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Zastupitelstvo mìsta Vizovice schválilo na svém zasedání
dne 18. 2. 2019 schodkový rozpoèet Mìsta Vizovice na rok 2019
s celkovými rozpoètovými pøíjmy 120 608 432 Kè a rozpoètovými
výdaji ve výi 136 463 800 Kè, pøièem záporný rozdíl pøíjmù a
výdajù kryje kladný zùstatek finanèních prostøedkù z minulých let.
Na investice je vyèlenìno 38 mil. Kè.
Nejvìtí objem penìz pùjde na rekonstrukci, modernizaci èi
vìtí opravy místních komunikací, chodníkù a parkovi, a to ve
výi 10,8 mil. Kè. Konkrétnì se jedná o opravu místní komunikace a zpevnìných ploch na ulici Mlýnská, opravu místní komunikace na Dubovsku, rekonstrukci chodníkù na ulici tìpská a Partyzánská. Dalí opravy místních komunikací budou probíhat prostøednictvím technických slueb. Stavební práce na ulici tìpská
budou zahájeny v mìsíci kvìtnu. Ve fázi vyøizování stavebního
povolení je vybudování chodníku na ulici Partyzánská. Na opravu
komunikace a zpevnìných ploch na ulici Mlýnská jsme podali ádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a poèátek stavebních prací bude závislý na tom, kdy se dozvíme výsledek naí ádosti.
Èástka 7,5 mil. Kè je vyèlenìna na investice do základní koly.
Pøipravuje se oprava pøístupového schoditì k horní budovì a
oprava elektroinstalace v dolní budovì základní koly. Stavební
práce budou probíhat v období letních prázdnin s ohledem na zajitìní bezpeènosti ákù.
S èástkou 4,9 mil. Kè poèítáme na opravu stávajících èi budování nových sportovi. V mìsíci bøeznu byly dokonèeny práce na
vybudování víceúèelového høitì na sídliti Janova hora. Høitì s
umìlým povrchem je urèeno pro volejbal, nohejbal, tenis, malou
kopanou, streetball a v zimním období také pro bruslení a hokej.
Na èásteèné financování této akce jsme obdreli dotaci od Nadace ÈEZ v rámci projektù Oranové høitì. Høitì bude vyuíváno
v souladu s provozním øádem a ve stanovenou otevírací dobu bude volnì pøístupné. O provoz høitì se bude starat ustanovený
správce. Dalí sportovní investicí je úprava herní plochy u Domu
dìtí a mládee Zvonek, výmìna oplocení a oprava stávajících
herních prvkù. Plánujeme doplòování stávajících dìtských høi o
nové herní prvky. Také je zadáno zpracování projektové dokumentace na cyklostezku v katastru Vizovic a zpracování provádìcí dokumentace na koupalitì.
V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na akci Sníení
energetické nároènosti veøejného osvìtlení - EFEKT 2019. Jedná
se o dalí etapu celkové obnovy svìtelných bodù ve Vizovicích. V
této fázi bude vymìnìno a doplnìno 310 kusù svítidel. Na tuto
investici máme schválenou dotaci z Ministerstva prùmyslu a obchodu z programu EFEKT ve výi 2 mil. Kè, celková investice pøijde na 5 mil. Kè.
Práce budou probíhat od kvìtna do øíjna.
Èástka 3 mil. Kè je vyèlenìna na modernizaci a rozíøení
mìstského rozhlasu. V rámci projektu Protipovodòová opatøení
mìsta Vizovice budou nainstalovány nové obousmìrné hlásièe,
umístìny dvì vodoèetné latì v øíèkách Bratøejovka a Lutoninka a
provedena digitalizace povodòového plánu. Na tuto investici mìsto získalo dotaci z Fondu soudrnosti v rámci Operaèního programu ivotní prostøedí ve výi necelých 2,2 mil. Kè.
Èástku 2,3 mil. Kè chceme investovat do dalích úprav Domu
kultury. Pøipravujeme rekonstrukci sociálních zaøízení a opravu
venkovního schoditì.
Investièních potøeb a plánù je spoustu. Pevnì vìøím, e se
nám bude daøit je vechny postupnì zrealizovat.
Informace o investièních akcích, vèetnì fotografií z prùbìhu
realizace, jsou k dispozici na webových stránkách mìsta, v sekci
investièní akce mìsta a veøejné zakázky.
Silvie Dolanská
starostka
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PRACOVNÍKÙM TECHNICKÝCH SLUEB ZAÈALO
NEJNÁROÈNÌJÍ OBDOBÍ V PÉÈI O ZELEÒ
S prvními jarními sluneèními paprsky zaèalo pracovníkùm
Technických slueb mìsta Vizovice nejnároènìjí období v péèi o
zeleò. Do ní patøí nejen výsadba letnièek, ale tøeba i oetøování,
výsadba nových èi kácení nebezpeèných stromù. Postarat se musí
napøíklad i o 1370 metrù ivých plotù èi o pøiblinì 12 hektarù travnatých ploch.
Nìkteré stromy kácejí a oetøují pracovníci technických slueb,
ale kácení a oetøení rizikových a velkých stromù provádí externí
firma, která má i odpovìdnost za pøípadné kody vzniklé pøi práci,
øekla Bronislava Dukátníková z TS mìsta Vizovice.
K oetøování stromù ve Vizovicích patøí i bezpeènostní vazby,
které prodluují jejich ivotnost. Bez této vazby bychom je jinak
museli pokácet. Není ale bohuel moné ji provést u vech stromù,
upozornila Bronislava Dukátníková.
Stromy je potøeba vizuálnì kontrolovat jednou roènì. Pracovníci
technických slueb je ale vìtinou kontrolují pokadé, kdy kolem
nich prochází. Pøi extrémních vlivech poèasí, jako jsou napøíklad vítr
a mokrý sníh, se mohou polámat i zdravé stromy.
Kácení se ale nedìje jen tak mimodìk. Podle zákona è.
114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny u vìtiny døevin rostoucích
mimo les o obvodu kmene nad 80 cm ve výce 1,3 m nad zemí musí

