Pøehled investièních akcí 2018
Odkud pøili Valai
Gustav Imrýek
35 let Kulturního domu
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Váení spoluobèané,
osmièkový rok plný kulatých i pùlkulatých výroèí se
blíí ke svému konci. Pøipomnìli jsme si historické milníky
Èechù, Moravanù a Slezanù a dùstojnì oslavili sté výroèí
vzniku samostatného èeskoslovenského státu. Sté výroèí
zaloení oslavila také Støední kola odìvní a slueb Vizovice, Mateøská kola si pøipomnìla 50. výroèí od otevøení
a pøijetí prvních pøedkolákù a také získala prestiní titul
Ekokolka. Nemocnice Milosrdných bratøí slavila 25 let od
znovuobnovení své èinnosti a ji je to 10 let, co zaèala fungovat Místní akèní skupina Vizovicko a Sluovicko a 5 let,
co zapoèaly práce èlenù a pøíznivcù Janova hradu na projektu jeho revitalizace. O dalích významných jubileích a
výroèích se doètete v tomto èísle Vizovských novin.

ZVEME VÁS NA
NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ
1. LEDNA 2019 V 18:45 HODIN
MASARYKOVO NÁMÌSTÍ VIZOVICE

Vizovské noviny vydává Mìsto Vizovice
Periodický tisk územního samosprávného celku
IÈO: 00284653, MK ÈR E 13005
Adresa vydavatele Mìsto Vizovice, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice
éfredaktor Richard Jaronìk
Tisk Graspo a.s., Pod ternberkem 324, 763 02 Zlín
Foto Richard Jaronìk, Petr Jaroò - Horní Podøevnicko
historický archív Karla evèíka, Libora Macka a autoøi èlánkù.
VN è. 6/2018 vydání 18. 12. 2018
Uzávìrka pøíspìvkù VN è. 1/2019 je 31. 1. 2019
Datum vydání VN è. 1/2019 je 20. 2. 2019
Harmonogram pro dalí období (datum uzávìrky) - datum vydání:
VN 02/2019 - (31. 3. 2019), 19. 4. 2019
VN 03/2019 - (31. 5. 2019), 19. 6. 2019
VN 04/2019 - (28. 7. 2019), 14. 8. 2019
Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu 2 200 kusù výtiskù
Výtisk zdarma
Redakèní rada VN neodpovídá za obsah autorských èlánkù.
Èlánky mohou být kráceny dle technických moností a potøeb redakce.
K nevyádaným pøíspìvkùm se redakce nevyjadøuje
Pøíspìvky nezveøejnìné v tomto èísle, budou otitìny v pøítím vydání.
Pøíspìvky jsou pøijímány pouze v elektronické podobì.
Inzerce pouze s koncovkami jpg, eps, tif, psd, pdf. Za inzerci vytvoøenou
v programu Word s koncovkami doc a docx nenese redakce odpovìdnost.
Kontakt e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu
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Uskuteènil se 51. roèník Vizovického zámeckého kulturního léta se zajímavým a bohatým programem, 51. roèník Trnkobraní, 16. roèník festivalu Masters of Rock. Probìhlo velké mnoství skvìlých koncertù, divadelních pøedstavení, výstav a rùznorodých spoleèenských, kulturních i
sportovních akcí. Mìli jsme monost být pøi svìtové premiéøe díla Requiem autora Miroslava Hromádky a být náleitì pyní na to, e je ná, e je Vizovjan.
Co se týká investic, které se podaøilo v roce 2018 zrealizovat, tak jejich celkový pøehled najdete na dalích
stránkách. Proinvestovalo se bezmála 21 mil. Kè, dalí
investièní akce se pøipravují k realizaci v pøítích letech.
Které to budou v roce 2019? O tom budou rozhodovat
zastupitelé mìsta na svém únorovém zasedání, kdy se bude schvalovat rozpoèet mìsta na rok 2019.
Plánù v novém volebním období ji teï máme spoustu
a díky Vaí podpoøe a projevení dùvìry v komunálních volbách se mùu na realizaci tìchto plánù i nadále podílet.
Milí Vizovjané, pøeji Vám vem krásné a pohodové proití svátkù vánoèních, pevné zdraví, hodnì radosti, spokojenosti, optimismu a pracovních i osobních úspìchù v roce
2019.
Silvie Dolanská
starostka

NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Váená redakce Vizovských novin,
ji velmi dlouho nejsem obèanem mìsta Vizovic - 66 rokù, ale poøád jsem "Vizovjan". I do Vaich novin jsem ji psal - napø. èlánek o vizovském letiti. Dnes chci poskytnout malý pøíspìvek, pokud se vejde
jetì do prosincového vydání. O výroèí 100 let ÈSR se toho u hodnì
napsalo - a namluvilo. Mùj pøíspìvek má spíe opaèný podtext.
Je to pár vìt z Vizovického zpravodaje, roèník 1988, èíslo 3. Je v
nìm velmi podrobný výpis z Kroniky Vizovic od roku 1918. Mne zaujala dva krátké zápisy, vztahující se k veobecnì známé charakteristice
Vizovic. Zde je jejich text:
Rok 1918 - V srpnu bylo naøízeno zabavení celé úrody vestek,
take lid na nic nehledìl a mahem dával vestky na kvas, který ukrýval.
Druhý pøíspìvek je "mladí" o deset rokù:
Krutá zima v roce 1929 zpùsobila katastrofální úbytek ovocného
stromoví, zejména vestek. Tisíce stromù musely být vykáceny, protoe zmrzly.
Tento druhý pøíspìvek ji není tak optimistický, ale bude zajímat.
Myslím ale, e oba by se hodily uveøejnit pro informaci Vizovjanù - také
trochu pro opaèný pohled na dobu pøed 100 lety.
Srdeènì Vás zdravím a pøeji ètenáøské úspìchy. S pozdravem
Ing. Ludìk Matyá
Hroi na Berounce 2018
Èei jsou nejen národem pivaøù, chataøù a turistù, ale v neposlední øadì také vodákù. Moná právì proto, e tato typicky letní kratochvíle pøedelé tøi dost èasto spojuje v jedno. Letos se na èeské øeky
vypravilo opìt desetitisíce kanoistù a raftaøù a mezi nimi ji po páté
také nae skupina vodákù - hrochù, kteøí jezdí spoleènì maximálnì
jednou roènì sjídìt Berounku. Pìt borcù - hrochù z Valaska a dva
borci - hroi z Èech. Nae trasa po Berounce tentokráte vedla ze Zvíkovce do Viòové - celkem 16,5 km. Na trase jsme se setkali s mnohými historickými památkami. V okolí jsou zøíceniny hradù Libtejn,
Kraov a Týøov a od Skryjí jsou vidìt skalní útvary, ale také zde mùete poznávat místa z knih Oty Pavla, jako je pøívoz Jana Proka. U pøívozu je na pravém bøehu pamìtní síò Oty Pavla. Nad pøívozem je také
známá hospoda U Rozvìdèíka. Zøíceninu hradu Libtejn jsme si prohlédli jak se øíká na vlastní oèi a to ve 34 stupòovém horku. Ahóój pøítí rok 2019.
Jan talmach

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

SVATÝ MARTIN A S NÍM STOVKY LIDÍ
DORAZILI DO VIZOVIC
I pøesto, e se letoní Svatomartinský trh uskuteènil netradiènì v nedìli 11. 11. 2018, naly si cestu na vizovické námìstí stovky lidí. Ten byl, stejnì jako v nìkolika pøedchozích letech, poøádán pod zátitou ministra zemìdìlství. Poèasí bylo ideální, svatý
Martin pøijel, vína a regionálních výrobkù bylo poehnanì a muzika hrála výbornì. Prostì 8. roèník se vydaøil.
U od pùl deváté byly nachystány stánky plné regionálních výrobkù. Bylo moné nakoupit kromì obvyklých pochoutek, jako jsou frgály,
domácí uzeniny, èokoláda nebo med, také novinky, mezi které patøí
mléèný karamel, fairtradové výrobky, èerstvý mot, nebo kozí sýry z
Farmy Tomíèkovi.
Po celé dopoledne zpøíjemòovala atmosféru Svatomartinského trhu cimbálová muzika Denica ze Zlína. Pro dìti byla pøipravena øemeslná dílnièka, kde si dìti mohly nazdobit papírového konì a pøipravit
vlastní smìs vloèek s ovocem pro chladná rána.
S blíící se pùl jedenáctou se oèi pøítomných netrpìlivì obracely
smìrem k ulici, kudy Martin pravidelnì pøijídí. Ne se k nim vak dostal, pozdravil jetì obyvatele domu s peèovatelskou slubou. Tito senioøi se na námìstí nemohli dostavit, o to vìtí je vak jejich upøímná
radost z pohledu na konì se sv. Martinem. Poté se doèkali i ostatní
návtìvníci trhu, kdy tento svìtec dorazil i s mladými víny na námìstí. Zde po uvítacím projevu pana øeditele Mgr. Petra ùrka z poøádající MAS Vizovicko a Sluovicko poehnal místní faráø p. Vít Hlavica
Svatomartinské víno. Následnì dìti z Biofarmy Bøezová v èele s vedoucí tamních jezdeckých kroukù Michaelou Bièovou zahrály scénu z
køesanské legendy, ve které se rozdìlil sv. Martin s ebrákem o svùj
plá. Na závìr byla také monost vyfotografovat se se sv. Martinem a
jeho konìm.

Poøadatelé dìkují vem, bez nich by trh nemohl být uskuteènìn,
a kteøí se postarali o jeho hladký prùbìh. Velký dík vak také patøí
lidem, kteøí akci navtívili a ji teï se tìíme, e se za rok pøi stejné pøíleitosti setkáme znovu.
Ing. Pavel Elík
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
Adventní èas se pomalu blíí ke tìdrému dni, u Vás doma ji jistì
vládne ta nezapomenutelná atmosféra Vánoc, dárky jsou ji nakoupeny, upeèeno, uklizeno. I knihovnì vládne vánoèní atmosféra.
Kvíz Jak znáte Vizovice pokraèuje i v dnením pøedvánoèním
èísle a nápovìdou bude, e obì usedlosti jsou na stejné ulici ve
Vizovicích.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Tradièní vánoèní knihovnická dílnièka se opìt setkala s velkým
úspìchem u dìtí i jejich rodièù. Vyrábìli jsme spoustu dekorací pro
vánoèní èas a paní Elenka Macháèková, paní Jarmila Adamcová a
paní Zlatka Smilková pøedvedly své výtvarné umìní pøi výrobì vizovického peèiva, korálkových ozdob a vánoèních banìk. A také jim
dìkujeme za trpìlivost, kterou mìly s naimi malými návtìvníky.
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Obr. 1: Pardubská ulice - výmìnek usedlosti èp. 215 z 19. století
Obr. 2: Pardubská ulice - dùm èp. 228, moná s roubeným jádrem

S blíícím se koncem roku bychom také rádi podìkovali vem tìm,
kteøí nás sponzorsky podpoøili:
AL-KO Technology CZ s.r.o. - Vizovice, Bc. Silvì Dolanské - Vizovice, Galerie Marriette - Vizovice, Kalina Industries s. r.o. - Zlín, Olze
Kmínkové - Vizovice, KOMA MODULAR s.r.o. - Vizovice, Rostra
s.r.o. - Vizovice, Zámecká èokoládovna - Vizovice.
A podìkování patøí vem, kteøí nám pomáhali pøi rùzných akcích
nebo nám vìnovali nové knihy.
Rádi bychom Vás v této vánoèní atmosféøe pozvali na poslední
akci v knihovnì v letoním roce - 8. tradièní setkání s vokálním sdruením Magna Mysteria z Otrokovic.
Do nadcházejícího nového roku 2019 Vám pøejeme pevné zdraví,
pohodu, a Vás pìkné kníky provádìjí po celý rok. A naí knihovnì
hojnost spokojených ètenáøù a pìkných nových knih.
Mgr. Blanka Krejcárková

PODÌKOVÁNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD

Jednou z významných událostí roku 2018 je vznik Komunitního
centra ve Vizovicích, jeho výstavba probìhla bez výraznìjích problémù a v rychlém èase, a tak u nyní mùeme poskytovat zázemí pro
aktivity naí farnosti, dìkanátu i rùzných regionálních sociálních slueb. Na tomto místì chceme za vynaloené úsilí a finanèní pomoc
podìkovat lidem a organizacím, kteøí se o celý projekt Komunitního
centra postarali a dále starají.
V oblasti finanèní pomoci bychom rádi podìkovali Evropské unii konkrétnì Evropskému fondu pro regionální rozvoj, který v rámci programu IROP - Zkvalitnìní veøejných slueb a podmínek ivota obyvatel regionù poskytl dotaci pøevyující 13 milionù Kè, dále Mìstu Vizovice a Arcibiskupství olomouckému. V oblasti administrativní a jiné pøípravy dìkujeme projektantùm z LP projekce s.r.o. a Ing. Marii Poníilové. Za samotnou realizaci stavby dìkujeme Zlínským stavbám, a.s.
Obrovské díky vak patøí P. Mgr. Josefu Rosenbergovi, dnes ji
pøerovskému faráøi a dìkanovi. Výèet vech èinností, za které bychom
chtìli otci Josefovi podìkovat, by byl dlouhý, dovolte tedy na závìr jen
krátké a osobní zamylení:
Po celém svìtì se lidé právem obávají rychlých a prudkých vìtrù,
které nièí jejich domy a ivoty. My ve Vizovicích vak u víme, e nìkdy ten správný vítr mùe uvést vìci do pohybu, zaèít stavìt a pomáhat.
Jetì jednou dìkujeme vem!
Vdìèní farníci z Vizovic, Bratøejova a Jasenné
Za farníky Martin Jandl

