, kdy jsme z pøilehlého lesa a z okolí sídlitì posbírali hromady odpadkù. Dalí dùleitou aktivitou je budování dìtského høitì, aby si dìti mìly kde hrát. To vzniklo na místì
skládky, která tady byla jetì pøed výstavbou sídlitì. S pomocí
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PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM KRVE

TADY IJU RÁD...

14. èerven patøí celosvìtovému Dni dárcovství krve a pøi této pøíleitosti jsme podìkovali vizovickým dárcùm krve, kteøí byli v roce
2017 ocenìni Èeským èerveným køíem.
Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 40 odbìrù obdrel
Jan Kusák, Støíbrnou medaili za 20 odbìrù Jaroslav Chmelaø a Viktor
Danìk a Bronzovou medaili za 10 odbìrù obdreli Michal Kutìj,
Monika ùrková, Martin Návrat, Pavel Táborský, Alena Svìtlíková,
Matìj Bure a Lenka Miková.

Váení vizovtí obèané,
nae milované mìsteèko leí v dolinì, tudí pohled ze vech
stran kopcù je úasný. Stovky kvetoucích stromù - bílých kytic v zeleni listù, o tom se èlovìku i v noci zdá, a sen je to krásný.
A co teprve Janova hora, ta láska moja. Po zámku druhá perla
Vizovic.
Jsem nesmírnì astná a jistì i vy, kteøí opravovaný hrad navtìvují, e se v dnení dobì vandalismu (viz znièená døevìná socha
na ulici Pardubské - pan Lubo Jaronìk, umìlecký øezbáø, se nenechal odradit a znovu sochu vyrobil) najdou bájeèní lidé a velmi zchátralý hrad vlastní prací i financemi opravují, je a neuvìøitelné, kolik
práce tam bylo vykonáno, a jetì musí být.
Takovým lidem, kteøí opravám vìnují svùj volný èas, je nutné
podìkovat a popøát jim i jejich rodinám hodnì zdraví a Boího poehnání.
Tudí neijme svùj ivot jen pro sebe, ale i pro ostatní. Sname
se svou prací posunout nae malé krásné mìsteèko Vizovice alespoò o krùèek dál a vý. Abychom si mohli øíci: Tady iju rád, je to mùj
domov, má zem, ochranný tít i vìrný kamarád.
Helena Mazùrková

Veøejné podìkování jmenovaným dárcùm krve probìhlo dne 20.
6. 2018. Pøíjemnou atmosféru setkání s ocenìnými dárci dokreslilo
vystoupení skupiny B. P. T. Zlín.
Srdeènì dìkujeme.
Silvie Dolanská
starostka
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FESTIVALOVÝ RAZOV - POJEDNÁNÍ
Ji 16 let se ve Vizovicích poøádá hudební festival Masters of
Rock. Pro nás, obyvatele místní èásti Vizovic, to po dobu konání není
vùbec jednoduché období. Protoe se tento festival stal svým hudebním fanoukùm nejen populárním, ale hlavnì svìtovì oblíbeným, kadoroènì jich tráví ve Vizovicích témìø 25 tisíc a to celý týden.

nabídnou správnì vychlazené, mírou neizené a èepièkou ozdobené
pivko. Taky si pochutnáváme. Moc Vizovjanù nepotkáváme, ale zato
vidíme a slyíme vøelé vítání a objímání metalových kamarádù. A to je
pìkné a pozitivní.
A je to tady. Ètvrtek odpoledne, areál a.s. Jelínka se otvírá a Razov
je pøímo v objetí prvních tónù tuzemských a zahranièních kapel. Máme
to z první øady, vèetnì svìtelných efektù.
Èerný støídavý proud (od nádraí k areálu a od areálu k nádraí)
prochází tam a zpìt a snaí se udrovat poøádek tím, e kelímky a
tácky odhazují do vzornì pøipravených popelnic (bobrù).
Spokojenost s prostøedím Vizovic a se slubami návtìvníci festivalu netají. Dozvídáme se, e èasto jezdí po republice nebo do zahranièí a nikde se nemají tak dobøe, jako tady ve Vizovicích. U jsem to
slyela vícekrát, ale kdy tato slova máte napøímo, u vìøíte. Hodnotí
kapely, ozvuèení, stánky, dobré jídlo a pití, obsluhu nonstop, pøístup
mìsta, policie a obèanù Vizovic - hm, prostì u tomu vìøím.