PO ZIMÌ ZAÈÍNÁ RADNICE OPÌT
DOPLÒOVAT MOBILIÁØ VE MÌSTÌ
I OBNOVOVAT DÌTSKÁ HØITÌ
S konèící zimou zaèíná vizovická radnice s postupnou obnovou
mobiliáøe ve mìstì. V plánu je napøíklad instalace nových lavièek
pøedevím na sídliti Rùová a doplnìní zastøeení pro popelnice.
Na nìkterých dìtských høitích se u objevily nové herní prvky.
U celého sídlitì Rùová, kde jsme loni nechali opravit chodníky, pøibydou lavièky nebo se staré vymìní za nové. Nejen na sídliti
Rùová poèítáme s dalím doplnìním nových betonových odpadkových koù. Do konce bøezna budou vymìnìny také betonové pøístøeky na popelnice v ulici Komenského, popsala místostarostka
Vizovic Alena Hanáková. Tato investice pøijde mìstskou kasu na
zhruba 230.000 korun.
U teï se pracovníci technických slueb pustili do modernizace
vybraných dìtských høi. Na høitích ve ètvrti A. Háby a na ulici 3.
kvìtna instalovali nové houpaèky. "Bìhem jarních mìsícù poèítáme
s tím, e v tìchto èástech jetì dalí herní prvky doplníme. Obnovíme i høitì za takzvaným Rohlíkem - budovou naproti domu kultury. Tam jsme museli atrakce pro dìti odstranit, byly v havarijním stavu," doplnila Alena Hanáková. Modernizace dìtských høi bude stát
stovky tisíc korun.

jejich vlastník, v tomto pøípadì Mìsto Vizovice, poádat pøísluný
orgán ochrany pøírody o povolení ke kácení. Ruku v ruce s povolením ke kácení døevin jde naøízení náhradní výsadby za vzniklou ekologickou újmu.