Váení spoluobèané,
ve ètvrtek 27. 12. 2018 bude mìstský úøad pro veøejnost otevøen
od 8:00 do 14:00 hodin.
V pátek 28. 12. 2018 bude mìstský úøad pro veøejnost otevøen od
8:00 do 12:00 hodin.
V pondìlí 31. 12. 2018 bude mìstský úøad pro veøejnost otevøen
od 8:00 do 15:00 hodin.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka
tajemník

POKLADNÍ HODINY KONCEM ROKU 2018
A PRVNÍ PRACOVNÍ DEN V LEDNU 2019
Oznamujeme Vám, e pro veøejnost bude pokladna MìÚ otevøena:
Ètvrtek
27. 12. 2018 8.00 - 11.30 / 12.30 - 14.00 hod.
Pátek
8. 12. 2018 8.00 - 12.00 hod.
Pondìlí
31. 12. 2018 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 hod.
Støeda
2. 1. 2019 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 hod.
Za finanèní odbor Nadìda Hejdová,
pokladní MìÚ ve Vizovicích,
tel. 777 471 126, nadezda.hejdova@mestovizovice.cz
Cimbálová muzika

VIZOVSKÝ JURÁ

PROJEKT PØESHRANIÈNÍ SPOLUPRÁCE
VIDIEK BEZ HRANÍC
Ètyøi místní akèní skupiny (za ÈR: MAS Vizovicko a Sluovicko,
o.p.s. a MAS Moravský kras z.s.; za SR: MAS Vratec a Kopanièiarsky
región - miestná akèná skupina) realizovaly od 1. srpna 2017 do konce
øíjna 2018 projekt spolupráce Interreg V - A Slovenská republika Èeská republika s názvem Vidiek bez hraníc. Hlavními aktivitami projektu byly ètyøi dvoudenní vzdìlávací setkání za rovnomìrné úèasti
zástupcù vech zapojených MAS.
Souèástí vech setkání byly pøedevím bloky pøednáek a semináøù s ukázkami dobré praxe, workshopy, setkání s místními producenty èi rùzné exkurze. Kadý partner mìl pøidìleno jedno z témat, na
které se pøi tìchto setkáních zamìøil. Byla to problematika získávání
finanèních prostøedkù na projekty spolupráce, komunitní ivot v obcích, marketing regionálních výrobkù a propagace kulturního a pøírodního dìdictví. V rámci projektu byla vytvoøena sada propagaèních publikací a databáze projektových zámìrù.
Projekt umonil výmìnu zkueností v oblasti rozvoje venkova mezi
jednotlivými partnery, navázání nových kontaktù a podpoøil dalí spolupráci.
Ing. Pavel Elík

pøeje vem svým pøíznivcùm
klid v pøedvánoèním shonu,
radost a pohodu v dobì Vánoc,
tìstí a zdraví v novém roce.

Srdeènì vás zveme na ná
adventní koncert
v nedìli 16. 12. 2018 v 16 hod.
v kostele v Zádveøicích
a
tradièní ji 22. vánoèní koncert
26. 12. 2018 v 16 hod.
v kostele sv. Vavøince ve Vizovicích

VÁNOÈNÍ BOHOSLUBY - VIZOVICE FARNÍ KOSTEL SV. VAVØINCE
Pondìlí
24. 12. 15:00 a 22:00
Úterý
25. 12.
9:00
Støeda
26. 12.
9:00
Pondìlí
31. 12.
9:00
13.30 kaple na Frantiku
Úterý
1. 1.
9:00
Poehnané vánoèní svátky, radost a pokoj od narozeného Spasitele a Boí pomoc do vech dnù nového roku vám pøeje a vyprouje
P. Vít Hlavica
faráø

Èas ubíhá, vzpomínky zùstávají...
Dne 9. ledna 2019 vzpomeneme
15. výroèí úmrtí pana Miroslava
Dolanského.
Vzpomíná manelka, dìti s rodinami a
ostatní pøíbuzní.
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JEDNÁNÍ HASIÈÙ
Ve dnech 24. 10. a 25. 10. 2018 zasedala v Hasièském domì
ve Vizovicích Ústøední odborná rada historie a muzejnictví Sdruení
hasièù Èech, Moravy a Slezska. Na programu bylo vyhodnocení XXVI.
Mezinárodního setkání historikù, zhodnocení aktivit Centra hasièského
hnutí v Pøibyslavi a informace o práci filatelie, sbìratelství a muzeí.
Svou úèast na zasedání podpoøila místostarostka mìsta paní Alena
Hanáková, která velmi kladnì hodnotila èinnost této rady. Èlenové
odborné rady také navtívili nae Hasièské muzeum, které je podporováno Mìstem Vizovice. V muzeu se vem úèastníkùm líbilo.
Na závìr byla provedena exkurze do firmy R. Jelínek.
Jan talmach
èlen ÚOR HiM

POLICIE ÈR
OBVODNÍ ODDÌLENÍ VIZOVICE
V souèasné dobì se íøí vlna výhruných emailù, kdy je poadováno uhrazení urèité finanèní èástky (èasto ve virtuální mìnì Bitcoinech) a to buï za nìjaké smylené poskytnuté sluby, kdy pøi
neuhrazení vyhroují exekucí a zavedením do centrálního registru
dluníkù (faktura za reklamu apod.) nebo pod pohrùkou zveøejnìní
nìjakých osobních údajù nebo intimních materiálù.
V tìchto pøípadech nedolo k neoprávnìnému vniknutí do emailové schránky, odesílatel nemá pøístup k vaim osobním datùm ani materiálùm, jejich zveøejnìním vyhrouje. Ve je zaloeno na fikci, na
principu hromadnì rozesílaných nevyádaných zpráv (tzv. spam) s
cílem zjistit, zda se nìkterý uivatel nechá zmanipulovat a finanèní
èástku zale. V pøípadì takových emailù doporuèujeme nikdy nikomu
neposílat peníze, ignorovat podobné nevyádané emaily, na ádné
výzvy nereagovat, zprávy ihned mazat, neklikat na ádné odkazy a
neotevírat ádné pøílohy takových a podobných nevyádaných zpráv.
npor. Mgr. Michal Èí
vedoucí oddìlení

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAÈNÍ PROGRAM
První výzva MAS, která byla vyhláena v rámci IROP byla zamìøena na podporu rozvoje komunitních center. adatelé budou moci
do 31. 12. 2018 podat projekty, které se zabývají výstavbou nebo
rekonstrukcí objektù vhodných k setkávání èlenù komunity a k realizaci sociálních, vzdìlávacích, volnoèasových aktivit nebo kulturních a
zájmových akcí. Celkem je v této výzvì pøipraveno 2 223 750 Kè a
výe dotace èiní 95% z celkových zpùsobilých výdajù.
Druhá výzva, kterou MAS vyhlásila, je zamìøena na zlepení infrastruktury v M, Z a organizacích vìnujících se zájmovému,
neformálnímu a celoivotnímu vzdìlávání. Budou podpoøeny projekty zamìøené napøíklad na zøízení èi rekonstrukci odborných uèeben,
budování bezbariérovosti nebo zlepení pøipojení k internetu. ádosti
je moné podávat do 31. 3. 2019 a k rozdìlení je nachystáno
4 892 000 Kè.
Ing. Pavel Elík
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RADNICE DOKONÈILA VNÌJÍ OPRAVY
DOMU PRO LIDI V TÍIVÉ IVOTNÍ SITUACI
Dùm na ulici Zlínská ve Vizovicích má po nìkolikamìsíèní nároèné rekonstrukci nový kabát. Investice pøila na 3,4 milionu korun, z
toho 1,08 milionu radnice získala z dotací IROP - sníení energetické
nároènosti, zbytek penìz mìsto investovalo ze svého rozpoètu.
V tøípodlaním objektu a jednopodlaní pøístavbì je pìt bytových
jednotek, pìt bytù se spoleènou kuchyòkou a sociálním zaøízením pro
matky v tísni, dalí tøi byty se sociálním zaøízením vyuívají dìti, které
po dovrení plnoletosti opoutí dìtské domovy. Dùm byl v havarijním
stavu - do objektu zatékalo, netìsnila okna.

VIZOVICE MODERNIZUJÍ OBECNÍ
ROZHLAS, ZVÝÍ PROTIPOVODÒOVOU
OCHRANU MÌSTA
Mìsto Vizovice modernizuje a roziøuje obecní rozhlas. Stávající
hlásièe jsou zastaralé a jejich vysílání je navíc mnohdy nesrozumitelné. Projekt Protipovodòová opatøení mìsta Vizovice pøijde na 3,1 milionu korun. Necelých 2,2 milionu korun radnice získala z Fondu soudrnosti v rámci Operaèního programu ivotní prostøedí, zbytek uhradí ze svého rozpoètu. Souèástí toho je i dodávka dvou smaltovaných
vodoèetných latí na øíèkách Bratøejovka a Lutoninka a digitalizace
povodòového plánu mìsta.
Bezdrátový rozhlas Vizovice zaèaly budovat v roce 2006, kdy
vznikla nová vysílací ústøedna v budovì radnice na Masarykovì
námìstí a namontoval se jeden bezdrátový hlásiè. Postupnì do roku
2009 za pøispìní dotací od Zlínského kraje a z ROP Støední Morava
mìsto pokrylo 80 kusù hlásièù.
Vzhledem k jejich velké vzájemné vzdálenosti a umístìní v èlenitém terénu mìstské zástavby èi pøírodních pøekáek bylo jejich vysílání mnohdy nesrozumitelné. Systém neumoòoval diagnostiku aktuálního stavu jednotlivých komponent. Mìsto se tak muselo spoléhat na
upozornìní od obèanù, e rozhlas nefunguje tak, jak by mìl, popsal
Jiøí ùrek z krizového øízení mìsta Vizovice. Navíc baterie, stejnì jako
nìkteré jiné komponenty rozhlasu, mají minimální ivotnost pìt let.
Radnice nìkteré u vymìnila. Systém ale byl èím dál nákladnìjí.
Nové hlásièe budou samy vysílat zpìtný signál o tom, v jakém
stavu jsou. Tedy napøíklad jaké mají napìtí v bateriích, jak funguje pøijímaè, jestli ta zpráva, kterou poslaly, byla správnì odvysílaná.
Souèasnì bude moné dálkovì mìnit hlasitost u jednotlivých hnízd,
co souèasný systém neumoòuje a vyadoval vdy pøítomnost servisní firmy, vysvìtlil Jiøí ùrek.

V tento okamik je u celá budova zateplená, stavbaøi vymìnili
okna, sanovali vlhké zdivo. Dùm byl postaven v polovinì 19. století.
Díky citlivé vnìjí modernizaci stále zapadá do historického rázu
mìstské památkové zóny ve Vizovicích, uvedla starostka Vizovic
Silvie Dolanská.

ilustraèní foto

Uvnitø ale jetì úpravy potøebuje. Nutná je výmìna elektroinstalace, výmìna osvìtlení, sanace vnitøní vlhkosti, oprava podlah a následná výmalba, vyjmenovala starostka. Tyto vnitøní nedostatky pracovníci vizovických technických slueb u zaèali odstraòovat.

Celkem 83 kusù nových obousmìrných hlásièù bude ve Vizovicích, se sedmi kusy se poèítá v èásti Chrastìov. Nahradí nejen ty stávající zastaralé, ale v projektu se poèítá i s instalací nových hnízd tam,
kde je nyní slabá slyitelnost. Novì by se hlásiè mìl objevit napøíklad
na ulici Nová. Dalí místa, kde by k dobudování mìlo dojít, se zatím
mapují, doplnil Jiøí ùrek z krizového øízení mìsta.
Co se umístìní vodoèetných latí týká, ty budou v øíèkách Bratøejovka u Domu s peèovatelskou slubou a v Lutonince u mostu na silnici I/69 u odboèky k hasièské zbrojnici. Doteï Vizovice byly v pøípadì
zvedání hladiny vodních tokù odkázány pouze na mìøení výky hladiny potoku v èásti Razov.
Díky tìmto dvìma novým vodoèetným latím, modernizaci obecního rozhlasu a digitalizaci povodòového plánu budou obèané i jejich
majetky daleko více chránìni pøed pøípadnou velkou vodou.

Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice
Tel.: 731 132 162

Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice
Tel.: 731 132 162
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PØEHLED INVESTIÈNÍCH AKCÍ A PROJEKTÙ REALIZOVANÝCH V ROCE 2018
Investièní akce hrazené z rozpoètu mìsta Vizovice ve výi
cca 20,7 mil. Kè
Rekonstrukce veøejného osvìtlení - 1,5 mil. Kè
Oprava místní komunikace Pøíèná - 1,1 mil. Kè
Chodníky na sídliti Rùová - 3,4 mil. Kè
Oprava dráhy stadionu - 2,9 mil Kè

Herní prvek na sídliti Rùová - 82.000 Kè
Stanovitì pro tøídìný odpad na Masarykovì námìstí (u "rohlíku" ) - 98.000 Kè

Opona do Domu kultury - 120.000 Kè
Rozíøení mìstského kamerového dohledového systému 132.000 Kè

Skatepark - 550.000 Kè
Stavební úpravy bytového domu 367 - výmìna oken a zateplení
- 3,4 mil.
Výmìna klimatizaèních jednotek v budovì Lidového domu 630.000 Kè
Chodník pøed papírnictvím a chodník pøed èokoládovnou 560.000 Kè

Opravy místních komunikací - 115.000 Kè
Pøestavba úloných prostor hasièského vozidla CAS 16 IVECO 145.000 Kè

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE VÝI
CCA 1,3 MIL. KÈ

Mateøská kola - oprava elektroinstalace v horní budovì 2,3 mil. Kè
atny hercù v kulturním domì - 450.000 Kè
Prostory nových uèeben v kulturním domì - 350.000 Kè
Vodovod Razov - doplnìní vodovodu - 580.000 Kè
Dùm dìtí a mládee Zvonek - rekonstrukce elektroinstalace 238.000 Kè
Dùm dìtí a mládee Zvonek - zateplení - 1,05 mil. Kè
Výmìna oken v domì è. p. 418 - VITEK + výmìna osvìtlení 245.000 Kè
Rekonstrukce zídky na Palackého námìstí - 247.000 Kè
Rekonstrukce zídky Sluovská - 77.000 Kè
Dvoukøídlé automatické dveøe - Zdravotní støedisko - 210.000 Kè
Automatické dveøe v budovì Hasièské zbrojnice - 82.000 Kè
Mobiliáø - lavièky, odpadkové koe - 200.000 Kè
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Realizace investièních akcí není moná bez pøipravené a
zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotaèních titulù. Níe uvedené zpracované projektové dokumentace byly hrazené také z rozpoètu mìsta.
PD - areál koupalitì
PD na opravu místní komunikace Zahradní západ, Chrastìov
PD na chodníky a parkovací místa tìpská + A. Háby, lávka pro
pìí - studie
Arboretum - studie
PD - parkovací plochy u Z
PD - víceúèelové høitì
PD - prodlouení chodníku na ulici 3. kvìtna
PD na chodník na ulici Zlínská
PD na rekonstrukci veøejného osvìtlení
Studie pøedprostoru u DDM Zvonek
Stanovitì kontejnerù na Masarykovì námìstí ( u "rohlíku" )
Úprava sirného pramene
Silvie Dolanská, starostka, Alena Hanáková, místostarostka

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍ PODPORY
Z ROZPOÈTU MÌSTA VIZOVICE PLATNÁ PRO ROK 2019
Pravidla pro poskytování finanèní podpory z rozpoètu mìsta Vizovice platná pro rok 2019.
Pravidla pro poskytování finanèní podpory z rozpoètu mìsta Vizovice na rok 2019 jsou
obdobná jako v roce pøedcházejícím. Kompletní pravidla lze najít
ve Smìrnici è. 1/2015 o poskytování finanèní podpory z rozpoètu
mìsta Vizovice, kterou schválila
na svém zasedání Rada mìsta
Vizovice dne 25. 3. 2015. Smìrnice vèetnì vech pøíloh (formuláøù ádostí a vyúètování,
vzoru veøejnoprávní smlouvy)
je zveøejnìna na webových
stránkách mìsta www.mestovizovice.cz v sekci "Obèan" Finanèní podpora mìsta, kde
lze nalézt také podmínky a formuláøe k vyhláenému dotaènímu programu.
adatelùm bude z rozpoètu
mìsta Vizovice moné v roce
2019 poskytnout tyto druhy finanèních podpor:
1. Programová dotace vyhláená Radou mìsta Vizovice

Pro rok 2019 byl na jednání
rady mìsta dne 03. 12. 2018
usnesením è. 18/416/18 vyhláen dotaèní program pro rok
2019 "Dotace na èinnost s
dìtmi a mládeí", který je zveøejnìn na webových stránkách
mìsta.
ádosti o finanèní podporu z
dotaèního programu budou pøijímány v termínu od 14. 01. 2019
do 01. 03. 2019. Podléhají finanènímu vypoøádání.
2. Individuální dotace na
provoz èi èinnost organizací èi
jednotlivcù se sídlem èi aktivitou
na území mìsta Vizovice èi místní èásti Chrastìov, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu
a tìlovýchovy, kultury, vyuití volného èasu, poskytování sociálních a zdravotních slueb, poární ochrany, péèe o dìti do 3 let
vìku, protidrogových aktivit, péèe o historické památky apod. a
dále individuální dotace na
konkrétní projekty, investice,
akce èi aktivity, na které v daném roce nebyl vyhláen pro-

gram podpory (dále jen "individuální dotace")
ádosti o individuální dotace
musí mít písemnou podobu, musí mít poadované náleitosti a
lze je podat pouze na pøedepsaném formuláøi mìsta (vèetnì
vech povinných pøíloh).
ádosti budou pøijímány v
prùbìhu celého roku a podléhají
finanènímu vypoøádání.
3. Jednorázové finanèní
dary
ádosti o jednorázový finanèní dar z rozpoètu mìsta Vizovice lze podat bez pouití pøedepsaného tiskopisu v prùbìhu
celého kalendáøního roku. Finanèní dary budou pøednostnì poskytovány fyzickým èi právnickým
osobám, které svou èinnost vyvíjí na území mìsta a pro obèany
mìsta Vizovice a MÈ Chrastìov.
Poskytnutý finanèní dar nepodléhá finanènímu vypoøádání.
Ing. Eva Kubíèková
vedoucí finanèního odboru MÚ
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PROGRAM
ROZVOJE
VENKOVA
V rámci druhé výzvy v Programu rozvoje venkova, kterou
vyhlásila MAS Vizovicko a Sluovicko bylo pøijato celkem 13
projektových ádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a ivoèiné výroby bylo podáno nejvíce ádostí a to 11.
Ve Fichi 2 - Podpora zpracování zemìdìlských produktù a
jejich uvádìní na trh byl podán 1
projekt.
Ve Fichi 4 - Podpora investic
do zakládání a rozvoje místních
podnikù a slueb a uvádìní produktù na trh - nezemìdìlské èinnosti byl podán 1 projekt.
Na základì hodnocení Výbìrové komise rozhodl Programový
výbor o podpoøe 11 ádostí s
celkovou výí poadované dotace 4 308 764 Kè.
Do této chvíle tedy bylo
mezi zemìdìlce a podnikatele
pùsobící na území Vizovicka a
Sluovicka rozdìleno cca 5,6
mil Kè.
Ing. Ondøej tach

Vizovské noviny

ZPRÁVA O ÈINNOSTI MAP II,
NAE KOLA - NAE RADOST

ASTNÝ NOVÝ
ROK 2019

Od záøí jsme v projektu Místní akèní plán ve vzdìlávání (MAP II.)
zaèali s naplòováním tzv. implementaèních aktivit. Podaøilo se nám vytvoøit ètyøi pracovní skupiny - pro podporu ètenáøské gramotnosti, pro
podporu matematické gramotnosti, pro rovné pøíleitosti ve vzdìlávání a finanèní skupinu. Èlenové vech pracovních skupin se ji potkali
na svém prvním jednání a v prosinci nás èeká dalí.
V oblasti polytechnického vzdìlávání dìtí v mateøských kolách a
prvních roènících základních kol jsme se dohodli na spolupráci s projektem Malé technické univerzity. V letoním kolním roce mají koly
a kolky monost vyuít 3 z celkové nabídky 12 lekcí, jako jsou napø.
Malý projektant, Stavitel mostù, Stavitel vìí, Malý energetik, atd.
Nìkteré koly a kolky ji mají za sebou první lekce. V následujících
letech budou mít monost si objednat dalí.
Bc. Alena Rasochová

Hlas zvonù táhne se nad závìjí,
kdes v dálce tie zaniká.
Dnes vechny struny v srdci
znìjí neb mladost se jich dotýká.
Váení vizovtí obèané,
a je tu zas ten kouzelný vánoèní èas. Èas plný melancholie
a radosti z narození Jeíka, vítání nového ivota. Co vzpomínek se nám pøipomíná na dìtství,
mládí, kdy pod stromeèkem svíèkami záøícím, bylo málo dárkù,
o to nám byly vzácnìjí.
O vánoèním èase se stáváme lepími, k sobì navzájem
ohleduplnìjími. Kdy bìlounký
sníh pokrývá krajinu, lesy. Je to
ivá pohádka, která hladí.
Vánoce jsou také èasem bilancování, kdy nesmíme zapomenout podìkovat tìm, kteøí se
po celý rok o nae malé, krásné
mìsteèko Vizovice starají, aby se
nám vem v nìm dobøe ilo a
stalo se naím domovem. Je to
hlavnì vedení mìsta, technické
sluby, dobrovolníci, kteøí ve
svém volném èase nezitnì pomáhají. A pùjdeme o vánoèních
svátcích po krásných nových
chodnících a køupavém snìhu do
kostela, vzpomeòme na tyto lidi a
z celého srdce jim popøejme hodnì zdraví a Boího poehnání.
A na nebi nad naím malým
mìsteèkem záøí tisíce zlatých
hvìzd.
Vám vem obèanùm pøeji
upøímnì ve dobré a také astný nový rok 2019.
Helena Mazùrková

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUEB NA VIZOVICKU A SLUOVICKU
Ve støedu 21. 11. 2018 se uskuteènilo 2. Veøejné setkání v rámci
projektu KPSS na Vizovicku a Sluovicku, kde probìhlo pøedstavení
jednotlivých poskytovatelù sociálních slueb. Informace o jednotlivých
poskytovatelích ji brzy naleznete v letáèku, v katalogu a na webu.
Na setkání byli úèastníci také informováni o èinnosti pracovních
skupin projektu, které se potkávají na pravidelném jednání. Pracovní
skupiny shromaïují a zpracovávají podklady pro vypracování vize a
cílù, stanovují, jakým smìrem by se dále mìly ubírat sluby poskytující pomoc naim spoluobèanùm.
Do konce roku se mùete vyjádøit v naem dotazníkovém etøení,
jak jste celkovì spokojeni s kvalitou ivota, vaeho i ve Vaí obci.
Zajímá nás Vá názor. Podìlte se o nìj s námi. Dotazník a více informací o projektu naleznete na stánce www.kpssvizovice.cz .
Ing. Marie Poníilová

PODÌKOVÁNÍ ZA
ÚÈAST PØI
KOMUNÁLNÍCH
VOLBÁCH 2018

Hledám ke koupi rodinný dùm
se zahradou, opravy mi nevadí,
nabídnìte prosím.
Tel.: 737 753 900.
Koupím byt, RK nevolejte!
Tel.: 604 517 862
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Komunální volby jsou za námi a je naí povinností podìkovat vem volièùm, kteøí se zúèastnili voleb. Nejen tìm, kteøí
volili nae Zdravé Vizovice a
dali tak dùvìru nám, ale i ostatním, kteøí hlavnì k volbám pøili a
není jim lhostejná situace ve Vizovicích. V tento pøedvánoèní
èas se zastupitelstvo ji tøikrát
selo (vèetnì ustanovujícího zasedání) a pracuje.
Jetì jednou dìkujeme za
Vai úèast a projevenou dùvìru.
Za Zdravé Vizovice
Miroslav Dolanský a
Richard Jaronìk

ODKUD PØILI VALAI

(letos slavíme 100 let vzniku Èeskoslovenska i Rumunska)

Výpravy vizovických turistù nejen do Rumunska mívají tematický
nádech a moná proto je o nì zájem. Turisté z Valaska se zajímají
o poznání Rumunska ji proto, e jsou tam moná koøeny "Valaského království".
V dìjepisné literatuøe se doèteme, e asi od 12. století postupovali Valai se svými stády po severním okraji karpatského oblouku na
Slovensko, a na Moravu, a zde splynuli s místním obyvatelstvem
(tzv. valaská kolonizace). Nejvìtím zastáncem teze o rumunském
pùvodu Valachù na Hukvaldsku, Ronovsku a Vsetínsku byl profesor
Macùrek, ale mìl také odpùrce, napø. olomouckého profesora Dimitrie Krandalova.
My jsme se pøi svých výpravách spokojili s tím, e jsme poznali
mnohé krásy karpatského oblouku, a s tím, co nás sbliuje s rumunským národem.
V dávných dìjinách Rumunska byli Dákové porobeni Øímany,
co mìlo vliv na kulturu i jazyk Rumunù. Na tento dìjinný úsek jsou
Rumuni, aè poraení, hrdí. Øímský vliv na kulturu, zvlátì na architekturu, je znát dodnes. Rumuntina je také nazývána "Dunajskou
latinou".
Pøi hledání valaských stop je nutno vzpomenout bitvu u Curtea
de Arges, v ní byl na hlavu poraen uherský král Karel Robert z
Anjou valaským vojvodou Besarabem. Odtud také jméno Basarábie, èásti Moldávie, pøi levém bøehu ústí Dunaje. Valaské království
se pak rozprostíralo od Karpat k Dunaji a k Èernému moøi. Soutìil
o vládu také s Vladem Drákulou - zvaným Napichovaèem - Tepéim.
Cestou jsou vidìt kolem silnic nápisy vyjadøující, e Besarabie patøí
k Rumunsku.
Z poèátku 15. století jsou dochovány zprávy o dovozu èeského
sukna do Valaska. Potvrdil to i tehdejí kníe Radu II. Prazdnaglava. V té dobì se do Sedmihradska a Moldavska íøilo husitství, které
zde v zemi pravoslavné bylo vnímáno kladnì, protoe odporovalo
katolickému kléru. Støediskem husitù bylo mìsteèko Husi na støedním toku Prutu. Pravoslavná církev vítala cokoliv, co oslabovalo katolicismus. Pravoslavné náboenství je více emocionální na rozdíl od
katolického, které je spíe racionelní a pragmatické. Pravoslavné náboenství høíníky povauje za nemocné a léèí je, kdeto katolické
náboenství høíníky trestá. O duchu rumunského pravoslaví svìdèí
vnitøní výzdoba, románská a byzantská architektura a jedineèné
malby na vnìjích omítkách kostelù.
Koncem dvacátých let 15. století Alexandr Dobrý angaoval husitské oddíly a s nimi pomáhal králi Vladislavovi v protitureckém taení spolu s Janem Hunyadym. Za pobytu èeských oldnéøù byly v
rumunských mìstech opevòovány kostely podle táboritského vzoru.
V 19. století spojovala oba národy, vznikající Èeskoslovensko a
Rumunsko, snaha o národní osvobození. Motiv byl v tom, e oba
národy byly malé a pod vlivem nenávidìných Habsburkù. Nespojovalo je ani náboenství, ani pøíslunost ke slovanským národùm,
které byly takøíkajíc na stejné stranì. Èechoslováci si tak byli blízcí
nejen s Jihoslovany, ale i s rakouskými Rumuny.