A ve zaèíná tím, e se hledají nejpøíjemnìjí místa k postavení
stanu (v této chvíli se nezmiòuji o fanoucích, co mají rádi luxus a bydlí
v domech, kempech, hotelích a penzionech s teplou vodou). Pondìlí,
úterý, støeda zaèínají jezdit tìké lokomotivy a zvýený poèet vagonù,
které co hodinu pøiváejí tisíce metalovì odìných nadencù. Úzký
násyp na Razovì se mìní v jednu irokou cestu, která zahýbá po malém chodníèku k hlavnímu místu dìní. Otvírá se plocha, kde je monost vidìt stany vech znaèek a barev, hospùdky, obèerstvení skuteènì svìtových specialit. Ve vìtru vlají vlajky rùzných státù svìta a je slyet jazyky, které koøení metalovou mluvu èeských fandù. Líbí se mi, e
kadý rok pøiváí festivaloví hosté jiné pokøiky. Letos nebyly tolik vulgární, protoe se øeilo, zda je èerstvý nebo není èerstvý...
Ve støedu je Razov hlavní mìsto snad celého svìta.

Masters of Rock se blíí k závìru. Tento 16. roèník byl pøíjemný
pro fanouky tohoto hudebního ánru a do nedìlního konce. My jsme
to na Razovì opìt mohli zaít, protoe kempy byly poøád plné a èepovat a jíst bylo poøád co.
Kromì dobrého ozvuèení si chválíme i to, e tentokrát byli majitelé stánkù shovívaví a nechali nás spát (alespoò èást noci).
A do chvíle, kdy tìká lokomotiva, která v pondìlí ráno táhla dlouhý vlak se spokojenými, i kdy unavenými fanouky do svých domovù
a tím razovská metalová kultura pro tento rok skonèila.

Nejdøíve tie s postupnì zesilujícím dunìním reproduktorù, které
jsou u kadého stánku, sílí i hlasy úèastníkù a oèividnì se kadý u
tìí na zaèátek festivalu. U se blíí. Dalí davy, které splývají v jeden
èerný proud, mají smùlu, protoe nemùou u najít místa k postavení
stanu a existenèního zázemí. Z kadé strany na vás koukají buï
pøedky nebo zadky.

Je úterý a celý festival je v èerných a modrých pytlích, pøipravených k odvozu. Technické sluby Vizovic a parta brigádníkù rychle a
dobøe uklidila a støedeèní dé byl pøímo na tento okamik objednaný.
Vechny organizaèní záleitosti ohlednì festivalu se vyøeily a my si
ijeme v klidu a tichu.
Dìkuji tímto p. starostce S.
Dolanské, vedení mìsta a technickým slubám. Kdy vám
nìkdo pomáhá i v nelehkých
chvílích, cítíte se líp.¨
Jaroslava Divílková
Razov

Tolik hospod na Razovì je jen jednou za rok. Masters of Rock.
Pivní znaèky se pøedhánìjí, ale ne kadý dokáe za urèenou cenu
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VÝSTAVA VIZOVICKÝCH VÝTVARNÍKÙ
V pondìlí 4. èervna byla otevøena v Domì kultury ve Vizovicích
výstava prací 11 místních umìlcù. Svá díla zde vystavili Milan Dvoøáèek, Dana Halová, Anna Karásková, Eva Martincová, Kamila Poláchová, Svatava Poláchová, Josef Penèík, Emílie Valendinová, Jaroslava tachová, Marie Tlaskalová a Jiøina Trlicová.