Samotná výsadba by ale nic neøeila, kdyby se pracovníci technických slueb o zeleò ve mìstì dál peèlivì nestarali. Tím nejdùleitìjím je pravidelná zálivka. Bez ní by v posledních letech v období
vegetace pøeilo jen málo novì zasazených stromù, keøù a rostlin.
Vzhledem ke stále èastìjímu a delímu období sucha je potøeba
pravidelné zálivky rok od roku vìtí, ne tomu bývalo døív.
Výsadba nových letnièek a cibulovin se dìje prùbìnì. Oøezy
tvarovaných ivých plotù se dìlají nìkolikrát roènì - vìtinu oøezáváme dvakrát za rok, ale pøes ètvrt kilometru plotù na Masarykovì
námìstí øeeme ètyøikrát a estkrát roènì, poznamenala Bronislava Dukátníková s tím, e u trávníkù je to jiné a péèe o nì se nedá
vyjádøit èísly. Tráva toti nemá koøeny hluboko, proto rychle reaguje
na sucho a pøestává na nìkterých místech rùst. Tøeba na námìstí,
jeho nejbliím okolí a høbitovì je péèe intenzivnìjí ne u ostatních
travnatých ploch ve mìstì, vysvìtlila. Na Masarykovì námìstí a
jeho nejbliím okolí je 3380 m2 travnatých ploch, na høbitovì je to
pak 3150 m2.

RADNICE NECHÁ OPRAVIT JEDEN
Z NEJFREKVENTOVANÌJÍCH
CHODNÍKÙ VE VIZOVICÍCH
Jeden z nejvíc vyuívaných chodníkù ve Vizovicích se koneènì
doèká opravy. Radnice vypsala veøejnou zakázku na rekonstrukci
chodníku na ulici tìpská. Ten stávající je nejen v havarijním stavu,
ale hlavnì po celé jeho délce chybí bezbariérové prvky. Nesplòuje
tak vyhláku Ministerstva pro místní rozvoj ÈR o obecných technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb.
Odhadované náklady na jeho opravu èiní 2,8 milionu korun.
Chodník o délce necelého pùl kilometru neslouí jen místním,
ale z pohledu návtìvníkù Vizovic, kteøí do mìsta pøijídìjí èi z mìsta
odjídìjí vlakem, jde o nejèastìji volenou trasu mezi vlakovým nádraím a centrem mìsta, uvedla starostka mìsta Silvie Dolanská.
Ulice tìpská se napojuje na hlavní dopravní tepnu Vizovic - silnici I/69 - pod místním zámkem, vede podél potoku Bratøejovka, sleduje jeho soutok s Lutoninkou a prochází sídlitìm tìpská a ètvrtí
A. Háby. Konèí v køiovatce s ulicemi Sluovská, Tyrova, Tìchlovská a Nádraní. Chodník teï není po celé délce ulice tìpská. V projektu radnice ale poèítá nejen s rekonstrukcí toho stávajícího, ale i s
èásteèným vybudováním nového chodníku tam, kde nyní schází a z
hlediska dalích parametrù je moné jej v místì postavit.
Pokud pùjde ve podle plánu, práce na rekonstrukci chodníku
zaènou v kvìtnu, hotovo by mìlo být na konci srpna.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková

4

Vizovské noviny

Vizovske noviny_2_19b.qxd

12.4.2019

16:45

Stránka 5

PO VÍCE NE ROCE HLEDÁNÍ MAJÍ
VIZOVICE OPÌT KRONIKÁØE
Vizovice mají opìt kronikáøe. Vedení mìsta jej marnì hledalo
pøes rok. Historické okamiky ve mìstì bude novì zaznamenávat
Ing. Miloslav Vítek - nositel ocenìní Osobnost mìsta Vizovice a dlouholetý pøedseda Klubu èeských turistù Vizovice. Vést kroniku ukládá
obcím zákon.
Psát kroniku není jednoduché a nemùe to dìlat kadý.
Kronikáø je èlovìk, který takzvanì zná terén, zajímá se o dìní v obci,
baví ho to. Ve Vizovicích je øada lidí, kteøí by ji mohli psát, protoe k
tomu mají vekeré pøedpoklady, ale kdy jsme je oslovili, s psaním
kroniky váhali nebo nabídku pøímo odmítli. To, e jsme doli ke
jménu pana inenýra Miloslava Vítka, byla vlastnì náhoda. A já jsem
za ni nesmírnì ráda, øekla místostarostka Vizovic Alena Hanáková.
Miloslav Vítek je rodákem z Prahy. V letech 2000 a 2015 byl
pøedsedou KÈT Vizovice. Byl napøíklad i dlouholetým manaerem
Obrazového atlasu KÈT, stál u zrodu mezinárodního Festivalu turistických amatérských filmù a fotografií. Podílel se na vybudování stezek Vizovické prameny, Turistické prameny, Stezky pro zdravotnì
postiené èi Stezky Josefa Váni.
Tìím se, e budu pro Vizovice pracovat. První se musím seznámit se vím, co mìlo být napsáno a nebylo. Ve si promyslet, najít
systém. Co vím, je to, e ruènì ji psát nebudu. To bych nedokázal,
prozradil nový vizovický kronikáø Miloslav Vítek.