V období první svìtové války byl v Rumunsku první osobností èeskoslovenské reprezentace místopøedseda Èeskoslovenské národní
rady M. R. tefánik. Z 8 000 èeských a slovenských zajatcù pøesvìdèil 1 000 do øad vznikajících èeskoslovenských legií. Rumunský král
Ferdinand pozval T. G. Masaryka do Jaí, kde T.G.M. navtívil i frontu,
a rozhodl o pøesunu èeskoslovenských zajatcù z rumunské fronty k
legiím do Murmansku a s nimi sdílelo sibiøskou anabázi a 4 000 rumunských dobrovolníkù. Oddíl rumunských dobrovolníkù také pùsobil
v 39. pluku èeskoslovenských legií v Itálii. Rumunské vojenské pluky
umístìné v Brnì a Praze v kritickém období roku 1918 iniciativnì pøedaly ze svých skladù zbranì èeskoslovenské armádì novì vznikající
ze sokolských poøádkových jednotek.
Roku 1922 vznikla Malá dohoda jako úsilí o vytvoøení mezinárodního bezpeènostního systému. Souèasnì rozvíjelo Èeskoslovensko s
Rumunskem nové obchodní a hospodáøské vztahy - dovoz ropy, vývoz
koksu, dovoz mouky a vývoz cukru. Následoval vývoz zbraní - kanonù, automobilových tahaèù do Rumunska a jednalo se i o výstavbì
munièní továrny a eleznice. Èást èeskoslovenských úvìrù byla rozkradena nejvyími èiniteli a korupce se nevyhnula ani zástupcùm
naich dodavatelských firem. Tím jsou nám blízké i opakující se historické události.
Kladný vztah velké èásti rumunské veøejnosti k Èeskoslovensku
se projevil v bøeznu 1939. Stovkám uprchlíkù z Podkarpatské Rusi pomáhal rumunský èervený køí. Pøes Slovenský stát nemohli. Desítky
vlakù s uprchlíky Rumuni ubytovali v Satu Mare a Klui. I po pøeruení diplomatických stykù v pokraèující faizaci Rumunska, dovolili rumunské úøady pobyt kapitána Heliodora Píky, který pomáhal uprchlíkùm k dalí cestì.
K èerné stránce rumunských dìjin patøí spolupráce s Hitlerem a
obsazení sovìtského území Rumunskými vojsky a za Odìsu. Ve se
ale nakonec obrátilo k dobrému a Rumunská vojska se pøidala k vítìzící rudé armádì a dne 17. prosince 1944 pøekroèila slovenské hranice. Rumuni významnì napomohli v boji o Luèenec, v boji o Zvolen a
Báòskou Bystricu a ztratili 14 000 padlých a ranìných. Podíleli se významnì na osvobození Moravy a Èech. Na území ÈSR padlo nebo bylo
zranìno 66 000 rumunských vojákù.
Jetì ijí Vizovjané, kteøí si pamatují ulice mìsta plné rumunského vozatajstva 4. armádního sboru Filipa Agricoly, rumunských vojákù,
kteøí spolu s Rudou armádou osvobozovali nae Valasko.
Pøi projídìní Rumunskem jsme si pøipomínali spoleènou minulost
a uvìdomovali jsme si, e stejnì jako my, i oni právì letos slaví vznik
svobodného státu.
Moná, e vhodným cílem kondièních výprav vizovických turistù
by mohly být i pomníèky padlých rumunských vojákù na Valasku.
Co vechno jsme vidìli na naich cestách po Rumunsku si mùeme pøeèíst v èasopisu Turista v letoním seriálu "Odkud pøili Valai".
Jako ukázku z poslední výpravy pøikládám nìkolik fotografií.
Ing. Miloslav Vítek
Klub èeských turistù

Kláter Lainici

Jeskynì Ursilor

12

Vizovské noviny

50. VÝROÈÍ DRUBY
V letoní roce si pøipomínáme 50. výroèí druby mezi dobrovolnými hasièskými sbory Vizovice a Gajary - Slovenská republika. Oslavy probìhly na nìkolik etap. 14. dubna 2018 jsme
navtívili nae slovenské pøátele.
Po slavnostním uvítání a pøedáním darù jsme na místním høbitovì poloili kytice kvìtù zakladatelùm druby. Pak následovala
slavnostní schùze, kde jsme si
zavzpomínali na poèátky naí
druby.

Váený pane starosto, pane zástupce starosty, váení poslanci. V
letoním roce si pøipomínáme 100. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky. Pøipomínáme si tak nejen èas, dobu a dìní, které dalo vzniknout svobodné a samostatné republice, ale také hlubokému pøátelství
mezi dvìma národy Èechù a Slovákù. Národy, které mají k sobì blízko i po letech, které pøinesly jejich rozdìlení. Ani to vak neukonèilo
vzniklá vzájemná pøátelství naplnìná lidskou blízkostí. Jsme hrdi na to,
e si ve stejném roce pøipomínáme významné 50. výroèí zaloení
druby mezi dobrovolnými hasièskými sbory SDH Vizovice a DHZ
Gajary. Tolik z dopisu.
Okál Milan
starosta SDH
2. èervna 2018 pøi konání hasièského dìtského dne nás navtívili
kamarádi z Gajar a jejich zásahová jednotka nám pøevedla haení
pìnou, ve které se pak dìti vykoupaly.

21. èervence 2018 se vizoviètí mladí hasièi zúèastnili dìtského
dne zase ve slovenských Gajaroch.
Letoní poslední setkání vyvrcholilo "stretnutím na pol cesty" v
Radnièním sklepì v Kyjovì dne 27. øíjna 2018. Po slavnostním uvítání a pøedání medailí a darù následovala volná zábava s tancem.
Místostarostka paní Alena Hanáková napsala starostovi obce Gajary
dopis, který byl pøedán. V dopise se mimo jiné píe:

6/2018
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Úspìný rok 2019 vem pacientùm pøeje

Chirurgická ambulance Vizovice, Lékaøský dùm Vizovice
Masarykovo nám. 1325
ordinaèní doba :
Pondìlí: 07.00 - 16.00 hodin, Úterý: - - , Støeda: 07.00 - 16.00 hodin
Ètvrtek: 07.00 - 11.00 hodin, Pátek: 07,00 - 15,00 hodin
MUDr. Haa Eduard

SKAUTI VIZOVICE: OHLÉDNUTÍ ZA DRUHÝM POLOLETÍM 2018
Skautský rok tradiènì konèí letním táborem. O naich dvou turnusech jste si mohli pøeèíst v èísle 4, kromì nich ale v létì 2018 probìhly také dvì velké mezinárodní skautské akce - Central European
Jamboree (CEJ) v Maïarsku a Roverway v Nizozemí. Kadá z nich je
urèena jiné vìkové kategorii, které je také pøizpùsoben program, mylenka je vak spoleèná - dìlat svìt o nìco lepím. Vizovické skautské
støedisko vyslalo úèastníky na obì tyto akce.
Central European Jamboree pohledem Wendy
Støedoevropské jamboree je skautská zahranièní akce poøádaná
jednou za dva roky. V jeho organizování se vdy støídají zemì
Visegrádské ètyøky, tedy Èeská republika, Polsko, Maïarsko a Slovensko. Na tuto velkou akci, konanou od roku 2004, pøijídìjí skautky
a skauti z celé Evropy v patrolách, které se skládají z jednoho dospìlého vedoucího a devíti úèastníkù ve vìku 14 - 17 let. Letoní jamboree se s mottem Scouting on new waves konalo od 28. 7. do 4. 8. v
Maïarsku v kempu Szalki-sziget, Dunaújváros poblí slepého ramene
Dunaje. Byli zde skauti a skautky napøíklad z Velké Británie, Slovenska, Francie, Irska a dalích zemí, ale nejvíce jich bylo z Èeska.

Po prvním dnu, který byl vìnován stavìní stanù a prozkoumání
kempu, pro nás byl pøipraven výborný program, kde jsme se zaèali
seznamovat se skauty z ostatních zemí. Na vìtinu aktivit jsme byli
rozlosováni do skupin, ve kterých byla ze zaèátku docela problematická komunikace, ale po chvíli si vichni nìjak zvykli :) Byla pro nás
nachystána napøíklad celodenní hra City game, dále International Day
(Mezinárodní den) nebo také kontingentní veèer a výprava k Balatonu,
take jsme se nikdy nenudili. V rámci programu jsme také pomáhali ve

kolce v nedalekém mìstì, kde jsme dìtem nejprve pøedvedli nìjakou
typickou píseò nebo øíkanku a pak jsme si s nimi hráli. Ve svém volném èase jsme mohli s ostatními skauty vymìòovat átky nebo vyrazit na koupání v Dunaji, co bylo - vzhledem k vedru - velmi potìující.
Zakonèením kadého veèera byla párty, kterou si vdy pøipravila
nìkterá zemì, a také veèerka. Nejlepí byla samozøejmì CZECH
BEACH PARTY, kde byli vichni tematicky obleèení do plavek a støíkali
po sobì vodu z plastových pistolek. Ani obèerstvení zde nechybìlo.
Bìhem tìchto 8 dní plných zábavy jsme si procvièili komunikaci v
angliètinì, získali spoustu zkueností, ty nejlepí vzpomínky a nové
kamarády. Take dìkujeme Mìstu Vizovice, e nám výpravu pomohlo
uskuteènit. Vím, e na tyto dny nikdy nikdo z nás nezapomene.
Roverway v zemi tulipánù, vìtrných mlýnù a detì
Roverway je mezinárodní skautská akce pro skautky a skauty od
16 do 22 let. Skládá se z putování a následného spoleèného táboøení.
Letoní roèník probìhl v Nizozemí a byl v nìkolika ohledech speciální.

Zahajovací ceremoniál se konal v sídle nizozemského panovníka,
parlamentu a vlády - v Haagu. A to ne jen tak nìkde: témìø 5000 skautù z rùzných koutù Evropy strávilo svou první noc na akci na plái, pøe-

14

Vizovské noviny

stoe je zde nocování bìnì zakázáno. Ráno byly pøistaveny autobusy, kterými byli úèastníci dopraveni na místa svých cest'. Stejnì jako
v pøípadì CEJ se úèastníci Roverway hlásí v patrolách, které jsou
následnì spojovány do mezinárodních skupin o 40 - 50 lidech. Takové
skupinì se øíká troop a její èlenové tvoøí jednu cestu, v rámci které se
podílí na chodu svého táboøitì a podle zamìøení se vìnují rùzným
aktivitám. My jsme absolvovali noc v akváriu, exkurzi o protizáplavovém projektu Delta, èistili jsme okolí táboøitì od odpadkù, hráli pátrací hru ve mìstì nebo organizovali International evening, na který si
kadá zemì pøipravila své typické jídlo a aktivity. Na jiných cestách
úèastníci napøíklad pomáhali na farmì, plachtili nebo projídìli
Holandsko na kole.

Akce k výroèí republiky
28.10. jsme se pøi pøíleitosti stoletého výroèí republiky zúèastnili pietního aktu s kladením vìncù ve kole a u památníku obìtem 1.
svìtové války na høbitovì, kde jsme pak také jako pøipomínku naí
národní svobody a demokracie zasadili národní strom - lípu.

Duièkový pochod
V sobotu 3.11. se v parku otevøela Pekelná brána, kterou mohli
vstoupit jen ti nejstateènìjí obèané Vizovic. S lampionem v ruce se
setkali s celou øadou straidel a nutno øíct, e vichni zúèastnìní v
této zkouce odvahy obstáli.