Na slavnostní vernisái výtvarná díla pøedstavila netradièním
zpùsobem MgA. Zuzana Bahulová, PhD. rozhovory u jednotlivých
dìl pøímo s pøítomnými tvùrci.
Dokázala vyzvednout pøednosti jednotlivých exponátù i vtipnì
okomentovat styl tvorby autorù. Mezi nì patøí i studentky výtvarných
oborù U3V na Univerzitì Tomáe Bati ve Zlínì, kde je Zuzana Bahulová dlouholetou lektorkou oboru kresby a malby.

Jako hudební doprovod na vernisái vystoupili hrou na kytaru a
zpìvem manelé Dvoøáèkovi.
Fotografie k èlánku: Petr Jaroò

Ve zkratce pøedkládáme její hodnocení a dojmy z výstavy: Pøekvapilo mì mnoství výtvarnì aktivních lidí, ale taky edesátiletý vìkový rozdíl. Je krásné, e kreativita se objevuje v kadé, v mladé i
starí generaci. Líbí se mi i ta rùznorodost. Vidím zde tradièní pojetí
precizní malby, ale hned vedle výbunou barevnou abstrakci. Jsou tu
i plátna, která co nejvíce odpovídají pøedlohám a barvám pøírody.
Uèím své studenty, e základ veho je dobrá kresba. Ale spíe ne
o technikách nebo o kráse je to o vizuální komunikaci. Vdy mne zajímají ztvárnìné pocity a pøedstavy autora, ale i názor druhé strany diváka. Hledání malíøského stylu a výrazu je dlouhodobý vývojový
proces. Ale nìkdy staèí, e cítíme, e výtvarné èinnosti nás obohacují a naruují rutinu vedních dnù."
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VERNISÁÍ ZAHÁJIL PETR JAROÒ SVOU VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Z VIZOVIC
V DOMU KULTURY

Vernisáí byla v první prázdninové pondìlí zahájena výstava
fotografií Petra Jaronì. 112 velkých fotografií na estnácti tematických panelech pøedstavuje èást autorovy tvorby ve Vizovicích, která
vznikla jak vytrvalou prací pro regionální portál Horní Podøevnicko,
tak ve spolupráci s mìstem Vizovice.
Výstavou dìkuji pøírodì, pøedkùm i neuvìøitelnì aktivním a
èinorodým souèasným Vizovjanùm. U pøi výbìru prvních fotografií na expozici VIZOVICE TRADIÈNÍ, MODERNÍ, STÁLE IVÉ
bylo zøejmé, e ucelený pohled do vech sfér a míst ivota jedineèného mìsta se na tìchto 16 panelù nemùe vejít. Vdy
kadé z témat, která zde vidíte, by vydalo na samostatnou výstavu. Navíc zde tøeba úplnì chybí jednotlivé vizovské osobnosti z
oblasti sportu, kultury, umìní, tradic èi podnikání a byznysu,
které tak významnì spoluvytváøejí ivot Vizovic a které jsem
pøedevím za posledních 7 let vyfotil. Pokud budu jetì nìkdy
mít tu èest zde vystavovat, slibuji, e toto napravím, sdìlil v
úvodu pondìlní vernisáe Petr Jaroò.

krásu a barevnost prostoru, ve kterém jsme dostali pøíleitost
spoleènì ít, vyzval potom návtìvníky vernisáe k prohlídce
samotné expozice. Sám potom v neuvìøitelnì poutavém, autentickém, ale i vtipném vyprávìní popisoval pozadí a pøíbìhy jednotlivých
fotografií.
Fotografie k èlánku: Miroslav Pokorný

Na svìtì jsou vìci, které uvidíte, jen kdy zpomalíte,
pokraèoval fotograf a publicista parafrází titulu své oblíbené knihy.
Fotografie, které zde pøedkládám, jsou dokonce úplným zastavením èasu. Zpomalte, prosím, na chvíli a vnímejte neskuteènou
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