Kvíz Jak znáte Vizovice pokraèuje a dnes si myslím, e pro vìtinu Vizovjanù a tak jednoduchý nebude. Samozøejmì znalci nezaváhají a místní budou vìdìt ihned, ale vìøím, e mnoho z nás by
zvonici nezaøadilo.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Povinnost vést kroniku a zachovat tak zprávu pøítím generacím
ukládá samosprávám zákon o obcích. Ten ovem nestanovuje ani
napøíklad postavení a odmìòování kronikáøe, ani sankce pro pøípad,
e nìkde kroniku nevedou. Po deseti letech od dopsání svazku musí
obce hotové kroniky odevzdat pøíslunému archivu, kde se uchovávají.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková

VZPOMÍNKA
Dne 1. 4. 2019 jsme vzpomnìli
nedoité 80. narozeniny naeho tatínka, dìdeèka
Frantika Kladníèka.
S láskou vzpomínáme.
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Obr. 1: Chrastìov - novodobì upravená døevìná zvonièka
Obr. 2: Chrastìov - roubený pýchárek u èp. 13
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Jarní mìsíc bøezen je pro knihovny ji pravidelnì sváteèním obdobím - bøezen si toti pøipomínáme jako mìsíc ètenáøù. Tato tradice u
nás vznikla v roce 1955 pod názvem Bøezen - mìsíc knihy. V historickém kontextu je vnímána rùznými pohledy a názory. Domníváme
se, e titìná kniha zùstane vak jetì mnoho let spoleèníkem ètenáøù pro zábavu i vzdìlání a je vhodné si její poslání i nadále pøipomínat.

jako symbol jara papírového beránka. Dìkujeme vem, kteøí nám s
touto akcí ve svém volném èase ochotnì pomáhají.

A doporuèení na dobrou knihu dle naí statistiky za 1. ètvrtletí? Na
prvních tøech místech byly nejpùjèovanìjími knihami tituly èeských
autorù Patrika Hartla, Radky Tøetíkové a Hany Marie Körnerové.
O vech dalích akcích, aktivitách a nových knihách v naem
fondu si pøeètete na www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

HELLO EVERYBODY!
I nae knihovna nezùstala pozadu a nabídla svým ètenáøùm mnoho moností, jak tento jarní mìsíc spolu s námi oslavit. Na zaèátku
bøezna k nám opìt zavítal pan Stanislav Motl, který ji 20 let pátrá po
osudu spisovatele Antoina de Saint Exupéryho. Pro rodièe s dìtmi do
tøí let jsme pøipravili setkání v knihovnì. A protoe toto setkání mìlo úspìch, dalí pokraèování nenechalo na sebe dlouho èekat. A tak jsme
se na zaèátku dubna setkali ji podruhé. Studenti Støední koly odìvní a slueb i áci Základní koly Vizovice k nám zavítali na besedy o
autorech i knihovnì. Pokraèujeme v projektu s Mateøskou kolou Vizovice Celé Èesko ète dìtem a opìt jsme se zapojili do mezinárodního
projektu Bookstart - S kníkou do ivota. O tomto projektu jsme vás
informovali ji v loòském roce. Veøejnosti 55+ jsme vìnovali cyklus
pøednáek Trénování pamìti s PhDr. Helenou Gajdùkovou.
Jako jaro je spojováno s velikonoèními svátky, tak je knihovna spojována s tradièní velikonoèní dílnièkou. Dìti s rodièi i prarodièi malovaly vajíèka rùznými technikami, tvoøily z vizovického peèiva a vyrábìly
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Anglický jazyk je v souèasné dobì vude kolem nás a jeho
znalost je u vìtiny pracovních
pozic povaována za samozøejmost. Dùleitost ovládání tohoto
jazyka vnímají ji i samotné dìti,
proto jsou nadené, e se mohou nauèit nìco navíc. Uèí se
zejména to, co je zajímá a co v
praxi vyuijí. To zastává i nová
paní lektorka Iva, která se snaí
spojit pøíjemné s uiteèným. U
kadého dítìte sleduje oblast
jeho zájmu a prostøednictvím
rùzných metod výuky nae mladé angliètináøe pøirozenì sbliuje s novými slovíèky a frázemi.
Za poslední rok jsme u dìtí
zaznamenali vetí schopnost
plynnì se domluvit jak s lektorkou, tak s jinými anglicky mluvícími lidmi, se kterými se dìti
dostaly do kontaktu. Dìti nyní