Po cestì nás autobusy dopravily do Zeewolde, kde probíhal spoleèný kemp s rùznými workshopy a aktivitami zamìøenými na udritelnost prostøedí, seberozvoj a toleranci k odlinostem.
Zajímavý program nebyl tou nejpøekvapivìjí èástí Roverway.
Mnohem více nás pøekvapila absence detì, zejména proto, e jsme
v rámci hesla Buï pøipraven' mìli batohy z poloviny naplnìné plátìnkami, nepromokavými bundami a pohorkami. Místo nich jsme si ale
mìli radìji zabalit více opalovacího krému, abky a vìjíø :)
Za podporu úèasti na této akci dìkujeme Mìstu Vizovice.
Sbìr jablek
V záøí zaèal nový skautský rok a kromì výprav jednotlivých druin
a oddílù jsme od té doby zorganizovali nìkolik akcí. Sbìr jablek okolo
Myárny 22. 9. spojený s výrobou motu byl jednou z nich. Pomoct pøili i rodièe dìtí a celkem se nasbíralo 3100 kg.
Støediskové setkání
První sobotu v øíjnu probìhlo po dvou letech støediskové setkání,
co je sraz èlenù a pøátel støediska, kde je monost si popovídat,
zavzpomínat, prohlédnout staré kroniky a fotky a zahrát si hry.
Zúèastnilo se bezmála 80 lidí.

Vánoèní besídka
V nedìli 16. 12. probìhla kadoroèní vánoèní besídka, na které
se setkávají dìti a vedoucí ze vech druin s pøipravenými scénkami, aby si spoleènì zazpívali koledy, obdarovali se vyrobenými dárky
a ochutnali cukroví.
Co nás èeká
V nejblií dobì nás èekají akce poøádané pro veøejnost, proto
vechny obèany srdeènì zveme na:
Betlémské svìtlo
(24. 12. od 9 h; námìstí) - pøijïte si v dopoledních hodinách pro
Betlémské svìtlo do naeho stánku na námìstí, kde bude pøipraveno také obèerstvení v podobì nápoje na zahøátí. Spoleènì s dìtmi
budeme také Svìtlo roznáet v jednotlivých ulicích.
Ples (26. 1. 2019 od 19h; KD Vizovice) - pøijïte si zatanèit,
poslechnout hudbu a strávit pøíjemný veèer s pøáteli. Tìit se mùete na zajímavý program a kapelu, gulá i jiné obèerstvení a tombolu.
Karolína Smolková ve spolupráci s Vendulou Jureèkovou
(najdete nás i na Facebooku: Skauti Vizovice)
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SOUTÌNÍ ROK 2018
Jaký vlastnì byl? Letos opìt soutìila 2 drustva mladích ákù,
z toho drustvo A objelo nejvíce soutìí, druhý team B je letos doplnìn
novými malými èleny, kteøí sotva dovrili 6 let bìhem tohoto roku. Proto
se nezúèastnili vech soutìí, ale i tak byli velmi ikovní a ty èasy, co
pøedvádìly, nám ukázaly, e máme opìt ikovné dìti, které nám jetì
pøedvedou, co v nich je a urèitì z nich bude tak skvìlý team, jako bylo
teï drustvo A.

Zúèastnili se celkem 12 soutìí, z toho byli 3x na Zlínské lize mladých hasièù. Na tuhle soutì jezdilo pouze 1 drustvo. Na ZlMH je
opravdu velká konkurence a nespoèet drustev mladích ákù. My
jsme se umístili takto:

Letoní sezóna pro nì byla velmi vydaøená a hlavnì si dokázali
zlepit svùj osobní rekord, který padl na poslední soutìi v Uble. Také
byl ocenìn ná levý proudaø Petr Macík za nejrychlejího proudaøe.
Èas sestøiku mìl 14:54 s, co nám udìlalo ohromnou radost, e pøedvedl výkon, na který jsme èekali. Známe dobøe ty nae sportovce,
vìdìli jsme, kdy se ve podaøí na koi a pole se rychle voda dopøedu a proudaøi vèas zakleknou k terèùm, tak takový èas jsou schopni udìlat a na poslední soutìi se tak zadaøilo. Co víc si pøát, kdy z
trenérského hlediska vidíte, e ty dìti do toho jdou naplno a ukáou
vám, e to opravdu umí a pøedvedou vám na závìr sezony takový
excelentní èas a 1. místo k tomu. Moc jim za to dìkuji, a jsem ráda, e
je máme.

ZLMH Lukov
3. místo èas 16:07s
ZLMH Louèka 5. místo èas 16:xx
ZLMH Zlín
5. místo èas 16:xx
Jde vidìt, e i s takhle se skvìlým èasem to není na první pøíèky,
jeliko na zlínské se vyhrává s èasem 14:xx, ale i tak jsou pro nás
opravdu ikovní. Za zmínku stojí, abych pøedstavila tohle drustvo, v
jakém sloení letos soutìilo a dosahovalo skvìlých výsledkù.
LP: Petr Macík, PP: Lilly Hamíková, rozdìlovaè: Dominik Stibora,
spoj do mainy: Elika Grebeníèková, spoj B a C hadic: Jan Papp,
koaøky: Sára a Elika Lutonská.

Byla to jejich poslední soutì v tomhle sloení, dìti rostou a nìkteøí se musejí pøesunout do kategorie starí áci, kde nás èeká opìt
nelehká práce. Jeliko starí áci u si musí umìt obslouit pøi závodì
soutìní mainu sami. Vìøíme, e to zvládnou a do budoucna se opìt
ukáo, u e to umí.

Dìti si letos o velkých prázdninách daly pauzu, i kdy soutìí bylo
hodnì. Pøesto ale tuto sezónu dìti odjely na prázdniny a tak nám
poøád chybìl nìjaký post, abychom mohli dát dohromady jeden team.
A tak poslední prázdninový víkend u patøil soutìení a u to pokraèovalo kadý víkend a do poslední soutìe konané 15. záøí v Uble.

pøehled soutìí teamu A: 7x - 1. místo, 1x - 3. místo
2x - 5. místo, 1x - neplatný pokus

Vìra Lutonská
vedoucí mládee SDH Vizovice
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ANTONÍN MATYÁ
* 14. 12. 1893 -  29. 4. 1973
dlouholetý uèitel, øeditel osmileté základní koly a jedenáctileté
støední koly ve Vizovicích v letech 1942 - 1958, zástupce starosty v letech 1932 - 1945, pøedseda národního výboru
v letech 1948 - 1951
Rodák z Turovic u Holeova/
Bystøice pod Hostýnem, maturoval v roce 1914 na uèitelském
ústavì v Kromìøíi. Uèitelskou
slubu nastoupil v Lipové u Bystøice pod Hostýnem, pak uèil v
Hlinsku a v eranovicích u Holeova. Po dvou letech pøeel na
mìanskou kolu v Døevohosticích a od roku 1925 do Vizovic,
kde se stal v roce 1942 øeditelem
Antonín Matyá - oslava 78.
koly. Zde zùstal a do roku
narozenin 14. prosince 1971.
1958, kdy odeel do dùchodu.
Za jeho pøispìní byla provedena významná díla: v letech
1932-39 generální oprava staré
kolní budovy, byl vybudován
dùm okresní péèe o mláde se
zubní ambulancí a poradnou pro
matky a dìti, byla postavena
nová kola se shromaïovacím
sálem a tìlocviènou, dva domy s
byty pro uèitele. I po odchodu do
dùchodu pùsobil v mnoha veøejných a politických funkcích. Za
svou èinnost obdrel øadu uznání, v roce 1956 vyznamenání
"vzorný uèitel".
Pan Antonín Matyá se svou
prací trvale zapsal do historie
mìsta a vizovického kolství nejen jako 1. øeditel "nové koly".

Antonín Matyá v zajetí v ruském Bobrovì - od záøí 1915.

Antonín Matyá, odchod do
dùchodu - 1958.

Na svého otce Antonína Matyáe bude vzpomínat ve VN v èísle 1/2019 jeho syn Ludìk Matyá.

Popis a situace pøi zajetí ruskými kozáky.
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fotografie z rodinného archivu
Luïka Matyáe
a Zory Jungmannové
pouitý text z internetové stránky Základní koly Vizovice doplnila Alena Hanáková

NÌKOLIK FOTOGRAFIÍ Z NEJVÝZNAMNÌJÍCH ODDÍLOVÝCH AKCÍ
Kadoroèní vodácké sjezdy slovenských øek, letos ve dnech 22. - 24. èervna

Blíící se závìr budování oddílové táborové základny

Pùvodní oddílový srub,

upravená plocha pro stany a teepee

a vlastní studánka.

Spoleènì pracovali, stromy káceli a sadili, jedli, pili, spali a jinak si uívali.
A po mnohaletém úsilí
budou mít vizoviètí "tomíci"
novou, vlastní prací vybudovanou táborovou základnu,
která bude nadále celoroènì
vyuívána nejen èleny oddílu, ale i dìtmi úèastnících se
akcí poøádaných DDM Zvonek Vizovice.
Kolaudace se uskuteèní
na tradièní akci "Èuchy muchy okolo Vizovic" 31. 12.
2018.
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Budování nového oddílového srubu

Oddíl dìkuje
Mìstu Vizovice
za poskytnutou
finanèní dotaci.
za oddíl
M. imoník

ZA STRAIDLY NA JANÙV HRAD U POTØETÍ
V pátek 21. záøí se ve Vizovicích znovu objevila straidla. A nebyla to jen tak nìjaká obyèejná straidla, ale stará dobrá parta straidel
z Janova hradu, která se u potøetí snaila ztíit úèastníkùm
"Rodinného výlapu na straidelný Janùv hrad" cestu k vysnìné sladké odmìnì.

Janova hradu, v cíli je pak èekala sladká odmìna. Kromì malé lanové
dráhy a monosti vyzkouet si trochu onglérských dovedností si
vichni dohromady skvìle uili i tradièní ohòovou show Èerných salamandrù a opekli pekáèky.

Pøíjemná akce, poøádaná Domem kultury a DDM Zvonek ve Vizovicích, pøilákala nejen velké mnoství zájemcù, rodièù a ratolestí, ale
i kostlivcù, malých èarodìjnic, roztomilých princezen a chrabrých rytíøù. Ti se snaili bìhem výlapu na hrad vylutit tajemnou køíovku.
Proto po trase sbírali znaèky a ukazovali své dovednosti, aby získali
indicie a vylutili tak tajemné slovo. Cestou potkávali rùzná straidla z

Tímto bychom chtìli podìkovat vem, kdo se na pøípravì a
prùbìhu celé akce spolu s Domem kultury Vizovice podíleli:
Spolek Janùv hrad Vizovice, Dùm dìtí a mládee Zvonek
Vizovice, Hasièský sbor Vizovice, Fotografie od Petra Jaronì z
portálu hornipodøevnicko.cz, Technické sluby Vizovice, Milan
Køupala - døevosklad.
Pracovnice DK
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MISTROVSTVÍ ÈR VE VÝBÌHU VÝKOVÉ
BUDOVY
V Praze dne 29. 9. se poøádal v rámci seriálu RunUp (mistrovství
ÈR ve výbìhu výkové budovy) a oslav výroèí zaloení Hasièského
Záchranného Sboru Praha výbìh dvojic v plné hasièské výbavì
(vlastní váha + cca 23 kg) do 22. pater budovy Èeské Spoøitelny
(150 metrù nábìh do budovy + 450 schodù).
Stejnì jako v Bratislavì celou soutì vyhrálo soutìní drustvo "TFA ÈR Team" ve sloení
Petr Smilek (HZS Zlínského
Kraje, SDH Vizovice) a Pavel
Kouøík (HZS Plzeòského kraje)
v èase 2:24.
To ale není jediná stopa naeho Sboru na tomto závodì,
protoe na krásném 5. místì se
umístilo novì vzniklé soutìní
drustvo "JSDH Vizovice" ve
sloení Jiøí Janeèka a Martin
Mikulátík, kteøí tento závod
dokonèili v èase 3:18 a zjistili,
e tvrdá fyzická pøíprava pøináí
úspìch v podobì tohoto krásného umístìní.
Tímto vem dìkujeme za
vzornou reprezentaci a Mìsto
Vizovice za podporu pøi zajitìní
na závodì.

MEMORIÁL LUÏKA DINTERY
Zaèátek tenisové sezóny byl letoním rokem zahájen turnajem
ètyøher. Celkem se selo 9 párù, které byly rozlosovány do dvou
tabulek, v nich hrál kadý s kadým. Turnaj se hrál vdy jen na
jeden set, za stavu 5:5 se hrál klasický tie break. Po odehrání vech
tabulkových zápasù a semifinále se o první místo utkal zlínský úèastník turnaje Michal Øehoø a jeho dablový parák proti páru Gabriela
Vrbová - Martin Vrba. Finále ovládli "Zlíòáci", kteøí se tak mohli radovat z prvního místa.
Koncem èervence, pøesnìji 20. - 28., probìhl 33. roèník tradièního Memoriálu Luïka Dintery. I pøesto, e úèastníkù bylo málo, na
náladì hráèù a celkové atmosféøe to znát nebylo. Letos jsme se seli
v poètu esti muù a tøí en. Vzhledem k malému poètu muských
úèastníkù turnaje se letos zmìnil herní systém - nehrálo se rozlosováním do "pavouka", ale tabulkovým systémem, kdy si zahrál kadý
s kadým. Výsledková tabulka pak rozhodla následovnì: na 3. místì
se umístil Ondra Martinec, 2. místo si vyslouil Milan Vrba a l. místo
opanoval David Pechal. eny se v Memoriálu utkaly také kadá s
kadou. "Bronz" získala skalní hráèka turnaje Staòka Zátopková, 2.
místo patøilo nejmladí hráèce turnaje Stelle Beneové a na L místì
se umístila Gabriela Vrbová. Ráda bych touto cestou podìkovala
vem, kteøí si udìlali èas a Memoriálu Luïka Dintery se zúèastnili,
nebáli se pomìøit síly se svými by i silnìjími soupeøi, a li do turnaje s chutí a smyslem toho, proè se Memoriál vlastnì hraje.
Samostatnì dìkuji i Stelle Beneové, která podpoøila enský mini
tým a pøedvedla zde skvìlý tenis.