rády sledují videa s anglicky
hovoøícími fotbalisty. Nejvìtí
radost vak mají, kdy porozumí
anglické písnièce a mohou se
tím pochlubit tetám i kamarádùm. Zlepení a udrení výborného prospìchu je jen pøíjemný
bonus.
Toto individuální i skupinové
douèování, které má v naem
dìtském domovì ji dlouholetou
tradici, by vak
nemohlo být
realizováno
bez tìdré finanèní podpory Nadaèního
fondu Albert a
jeho projektu
Bertík pomáhá 2018. Chceme
Vám proto i touto cestou vzkázat srdeèné podìkování!
Dìti z DD a Z Vizovice
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAÈNÍ PROGRAM
Tøetí výzva, kterou MAS vyhlásila, je zamìøena na podporu bezpeènosti dopravy, terminály a parkovací systémy na území Vizovicka
a Sluovicka.

OPERAÈNÍ PROGRAM IVOTNÍ
PROSTØEDÍ
MAS Vizovicko a Sluovicko vyhlásila 14. 3. 2019 2 výzvy OPP.
Výzva è.1 je zamìøena na Zlepení kvality prostøedí v sídlech zejména na revitalizaci prvkù sídelní zelenì. Výe podpory je 60 %
a celková alokace je 3 000 000 Kè. Konec pøíjmù ádostí bude 30. 9.
2019.
Výzva è. 2 OPP je zamìøena na Posílení pøirozené funkce
krajiny - zejména na vytváøení, regenerace èi posílení funkènosti
krajinných prvkù a na realizace pøírodì blízkých opatøení. Celková
alokace: 7 000 000 Kè a výe podpory: 80 - 100%. Konec pøíjmù
ádostí bude 29. 8. 2019.
Ing. Eva Pøehnalová

DÌTSKÝ KARNEVAL NA ORLOVNÌ
VE VIZOVICÍCH
Venku u to vypadalo skoro jako jarní den, ale pokud jste vstoupili 16. února 2019 do sálu orlovny ve Vizovicích, pøipadali jste si jako
v ledovém království. Ne, nebyl to sen, ocitli jste se opravdu v
Ledovém království královny Elsy. Kromì ní jste se zde mohli potkat
s její sestrou Annou, snìhulákem Olafem, soby, eskymáky a dìtmi
pøestrojenými za princezny, rytíøe, námoøníky, taneènice, rùzná zvíøátka i oblíbené filmové hrdiny. Vichni se toti pøili bavit na tradièní
orelský dìtský karneval.
Po úvodním pøedstavení vech masek zahájila královna Elsa
zimní arendelské hry. Kluci i holky tak házeli snìhovými koulemi na
cíl, stavìli kostky ledu, hledali stejné snìhové vloèky, spoleènì s
rodièi lyovali na lyích pro dva a dokonce si i zabruslili. Jednotlivé
soutìe byly prokládány písnièkami a tancem vech masek.

adatelé budou moci do 31. 5. 2019 podat projekty, které se
zabývají rekonstrukcí chodníkù, modernizací veøejného osvìtlení nebo dopravního znaèení. Podporována je také rekonstrukce èi výstavba pøestupních terminálù a parkovacích systémù.
Celkem je v této výzvì pøipraveno 10 000 000 Kè a výe dotace
èiní 95% z celkových zpùsobilých výdajù.
Ing. Pavel Elík

Dìtský domov a Základní kola
Vizovice pøijme do pracovního
pomìru kuchaøe/kuchaøku.
Jedná se o práci na HPP,
pouze ranní smìna.
Blií informace
na telefonu 732 463 068.