Speciální podìkování pak patøí naim sponzorùm, kterými letos
byli: Restaurace Zámecká Vrátnica, Cheport spol. s.r.o., Naturvita,
Rybárna Vizovice, Glass Atelier Morava s.r.o., restaurace U Tonka.
Dalím, a zároveò posledním turnajem sezóny, byl Burèák cup.
Burèák je turnajem ètyøher. Uskuteènil se v sobotu 6. øíjna, za velmi
hezkého poèasí. Hrálo se klasicky tabulkovým systémem. Ve finále
se o celkové vítìzství v turnaji utkali Jiøí Gajzur s Honzou Zichou proti
Michalovi Øehoøovi s p. Petráskem. Hra byla na stranì Øehoøe a
Petráska, kteøí zvítìzili tìsným výsledkem 7:5.
Jetì jednou dìkuji vem, kteøí se tìchto turnajù zúèastnili a v
pøítím roce zase raketám zdar! Dìkujeme mìstu Vizovice za podporu dìtí a mladých lidí v tomto krásném sportu.
Gabriela Vrbová

Petr Smilek JSDH Vizovice
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SHD VIZOVICE ENY
Ná tým se skládá z osmi en a tuto sezónu jsme se zúèastnily
celkem 15 soutìí a vybojovaly jsme si 12 pohárù.
Tak jak u to chodí, kadý rok zahájení hasièské sezóny zaèíná
vdy okrskovou soutìí, ale my eny nezahálíme a daly jsme si takový trénink na èas pohárovou soutìí ve Slavièínì 12. kvìtna a umístily jsme se zde na 3. místì. Nadcházející okrsková soutì probìhla
v sobotu 26. kvìtna v Zádveøicích, kde se zúèastnily ètyøi týmy en.
Z této soutìe jsme si odvezly 1. místo. Dalí soutìení jsme si
zpestøily tím, e jsme se úèastnily nejen klasických denních a noèních soutìí, ale také netradièních s úkoly a nerovným terénem.

První netradièní soutì byla 7. èervence Rokytnice - Kochavec.
Soutìilo se v sedmi èlenech, kde jedna mìla úkol. U nás to byla rozdìlovaèka Hela. Bìela 100 m, proskoèila oknem a zpìt. Vypít 3dcl
kofoly pøes tenké brèko a pak byl povel k vybìhnutí pro vechny k
hasièskému útoku a s úspìchem jsme si odvezly 1. místo s putovním
pohárem.

Dalí netradièní soutì GP se konala 4. srpna elechovice Paseky. Soutìilo se v osmi èlenech na 3B. Bìelo se v pracovním
odìvu pøes potok k základnì a pak lesem s pøekákami na louku k
terèùm. Tady jsme si vybojovaly 2. místo.
12. srpna jsme jely na pohárovou soutì do Dolní Beèvy, kde
nedobìhla PP. Samozøejmì jsme dokonèily, ale bylo to na poslední
místo.
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Poté jsme se pøesunuly do Valaské Senice a odtud si pøivezly
1. místo. Tento nedìlní den jsme pokøtily nae nové dresy nezdarem
i výhrou.

Dresy jsme si sehnaly samy a nechaly udìlat u firmy Bison. Tímto dìkujeme naim sponzorùm: VDZ, spoleènost s. r. o., Trendfoto,
Zámeènictví Baran Jiøí, manelé Kùrkovi, Hanákovi, Couralovi a
Øezánkovi.
A s novými dresy jsme jezdily na dalí a dalí soutìe. 25. srpna
jsme jely na noèní soutì do Boric u Blatnice, odvezly jsme si 1.
místo.
Opìt po roce jsme se vydaly na netradièní soutì do Vlasatic,
kde jsme vyhrály dalí 1. místo. Dalí rok opìt pøijedeme.
15. záøí byla soutì v Uble, kde se bìí tunelem. Umístily jsme
se na 3. místì z 9 drustev. S hasièkami z Ubla jsme si tuto sezónu
hodnì vzájemnì vypomáhaly.
Poslední soutìí pro nás byly Pohoøelice 17. listopadu, kdy byla
u velká zima a foukal silný vítr. Ale i pøes nepøíznivé podmínky jsme
na soutì vyrazily. Týmù en bylo 9 a my jsme skonèily na 6. místì,
jeliko se pøilápla PP hadice. I takové nezdary se stávají, ale my
jsme dokonèily.
Tímto bych chtìla podìkovat celému týmu en za skvìlou spolupráci. Také Tomái Lutonskému, naemu vìrnému øidièi a kamarádovi, který nám vdy pomùe na soutìi. Nakonec dìkujeme, e
mùeme jezdit naí hasièskou dodávkou po soutìích i vìtí dálky s
povolením naeho velitele Petra Smilka, Jiøího ùrka a paní starostce Silvii Dolanské.
Dìkujeme.
Alena Korèáková
SDH eny Vizovice

GUSTAV IMRÝEK (*5. 10. 1908 - 30. 9. 1989) 110. VÝROÈÍ NAROZENÍ
Motto: Narodil jsem se v tomto kraji a celý ivot jsem se snail pro rodné Valasko pracovat. Doufám, e jsem mu nezùstal
mnoho dluen. Na sklonku ivota nemám jiné pøání ne to, aby se
zlo, jím muselo nae mìsto a celá vlast v minulosti projít, u nikdy nevrátilo a aby se tu vem, i budoucím, dobøe ilo.
Gustav Imrýek
V roce 2004 rozhodlo mìstské zastupitelstvo o udìlení èestného
obèanství in memoriam panu Gustavu Imrýkovi (1908 - 1989) za
dlouholetou práci v oblasti pedagogické, vlastivìdné i muzejní, zachování a obnovení lidových tradic ve Vizovicích a na Valasku a vedení
kroniky ve Vizovicích v r. 1947 - 1977. Ocenìní pøevzali z rukou starosty mìsta Víta Suily a místostarostky Ludmily Penèíkové pøítomní
zástupci rodiny.
Gustav Imrýek, jedna z nejvìtích
osobností
mìsta
Vizovice v jejich novodobých
dìjinách.
Ti, kteøí si ho jetì pamatují,
i ve vzpomínkách jeho pøátel a
kolegù, zaznamenaných v rùzných materiálech, vzpomínají
pøedevím na jeho lidství, takt,
ale i pøímost. Popisují ho jako
èlovìka milého, citlivého, skromného a charakterního. Pùsobil
spíe uzavøenì. Proto mnohé
pøekvapí, e jedna z jeho vlastností byl smysl pro humor, který
umìl rozdávat i pøijímat. Stejnì
tak spojení Gustava Imrýka s
ochotnickým divadlem mùe
pùsobit tak trochu nepatøiènì.
Uèitel a lidový
Pøesto lásce k ochotnickému
vypravìè
divadlu, které reíroval, a se kteGustav Imrýek
rým "zaèal" po ustanovení uèitelem na svém prvním místì v
Pozdìchovì a v Uble zùstal vìrný i po odchodu
do Vizovic v roce 1933. Nepøehlédnutelné bylo nadání Gustava Imrýka pro zaznamenání a vyprávìní èi pøevyprávìní - chcete-li - pøíbìhù z rodného Valaska, které dalo základ lidovému vypravìèství, ve
kterém byl skuteèným mistrem. Tato schopnost spoleènì se smyslem
pro systematiènost a poøádek, prokládaný peèlivostí a láskou k historii, dalo víc ne dobrý základ pro jeho muzejní práci i práci vizovického kronikáøe, kterou velmi úspìnì vykonával od 1. ledna 1946 a do
roku 1976.
" Víte, toto není moje mylenka, je to nápis na jednom védském skanzenu: Mùe pøijít èas, e vekeré nae zlato nepostaèí
k tomu, aby byl za nì poøízen obraz ivota naeho lidu. Já jsem to
takto chápal, proto jsem této práci tolik vìnoval "
Ze vzpomínek G.I. na muzejní práci.
Oporu a pochopení pro svou práci vdy nacházel ve své enì
Aloisii, která pocházela z Ubla. Mìli dvì dìti. Starího syna Iva a mladí dceru Jitku. V obou pøípadech tato "jablka spadla tìsnì vedle stromu". Ivo vystudoval filosofii a pracoval jako historik a muzejník a dcera
Jitka byla stejnì jako otec uèitelkou matematiky a výtvarné výchovy.
Sám Gustav Imrýek byl nejstarí ze ètyø dìtí Imrýkových z Bratøejova - po Gustavovi jetì bratøi Sláva a Jan a nejmladí sestra Jiøina.
Vichni s výtvarným nadáním a vztahem k pedagogické práci. S bratrem Janem také spoleènì uèili v Základní kole a Jedenáctileté støední kole ve Vizovicích.
Gustav Imrýek zemøel 30. 9. 1989 ve Zlínì.
Pro své nezmìrné lidské, odborné a umìlecké kvality na nìj
jeho áci, ètenáøi, posluchaèi a spolupracovníci nezapomínají.
Jan Zetìk,1998
...Stejnì jako mìsto Vizovice. Mìsto, kde byl doma, ve kterém
il pøevánou èást svého dospìlého ivota, pro které aktivnì pra-

coval a které miloval stejnì jako rodný Bratøejov, Valasko a jeho
lidi. Mìsto, které je hrdé na to, e byl jeho obèanem.
Gustav Imrýek dodnes mùe být, a pro mnohé stále je, vzorem.
Alena Hanáková
Vzpomínka spoluáka
Památník 50 let trvání mìanské koly ve Vizovicích 1897 1947
...Dodnes se usmívám, kdy si vzpomenu, jak jsme se ve ètvrté
mìance smáli, kdy pan øeditel Eugen Polívka pøiel do tøídy ...bez
vousù Nebo paní uèitelka Gaisbauerová ta zas mne a Gustava
Imrýka z Bratøejova pøistihla, e se èemusi prostopánì øehtáme.
Èemu se smìjete? praví nazlobenì. My se smìjeme, praví Imrýek, jak Francisco Pizzaro pásl ty vepøe. Byla to vytáèka. Smáli jsme
se nìèemu jinému, ale u nevím èemu, snad to ví Imrýek nebo
Boøuta.
Zikmund Skyba
Vzpomínky kolegù
Ze sborníku 1892 - 1992 100. výroèí budovy koly na Masarykovì
námìstí ve Vizovicích
Mezi vizovskými uèiteli zaujímal v minulých desetiletích zvlátní
postavení Gustav Imrýek. Nejenom proto, e byl dobrým uèitelem, ale
on se prezentoval jetì takovou èinností, na kterou jiní nemìli.
Gustav Imrýek byl velice pracovitý, pøemýlivý, hloubavý a v podstatì neprùbojný èlovìk - nenápadná, klidná osobnost. Poznal jsem ho
jako kolegu ve kole a pøi stovkách spoleèných vystoupení s Valaským krúkem. Kdy jsem s ním v roce 1988 pøipravoval Besedu pøi
cimbálu, proil jsem s ním v jeho osamìlém bytì øadu hodin... a mìl
pøíleitost poznat jeho bohatý ivot a hlavnì jeho reakce na události od
r. 1939 do r. 1989, události radostné, povznáející, ale také nebezpeèné a stresové.
Jako veøejný pracovník nael svoje uplatnìní v TJ Sokol, kde
pùsobil jako vzdìlavatel a èlen ochotnického divadla. Nespoèitatelné
mnoství hodin vìnoval muzejnické práci, vyhledávání a instalaci
exponátù a také prùvodcovské èinnosti v muzeu. Nìkolik desítek let
psal vizovskou kroniku, a to tak, e byla dávána za vzor ostatním kronikáøùm. Byl u zrodu Valaského krúku, kde se proslavil jako lidový

Gustav Imrýek podepisuje svou knihu
Èertoviny z Valaska - 1988.
vypravìè. Byl velikým
znalcem historie naeho mìsta, a proto rád pøedával své vìdomosti
vdìèným posluchaèùm. Projevil se i jako dobrý spisovatel. Jeho kniha
Èertoviny z Valaska dává ètenáøi pohodu a úsmìv .
Miroslav Zahoøák, uèitel v.v.
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REGION Podøevnicko, roèník 7, è. 4, zima 1998
S panem uèitelem jsem se seznámila v dobì, kdy se otevíraly
"Vizovské Hradèany". Tak toti okolí nazývalo tehdy novou kolu.
Byl klidný, rozváný, celkem nenápadný, ale èlovìk s velkým "È".
Jako jedna z prvních vzpomínek na nìho se mi vybavuje konference,
které se úèastnili pøedstavitelé MìNV, MV KSÈ, SNB, závodù i zájmových organizací. Zjiovali, jsou-li uèitelé dostateènì vytíeni ve svém
volném èase. Kdy pøila øada na Gustava, zpovídal se: Jsem kronikáøem mìsta, archiváøem muzea, lidovým vypravìèem Valaského
krúku, své vyprávìní písemnì zpracovávám, zajímám se o národopis, historii, pro potøebu koly pøipravuji struèné dìjiny Vizovic a období okupace od r. 1938 do r. 1945  Výèet pokraèoval, a kdy skonèil,
zaznìl od èelního stolu hlas: A co dìláte víc? Pan uèitel se odmlèel
a po chvíli se zeptal: Copak to nestaèí?... Taková to byla doba.