Díky panu Okerovi nechybìl oblíbený fotokoutek. Velkou radost
vem udìlaly ceny v dìtské tombole, proto touto cestou dìkujeme
vem tìdrým dárcùm (jmenovitì firmì Coris-Color a Papírnictví
Pavelka), kteøí do tomboly pøispìli. Podìkování patøí také Mìstu Vizovice, díky jeho finanèní podpoøe mohly dìti za soutìe dostávat
odmìny a nikdo tak domù neodeel s prázdnou.
Sál orlovny letos praskal ve vech, spokojení odcházeli domù
úèastníci i organizátoøi akce a vichni u se tìíme zase za rok na
vidìnou.
Albìta Dolealová
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PODPORA VZDÌLÁVÁNÍ NA VIZOVICKU A SLUOVICKU
Místní akèní plán (MAP) je soubor aktivit, které podporují rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdìlávání dìtí a mládee ve vìku do 15 let.
Hlavním cílem je podpoøit spolupráci a partnerství irokého spektra
aktérù v této oblasti od zøizovatelù kol, pøes koly samotné, instituce zájmového a neformálního vzdìlávání a nezapomíná se ani na
rodièe. Na naem území jsme projekt nazvali Nae kola - nae
radost II, který je realizován od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2022 z dotace
OP Výzkum, vývoj a vzdìlávání.

Ke svému konci pro letoní kolní rok spìjí aktivity Malé technické univerzity, které absolvovalo 11 kol z území Vizovicka a
Sluovicka. Kadá kola si mohla zvolit tøi z nabízených 12 lekcí,
napø. stavitel mìsta, kde si dìti postaví mìsto a silnice, doplní o
základní obèanskou vybavenost (hasièi, policie, obecní úøad ) a
následnì si model pøekreslí do mapy, nebo zpracovatel odpadù, pøi
kterém se dìti dozví, kde konèí odpad, postaví si skládku a ukáou
si praktickou ukázku recyklace papíru. Podle ohlasù pedagogù, ale
zejména dìtí, jde o projekt velice zajímavý a pøínosný, dìti si lekce
uily a odnesly si z nich spoustu dùleitých poznatkù do dalího ivota.

Opavsko, kde jsme navtívili dvì základní koly, jednu mateøskou
kolu a jednu alternativní základní kolu. Program byl doplnìn o dvì
kolení a sdílení pøíkladù dobré praxe.
V lednu se seli na svém jednání zástupci - tzv. manaeøi kol,
kteøí byli seznámeni se svojí rolí v projektu MAP II. a s dosavadní èinností jednotlivých pracovních skupin, na kterých mimo jiné byly vzneseny poadavky na zajitìní semináøù v oblasti specifických poruch
uèení, ICT dovedností - zejména co se týká znalosti práce s MS
Word, Excel, PowerPoint a práce s tablety, interaktivními tabulemi a
výukovými aplikacemi nebo také semináø pro rodièe na téma kyberikana.
Zároveò ji probìhla v bøeznu tøetí jednání pracovních skupin,
která byla zamìøena na aktualizaci SWOT analýzy. Jako silné stránky byly napøíklad oznaèeny podpora kol ze strany zøizovatelù,
dostateèná kvalifikace uèitelù nebo zájem mateøských kol o polytechniku a environmentální vzdìlávání. Na opaèné stranì byly jako
slabé stránky definovány zastaralé vybavení kol a sportovi, nezájem dìtí o ètení a nedostatek pracovních zkueností pedagogù s
dìtmi se specifickými poruchami uèení, nesamostatnost dìtí v M a
1. tøídì základních kol aj. Na pøítích jednáních, která by mìla probíhat koncem mìsíce kvìtna, budou stanoveny priority a cíle do roku
2023 a navreny aktivity, které v rámci projektu mùeme realizovat.
Bc. Alena Rasochová
Ing. Renata Bednáøová

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUEB NA VIZOVICKU A SLUOVICKU
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. realizuje projekt Komunitní
plánování sociálních slueb (KPSS), které má za cíl naplánovat na
území ORP Vizovice dostupnost sociálních slueb a posílit udritelnost plánování.
V rámci KPSS se setkávají pracovní skupiny, kde jsou zapojeni
zástupci poskytovatelù, zadavatelù a uivatelù sociálních slueb z
Vizovicka a Sluovicka.
Pracovní skupiny jsou zamìøeny na seniory a osoby zdravotnì
postiené, rodiny s dìtmi a osoby ohroené sociálním vylouèením.
Projekt bude realizován do konce roku 2019.
Vekeré informace o projektu naleznete na stránce...
www.kpssvizovice.cz
Ing. Marie Poníilová

Koupím ihned byt,
i v pùvodním stavu.
Tel.: 703 128 423
Pro pedagogy jsme zrealizovali semináø vìnovaný ètenáøské a
matematické pregramotnosti (tj. v mateøských kolách, pøípadnì 1.
tøídì základní koly). Ve dnech 25. a 26. bøezna jsme absolvovali s
øediteli, pedagogy a zástupci zøizovatelù vzdìlávací exkurzi na
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Mám zájem o koupi
rodinného domu.
Volejte na tel.: 604 517 862
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KDY SE BUDOU VOLBY NA ÚZEMÍ ÈESKÉ REPUBLIKY
KONAT?
- v pátek 24. kvìtna 2019 od 14:00 - 22:00 hodin
- v sobotu 25. kvìtna 2019 od 8:00 - 14:00 hodin
ZA JAKÝCH PODMÍNEK MÁ OBÈAN ÈR PRÁVO HLASOVAT?
Voliè mùe hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu volièù
pro volby do Evropského parlamentu, popøípadì hlasuje na volièský
prùkaz a nemá omezenou svobodu z dùvodu ochrany zdraví nebo
nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a nejpozdìji 25. kvìtna 2019 dosáhne vìku 18 let.
ZA JAKÝCH PODMÍNEK MÙE HLASOVAT OBÈAN JINÉHO
ÈLENSKÉHO STÁTU EU VE VOLBÁCH DO EP NA ÚZEMÍ ÈR?
Obèan jiného èlenského státu EU má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území ÈR za pøedpokladu:
- nejpozdìji 25. kvìtna 2019 dosáhne vìku 18 let,
- je ke druhému dni voleb nejménì 45 dnù pøihláen k trvalému
nebo pøechodnému pobytu na území ÈR (tj. nejménì od 10. dubna 2019),
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
nemá omezenou osobní svobodu z dùvodu ochrany zdraví lidu a
- je u obecního úøadu v místì svého pobytu zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu.
KDY JE OBÈAN JINÉHO ÈLENSKÉHO STÁTU ZAPSÁN
V SEZNAMU VOLIÈÙ PRO VOLBY DO EP?
Obèan jiného èlenského státu EU je do tohoto zapsán, jestlie:
- o zápis do seznamu poádal ji pøi minulých volbách do EP a
od té doby nepoádal o vykrtnutí z tohoto seznamu a nadále splòuje podmínky pro výkon volebního práva,
- je veden v dodatku stálého seznamu volièù pro úèely voleb do
zastupitelstev obcí a u obecního úøadu v místì svého pobytu poádá o pøenesení svých údajù z tohoto dodatku do seznamu volièù pro
volby do EP,
- poádá o zápis do seznamu volièù pro volby do EP nejpozdìji
do 14. dubna 2019 do 16:00 hodin u obecního úøadu, v jeho
správním obvodu je hláen k pobytu.
SEZNAM VOLIÈÙ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Dne 14. dubna 2019 zanese obecní úøad do seznamu volièù obèany ÈR, kteøí mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a mají na území mìsta Vizovice trvalý pobyt a dále obèany jiných
èlenských státù EU, kteøí o zápis do seznamu volièù pro volby do EP
poádali.
JAK POSTUPOVAT, KDY SE VOLIÈ PO 14. DUBNU 2019
PØESTÌHUJE?
V pøípadì, e se voliè po 14. dubnu 2019 pøestìhuje do jiné obce, bude automaticky vykrtnut ze stálého seznamu volièù mìsta Vizovice, ale nebude automaticky zapsán do stálého seznamu volièù v obci, do ní se k trvalému pobytu pøihlásil. Pokud bude chtít voliè hlasovat v místì nového trvalého pobytu, musí v této obci ve lhùtì
do 22. kvìtna 2019 do 16:00 hodin pøedloit potvrzení o tom, e byl
vykrtnut ze stálého seznamu volièù mìsta Vizovice a poádat o
zápis do stálého seznamu volièù v místì nového pobytu, pøípadnì ve
dnech voleb pøedloit toto potvrzení okrskové volební komisi v místì
nového trvalého pobytu. Obèané, kteøí se po 14. dubnu 2019 pøihlásí k trvalému pobytu na území mìsta Vizovice, a chtìjí ve volbách do EP hlasovat, musí ve lhùtì do 22. kvìtna 2019 do 16:00
hodin zaádat o zápis do stálého seznamu volièù a pøedloit
potvrzení o tom, e byli vykrtnuti ze seznamu volièù v místì
pøedchozího pobytu, pøípadnì toto potvrzení pøedloit ve dnech
voleb pøísluné okrskové volební komisi. Pokud tak neuèiní, nebude jim okrskovou volební komisí umonìno hlasování.