bratøi Imrýkovi
Ke kolegùm se choval pøátelsky, zdvoøile... Co se historie týkalo,
byl to chodící nauèný slovník. Na jeho hodiny dìjepisu dodnes vzpomínají bývalí áci nìkolikrát jsem ho i navtívila. Jeho vyprávìní bylo
jedineèné, spisovná èetina víc ne dokonalá. Ve kole jsem se s ním
naposled setkala na chodbì, to u delí dobu neuèil Jedním z jeho
postøehù byl hrobový klid kolem nás. Øekl mi: Je tu mrtvolné ticho.
Obmìním si slova Komenského: kola bez radosti je jako mlýn bez
vody.
Boena Kováøová, uèitelka
(MV KSÈ - Mìstský výbor Komunistické strany Èeskoslovenska,
SNB - Sbor národní bezpeènosti)
Vzpomínka áka a pøítele
Gustav Imrýek byl mùj tøídní uèitel a mnohaletý pøítel. Mìl jsem
ho rád. Èasto jsem ho navtìvoval. Byl to jeden z prvních, ale myslím,
e i první lidový vypravìè v tehdejím Èeskoslovensku. Vystupoval s
Valaským krúkem ve Vizovicích. Pøíleitostnì s Valaským krúkem
v Brnì, ale také s nìkterými významnými hereckými osobnostmi. Potìilo mì, e jsem mu mohl splnit jeho pøání setkat se s mým pøítelem,
hercem Miroslavem Horníèkem. Povedlo se to v jasenské sokolovnì
pøi veøejné nahrávce pro rozhlasové vysílání v r. 1977. Své povídky,
které nenapodobitelným zpùsobem vyprávìl jako vypravìè strýc Martin Kráèík svým posluchaèùm èásteènì sepsal a vydal tiskem pod názvem Èertoviny z Valaska a dalí byly zaznamenány na gramofonové
desky Ès. rozhlasem v Brnì. V padesátých letech jeho vyprávìní bylo
vysílané v rádiu a mìlo ohromný úspìch. Nali se ale takoví, kteøí ho
zaèali napodobovat a èásti jeho pøíbìhù kradli do tìch tzv. svých, ale
vìtinou "okoøenìných" hrubými výrazy. To také vedlo postupnì Gustava k odmlèení a ukonèení veøejných vystoupení i nahrávek. Byl to
opravdu èlovìk s velkým "È", ale také se smyslem pro humor a poøádek. A to ve vem
Vladislav Jurèák, 4. 12. 2018
(kmocháèek, valaský muzikant a písmák)
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Mùj strýc Gustav Imrýek
Vizovjané vìtinou znají Gustava Imrýka jako místního uèitele,
také lidového vypravìèe a kronikáøe Vizovic. Pro mì to byl prostì strýc
Gustav.
Vyrùstal jsem v tzv. "uèiteláku" , hned vedle mého strýce. A nae
vzájemné návtìvy bývaly èasté. Nejradìji jsem mìl nedìlní odpoledne, kdy se lo ke strýcovi a tetì na návtìvu, na besedu a staèilo øéct
"strýcu povídaj". A poslouchali jsme rozváný strýcùv hlas o historii,
významných událostech nebo osobnostech naeho kraje, které mìl
dokonale zpracované. Pamatuju, jak mne jetì jako koláka nejvíce
upoutalo vyprávìní o valaských povstáních a bojích s "Turkem". Taky
rád vzpomínám na vycházky do okolí se strýcem Gustavem a mým
otcem Janem. Pøi jedné z tìchto vycházek, vyzbrojeni malíøským náèiním, se oba bratøi postavili vedle sebe i s Jitkou a malovali vichni tøi
krajinu pøed sebou. Kadý po svém.
Strýc uèil hlavnì dìjepis, ale jeho pùvodní aprobace byla matematika (tak, jak mùj tatínek a jeho bratr Jan Imrýek) a výtvarná výchova. Mìl dvì dìti, syna Iva a dceru Jitku. Syn Ivo vystudoval filosofii a
pracoval jako historik a muzejník ve Valaském Meziøíèí. Dcera Jitka,
která ije v Újezdì u Brna, uèila stejný obor - matematiku a výtvarnou
výchovu v Brnì.
Uèitelováním dìjepisu, který nebyl jeho aprobací, ale obrovským
koníèkem a láskou stejnì jako vztah k rodnému kraji, jeho lidem, koøenùm a tradicím, se strýci Gustavovi splnilo jeho velké pøání mít historii
nejen jako koníèek. Stejnou láskou se mu stalo zaznamenání a uchování vech místních tradic, zvykù a hodnot pro dalí generace. K této
èinnosti mìl v zaèátcích zásadního uèitele - vizovického lékárníka, historika a vlastivìdného pracovníka Josefa Èimáøe (autor Pamìtí mìsta Vizovice), se kterým muzejnì spolupracoval.
Strýcovo vypravìèství vzniklo v Pozdìchovì, kde døíve uèil. Tam
poznal bodrého místního, jak se øíkalo, "strýca" Kráèíka. Gustava zaujala jeho svérázná a èistá valaská mluva, osobitý projev a vtipné postøehy. Kdy se potkali, to bylo hned pane uèitelu, poèkaj A tak
spolu strávili hodnì veselých chvil. Mùj strýc si pak jeho projev vzal za
základ vlastního valaského vypravìèství a lidového humoru, se kterým vystupoval po celé republice. A u sám nebo s vizovickým Valaským krúkem. Natoèil nìkolik poøadù pro Èeský rozhlas Brno a na
gramofonové desky.
Na závìr chci jetì dodat. Strýc mìl vzácnou povahu. Byl to neobyèejnì hodný èlovìk. Nikdy jsem u nìj neslyel ani náznak vulgárního, nebo hrubího slova. To on nepotøeboval.
Jan Imrýek, 5. 12. 2018 (synovec)
Na závìr
Nejvìtí pocty a uznání se mnì dostalo, kdy jsem byl pozván k vystoupení v Divadle hudby v Karlínì na natáèení pro praský rozhlas, v nìm jsem vystupoval v poøadu s tak slavnými
umìlci jako byli Vlasta Burian, Jan Werich a dalí. Pøi tìchto znamenitých hvìzdách naeho umìleckého svìta mi bylo úzko. Ale
praské obecenstvo je bájeèné a znamenitì se bavilo vytøíbeným
umìním Vlasty Buriana a Jana Wericha a se stejnou srdeèností a
veselím pøijalo i mé valaské vyprávìní prýmù a èertovin z pasek
a hor, z nìho se místy ozvaly i stopy starobylé mluvy naich
pøedkù a dávných dob. Oba umìlci mì respektovali bavili se se
mnou jako staøí známí. Jakýsi èas jsem tuto skuteènost nedovedl
ani pochopit, kam a se mùe dostat obyèejný Valach z Bratøejova.
...Bylo by toho hojnì, (ke vzpomínání), mnohé vak ji z pamìti vymazal èas 
Gustav Imrýek

Pouitá literatura:
"Památník 50 let trvání mìanské koly ve Vizovicích 1897 1947";
REGION Podøevnicko, roèník 7, è. 4, zima 1998;
Sborník "1892 - 1992 100. výroèí budovy koly na Masarykovì
námìstí ve Vizovicích";
publikace "Vizovice v písni, tanci, muzice a vyprávìní", 2005
publikace "Zlínsko", 1995.

OSLAVA VÝROÈÍ REPUBLIKY NA ZÁKLADNÍ KOLE
U od zaèátku kolního roku jsme si pøipomínali, jaké výroèí e nás
to v øíjnu èeká. To se odráelo v celé naí kolní práci. Ve výtvarné
výchovì jsme z rùzných stran nahlíeli na toto téma. Vznikaly práce
plné variací naí vlajky, prezidenta Masaryka, hymny a významných
míst naí historie.

V dalích pøedmìtech se vzpomínaly dùleité osobnosti naí zemì
a zjiovaly se o nich dùleité informace. Nai uèitelé pøipravili také dvì
uèebny plné rùzných úkolù a dobových materiálù z oblasti historie
Èeskoslovenska pro áky. Ti pak zpracovávali do pracovních listù, co
se v tìchto uèebnách dozvìdìli. Z uèeben odcházeli ozdobeni trikolorou, odznakem èi malùvkou vlajky na tváøi.

Rádi bychom také touto formou pozvali na ples poøádaný nadaèním fondem naí koly dne 16. 2. 2019. Ten se ponese také v duchu
první republiky a nai devááci se opìt tìí na jejich spoleèné vystoupení s uèiteli.
Helena Návratová - Masaryková

ZNÁMKY KE 100. VÝROÈÍ ZALOENÍ
REPUBLIKY
Na vìdomos sa dává, e kúsek za Vizovicama, henkaj za potokem, ak víte, tam za tú nedolepenú Baovú kolejnicú, sa narodila
najdraí známka, jakú svìt vidìl. To v téj umìleckéj dílnì, v oficijálnéj (to to je slovo..., ak nì to ani pøes papulu néjde) valaskej mincovni cenín U kmocháèka, pod lupú a s fantázijú pøikrmenú koøalú z
Lutoniny, strýc Laïa Jurèákú fantazíroval, lepíl, kreslíl a velijak kúzlil,
a byl tatíèek Masarykùj na svjetì.
A esli ste o tom eèe neèuli, to aj vìøte èi né, taková známka má
aj to..., jak to vèilkaj píú..., ten vodoznak a takové ty moderné..., préj
bezpeènostní prvky (fuj, ak sa nad tým jazyk doláme). To od teho, jak
kmocháèek zakrajovali slaninu a známky tak trochu umastíl.
Esli negdo chce takovú valaskú nádheru, to prej 10 litrù trnkovice
máte pøinést kmocháèkovi a moete si ju kúpi. To ale valaskej,
domácej a dobréj slivovice..., né tej, co sa dává Praákom!

Celá tato pøíprava smìøovala ke dni 26.10. V sále naí koly byl
pøipraven slavnostní program.
Po úvodním proslovu paní øeditelky o významném datu 28. øíjna
1918 následovala sokolská sestava ákù 4. a 5. tøíd., hudební vystoupení ákù s oblíbenými písnìmi prvního prezidenta, ale i písnìmi
novými, oslavujícími toto výroèí.
Vrcholem celého dopoledne byl pøíjezd prezidenta Tomáe
Garrigue Masaryka s chotí automobilem Tatra 52 kabriolet Sodomka z
roku 1933 pøed budovu koly. Pak se za jejich pøítomnosti konalo slavnostního vztyèení vlajky za znìní národní hymny. Prezident pronesl k
výjimeènì soustøedìným ákùm krátký, avak velice milý a stále platný proslov.
Jako zakonèení tohoto slavnostního dopoledne zhlédli mladí áci
film Cesta do pravìku, zatímco starí áci zjistili, e kolní starosti a
radosti se vlastnì moc nemìní u filmu kola základ ivota.

P.S.: To neèuète na to jak tela na vrata..., ak sú ty jakési svátky
a trocha sa v tom blázincu aj trocha zakéøte. ak jasné, e zme si z
vás tak trocha robili prdél..., gdo by takéj robil takovú známku za
jakýchsi 10 litrù goøaly. Kmocháèek vám vyøizujú, e esli nepøivalíte
celý sud rovnú z pálenice, to vás poene sviòským krokem a pole na
vás ecky svoje psy. Aj svoju!
Richard Jaronìk
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35 LET KULTURNÍHO DOMU 1983 - 2018
Koncem 70. let minulého století se zaèala velmi výraznì mìnit tváø
støedu mìsta. Zpùsobilo to rozsáhlé bourání domù na Masarykovì námìstí (pøed r. 1989 námìstí Rudé armády), které muselo ustoupit plánované výstavbì sídlitì Rùová, obchodnímu støedisku (dnení
budova Albertu), domu slueb (dnes v pøízemí øeznictví KRÁSNO)
nebo nové budovì úøadu vedle budovy Hotelu. Spoleènì s budovou
úøadu byl vyprojektován rozsáhlý objekt budoucího kulturního domu
tìsnì navazujícího na novou budovu úøadu. Zahájení prací na výstavbì budovy kulturního domu podle architektonického návrhu Ing. arch.
Ivana Bergmana bylo v roce 1979. Na dokonèení bylo potøeba témìø 4
roky.
Moná, e vìtina místních obèanù nezaznamenala slavnostní
otevøení budovy 19. prosince 1983, pøehlédnout vak novì postavený
rozsáhlý objekt v centru mìsta nelo. Poutal pozornost svou velikostí,
moderní architekturou a víc ne bohatou nabídkou kulturních poøadù
pro zájemce z Vizovic i ze irokého okolí. Návtìvnost byla obrovská
a modernímu kulturnímu domu se díky kvalitnímu programu dostalo
èasem skuteèného vìhlasu nejen v blízkém, ale i vzdáleném okolí Vizovic. Nutno vak øíci, e velkým pomocníkem v zaplnìní velkého sálu
posluchaèi a diváky byl velký zájem firem, podnikù i napø. JZD Sluovice, kteøí kupovali lístky pro své zamìstnance.
Nový kulturní dùm mìl øadu pøíznivcù i nadencù, kteøí byli na
vybudování kulturního domu pyní, ale také øadu odpùrcù, kteøí napøíklad tìce nesli bourání rodinných domù a likvidaci daného charakteru hlavního námìstí mìsta. Pøese vechno èas jistì pøesvìdèil mnohé,
e význam kulturního domu pro ivot ve mìstì byl, a stále je nezpochybnitelný.
Do dalích let lze budovì kulturního domu popøát, aby postupná
rekonstrukce a modernizace podpoøila opráit zalou slávu budovy,
která o svou pøízeò vdy musela - i kdy tie, beze slov - bojovat. Aby
své návtìvníky okouzlila nejen kulturním prostøedím, ale i atmosférou
a mìla monost nabízet stále vìtí mnoství rùznorodých a kvalitních
kulturních programù.
Alena Hanáková
Pøepis èlánku z Vizovického zpravodaje z bøezna 1984 prvního
øeditele Domu kultury Pavla oukálka o vybudování a otevøení nového
kulturního domu pod hlavièkou Mìstského Kulturního støediska:
NOVÝ KULTURNÍ DÙM VE VIZOVICÍCH
Dne 19. prosince 1983 se koncertem Smetanovy symfonické básnì "Má vlast" otevøely pro veøejnost prostory nového Kulturního domu
ve Vizovicích. V jednìch novinách nazvali tuto událost "Vizoviètí sobì"
- a není to rozhodnì formulace nesprávná. Kulturní dùm v celkové
hodnotì díla témìø 9 milionù korun, vybudovaný v akci Z, je opravdu
spoleèným dílem, do kterého bylo vloeno více ne 65 000 brigádnických hodin obèanù z místních závodù, okolních JZD, organizací NF,
mládee ze SOU a mnoho dalích.
Prostory kulturního domu nabízejí celou øadu moností vyuití. Sál
pro více ne 600 osob, který svými dispozicemi umoòuje provedení
divadelních inscenací, koncertù váné i populární hudby, estrád, akademií a soutìí, ale i taneèních zábav, plesù, rùzných zasedání, vý-
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roèních schùzí apod. Pøilehlá kavárna s barem bude v provozu nejen
pøi velkých akcích, ale bude slouit i jako odpolední kavárna pro veøejnost a budou se v ní odehrávat i kulturní programy tzv. malých forem,
které byly doposud konány ve sklípku U Jelínka.
Vstupní prostory kulturního domu a foyer by se mìly stát malou
výstavní síní, kde budou instalovány výstavy amatérských i profesionálních výtvarníkù, dìtských prací i napøíklad vizovického peèiva.
Nový vstup do obøadní sínì vytváøí nové prostøedí pro vítání do ivota a svatbám se nabízí i vyuití malého sálku pro svatební hostiny
(kapacita pøes 70 osob). Dalí klubovny budou slouit pro èinnost hudebních skupin, ochotnického divadla, filmaøského krouku a dalí
monosti zájmové umìlecké èinnosti.
Dalí vyuití ukáe teprve vlastní provoz a budoucnost. Vizovice
dostaly novou a dùstojnou budovu, která by mìla zvýit úroveò kulturního a spoleèenského ivota, Vìøíme, e se to podaøí. Ale i to je vlastnì úkol pro nás vechny.
Pavel oukálek, MìstKS Vizovice

5. 10. 2018 JSME SI PØIPOMNÌLI
110. VÝROÈÍ OD NAROZENÍ
GUSTAVA IMRÝKA
Narodil se v Bratøejovì. Uèitel, vlastivìdný pracovník a muzejník.
V roce 1937 se ujal sbírek Krajinského muzea ve Vizovicích, pracoval taky jako konzervátor památkové péèe na okrese Zlín.
Zaloil ve vizovickém zámku rozsáhlou muzejní expozici. Byl
kronikáøem mìsta, stál u zrodu Valaského krúku a cimbálové muziky ve Vizovicích. Vystupoval jako lidový vypravìè. Vydal kníku Èertoviny z Valaska. Prosím o tichou vzpomínku.
Jan talmach

NOVÁ TRADICE NA CHRASTÌOVÌ
VÁNOÈNÍ DÍLNIÈKA PRO MALÉ I VELKÉ

Pøi psaní tohoto èlánku venku za oknem nìnì padají snìhové vloèky, nádherný zaèátek
adventu. Pomùe nám to hezky
uzavøít povídání o dìní v Chrastìovì v tomto roce. I jeho závìr
jsme si zpøíjemnili nìkolika spoleènými akcemi.
Ji podruhé vyrazil 22. záøí
autobus plný dobøe naladìných
Chrastìovjanù smìrem na jih.
Cílem byla vinaøská obec Drnholec, kde se konalo Drnholecké vinobraní. Po oficiálním zahájení
vinobraní, pøíjezdem hrabìte a
hrabìnky na místní námìstí, ná-

sledoval dobový prùvod po otevøených sklepech. Zde mají vichni monost okotovat burèák a
víno domácích vinaøù a k tomu
zpívají Muaci. V 18:00 probìhlo
otvírání Hory a pak se prùvod
vracel zpìt na námìstí. Ve veèerních hodinách odváí stateèný a støízlivý øidiè z firmy Janèík
rozjaøený autobus zpìt na Valachy. Tak zase za rok!
V sobotu 3. 11. asi dvacet
místních dìtí v doprovodu rodièù, prarodièù a za svìtel lampionù vyrazilo na podveèerní procházku po Chrastìovì cestou
lemovanou lucernièkami.
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Poèasí nám pøálo, vítr se utiil a zataené nebe bez hvìzd
dodalo procházce pøíjemnì straidelný ráz. Na trase èekalo nìkolik zastávek se sladkým i tekutým obèerstvením, které nachystalo nìkolik sousedù.

V pátek 23. 11. dolo v
Obecním domì k setkání obèanù
se starostkou Bc. Silvií Dolanskou. Na zaèátku setkání pan B.
Kalenda oficiálnì ukonèil èinnost
souèasného Osadního výboru a
byl urèen nový termín schùze
obèanù, aby byl ustanoven výbor
nový. Poté probìhla diskuze s
paní starostkou.
Pomìrnì novou tradicí je
vánoèní dílnièka pro vechny
malé i velké a spoleèné rozsvìcení chrastìovského vánoèního
stromu o první adventní nedìli.
Ta letos pøipadla na 2. 12. Kdo
mìl chu, mohl si pøijít vytvoøit
vánoèní pohled èi pøání, vyrobit
si ozdobu na stromeèek nebo si
vymalovat obrázek. Zejména dìti
ocenily, e mohly øádit s prstovými barvami, lesklými ozdùbkami
a tøpytkami.
V 18:00 po krátkém proslovu
za zvuku koled a srkání vynikajícího punèe byl rozsvícen vánoèní strom (velké díky TS Vizovice
za jeho krásné nazdobení).
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Ráda bych na konci tohoto
èlánku podìkovala vem sousedùm, kteøí se v prùbìhu roku
podíleli na vech spoleèných
akcích (a u pøispìli finanènì èi
osobnì), kde jsme se mohli setkávat, povídat si a utuovat
správné sousedské vztahy. Pevnì doufám, e i pøítí rok bude
stejnì úspìný.

Ètenáøùm VN pøejí Chrastìovjané krásné proití vánoèních
svátkù a hodnì zdraví a pohody
v roce 2019.

Martina Kostková

KONCERT STÁLE SPOLU
...byl více ne dùstojným vyvrcholením letoèních oslav 100.
výroèí vzniku Èeskoslovenska.
V prùbìhu roku 2018 probíhaly ve Vizovicích oslavy 100. výroèí
zaloení Èeskoslovenska formou koncertù, pøednáek, výstav, soutìí, výrobou limitované edice slivovice, taky výsadbou stromu svobody a dalích akcí.

Tyto celoroèní oslavy vyvrcholily 23. listopadu spoleèným koncertem Sdruení dechového orchestru mladých Zlín, ákù ZU
Morava, ZU Bojnice, ZU Rajec doplnìným módní pøehlídkou návrháøky Marie Zelené v Domì kultury.

Pøes 70 èlenù SDOM Zlín a spøátelených ZU ze Slovenska
zasedlo za notové stojánky a odehrálo 12 známých skladeb z období let 1918 - 2018. Kadou skladbu doprovodily svým vystoupením
maoretky, taneèníci a modelky v nádherných atech. Na závìr koncertu zaznìla èeská a slovenská hymna.

Marie Zelená pøedstavila originální kolekci umìleckých modelù,
která znázoròuje krásy Èeské a Slovenské republiky. "Èesko i Slovensko jsou tak nádherné zemì, e nás inspirovaly k tvorbì modelù,

které tuto krásu pøímo znázoròují. Zvlátì letos, kdy si pøipomínáme
výroèí 100 let od vzniku Èeskoslovenska. Tyto modely prezentujeme
na dùleitých akcích pøi pøíleitosti prezentace Èeské a Slovenské
republiky," sdìlila módní a odìvní návrháøka za znaèku marie zelena fashion.
Pracovnice DK
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VLASTA REDL PØIVEZL DO VIZOVIC
SKVÌLOU HUDBU I SVÌTOVÉHO HRÁÈE
NA MANDOLÍNU

Druhou øíjnovou sobotu vystoupil ve Vizovicích Vlasta Redl. Do
Domu kultury pøivezl zpìvák, textaø a skladatel s valaskými koøeny
nejen "Tichou partu", ale pøedevím skvìlou muziku, která akustice
zdejího sálu neobyèejnì sluela. Jedním z vrcholù koncertu bylo
také spoleèné i sólo vystoupení hráèe na mandolínu Radima Zenkla,
který se v USA prosadil v absolutní svìtové pièce díky novému zpùsobu hry, známému jako Zenkl style.

ANI ZA MILION!
Dne 16. záøí 2018 mìli Vizovjané monost zhlédnout brilantní
komedii s detektivní zápletkou, kde kadá le je pravdou, kadá
pravda lí a jisté je pouze to, e pod roukou humoru se skrývá vrah,
v hlavních rolích s Michaelou Kuklovou a Lukáem Langmajerem.

Diváci zjistili, co má spoleèného Jacqueline, manelka anglického velvyslance, Francouzka tìlem, duí i pùvodem, která má dvì
dìti, kuføík s milionem eur, který je ochotná dát kadému, kdo si ho
zaslouí. Nenávidí venkov, samotu a obyèejnost. Zato Lambert manelku nemá, utekla od nìj. Zato má námoønickou dui a svùj maják,
o který se stará ètyøiadvacet hodin dennì, sedm dní v týdnu. Miluje
venkov, samotu a obyèejnost.

Vlasta Redl si s diváky zavzpomínal na své hudební zaèátky
spjaté pøímo s Domem kultury ve Vizovicích, s Mirou Hálou a skupinou Fleret.
Diváci se skvìle pobavili u této celoveèerní komedie, kde je
èekala poøádná porce pøekvapení a pøedevím humoru.
Pracovnice DK

Návtìvnost jeho skvìlého koncertu ve Vizovicích byla proti pøevánì vyprodaným sálùm v ÈR nízká, ale jak sám Redl øekl: Doma
není nikdo prorokem.
Pracovnice DK
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ONDØEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS TO VZALI VE VIZOVICÍCH OD
PRVNÍ KØAPLAVKY JAZZOVÉ

FLERET V HUDEBNÍM KLUBU VIZOVICE

Úasnou show Ondøeje Havelky a jeho Melody Makers oslavily
Vizovice 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska opravdu stylovì. Hned
na zaèátku koncertu zaznìla první jazzová nahrávka z r. 1917 v
podání Original Dixieland Jazz Bandu, tzv. køaplavka, kterou pøed
100 lety zaèala nová éra populární hudby. Deskám se tehdy øíkalo
standardka, elatopka nebo køaplavka kvùli køehkosti. Pøi pøehrávání
desky zvlátnì praskaly. Staèilo trochu neopatrnosti - køup! - a bylo
po nich.

Hudební fandové se opìt seli 4.10. 2018 v Hudebním klubu
Èendy Imrýka ve vizovické kavárnì Domu kultury. Mìli jsme vzácného hosta, profesionální a velmi populární skupinu FLERET, která
letos oslavuje 35 let trvání na naí hudební scénì.

Koncert byl stylizován do období meziváleèného jazzu a swingu
období 20. století ve vech detailech. Propojily se zde typické dobové zpùsoby, poèínaje kostýmy a úèesy interpretù a celkovou reií
pøedstavení konèe. Vitální jazzový výraz interpretù byl umocòován
smyslem pro show, nadhledem a humorem. Strhující hra orchestru
byla korunována pìveckými a taneèními výkony sólistù vè. stepu
Ondøeje Havelky.

O podobì veèera jsme se s Vizovjanem a kapelníkem Zdeòkem
Hrachovým velmi rychle domluvili. Nae klubové poøady nejsou jen o
hudbì, ale vdy si s muzikanty povídáme o jejich historii a hudebním
vývoji. No a Z. Hrachový s houslistou S. Bartoíkem se pøedvedli jako skvìlí vypravìèi. Navíc dovezli na DVD záznam z letoního vyprodaného koncertu v praské Lucernì a promítli jsme i ukázku z koncertu na Masters of Rock ve Vizovicích - skladbu s úasnou Jarmilou
ulákovou.
Pouití autentických hudebních nástrojù pøineslo okouzlující
zvuk koncertu, který známe z dobových nahrávek èi filmù.
Pracovnice DK

Jejich komorní a bezprostøední vystoupení diváky nadchlo a tím,
e jsme se dostali jen do první poloviny jejich historie, bylo domluveno pokraèování se skupinou FLERET v Hudebním klubu i pøítí rok.
Jan Imrýek
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