VOLIÈSKÝ PRÙKAZ
Voliè, který nemùe nebo nehodlá hlasovat ve svém volebním
okrsku, mùe poádat o vydání volièského prùkazu, se kterým mùe
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ÈR. Volièský prùkaz
vydává obecní úøad podle místa trvalého pobytu (tj. ten, u kterého je
zapsán v seznamu volièù). Osobnì lze podat ádost nejpozdìji do
22. kvìtna 2019 do 16:00 hodin, písemnì tak, aby ádost byla
doruèena pøíslunému obecnímu úøadu nejpozdìji do 17. kvìtna 2019. Písemná ádost musí být opatøena úøednì ovìøeným podpisem nebo zaslána prostøednictvím datové schránky.
JAK VOLIÈ HLASUJE?
Voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné. Po prokázání
totonosti a státního obèanství obdrí úøední obálku opatøenou úøedním razítkem, pøípadnì sadu hlasovacích lístkù. Volièi, který není
zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumoní (to neplatí, pokud
voliè hlasuje na volièský prùkaz nebo pøedloí potvrzení, e byl
vykrtnut ze seznamu volièù v souvislosti se zmìnou trvalého
pobytu a prokáe své právo v okrsku hlasovat).
S úøední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí voliè do prostoru
urèeného k úpravì hlasovacích lístkù, vybere hlasovací lístek kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat. Na vybraném hlasovacím lístku mùe voliè udìlit preferenèní hlas nejvýe dvìma
kandidátùm tak, e zakroukuje jejich poøadové èíslo.
MÍSTO KONÁNÍ VOLEB
VOLEBNÍ OKRSEK è.1
volební místnost: Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo nám.
1007 - velká zasedací místnost, tel. 775 416 395,
pro volièe bydlící v ulicích:
Hodiovská, Chrastìovská, Chrastìovské paseky, Kamenec,
Komenského, Kròovská, Manství, Masarykovo nám., Nábøení, Nad
Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Potovní,
Prostøední, Rùová, Sadová, Sluneèná, kolní, U Stadionu, Zahradní
VOLEBNÍ OKRSEK è.2
volební místnost: Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo nám.
1007, prostory u obøadní sínì, tel. 775 416 438,
pro volièe bydlící v ulicích: Dìlnická, Dubovsko, Hruové, Janova Hora, Kopanická, Lázeòská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná, Razov, Øíèanská,
Øíèní, Slatinská, ul. tìpská, ul. 3. kvìtna, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, elechov
VOLEBNÍ OKRSEK è.3
volební místnost: Støední kola odìvní a slueb Vizovice, Tyrova 875, tel. 775 416 442,
pro volièe bydlící v ulicích: A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb,
Nádraní, Pod Habeem, Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov, Tìchlovská, Tyrova, Vinohrádek
VOLEBNÍ OKRSEK è.4
volební místnost: Obecní dùm Chrastìov, Chrastìov 44, Vizovice, tel. 775 416 425,
pro volièe bydlící v místní èásti: Chrastìov
Vekeré informace k volbám budeme zveøejòovat na webových
stránkách mìsta www.vizovice.eu., v pøípadì dotazù se mùete obracet na tel. è. 725 756 788, petra.kovarova@vizovice.eu.

Mgr. Petra Kováøová
vedoucí odboru pøestupkového
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POZVÁNKA DO INFOCENTRA
Milujete kávu stejnì jako
George Clooney? Ale nebaví
vás, kdy ji pijete samotní doma? V tom pøípadì pøijïte k
nám do Domu kultury. Mùete
si ji vypít tøeba u naí pouèné
výstavy Místa utrpení, smrti a
hrdinství, nebo v klidu posedìt
v naem novì zrekonstruovaném vestibulu, kde je dost místa
pro kadého.
Samozøejmì nenabízíme
jen kávu. Skoro kadý mìsíc
zde poøádáme vernisáe, ta
nejblií probìhne 6. 5. 2019 v
17:00 hodin. Bude to výstava
místních umìlcù Marie Tlaskalové a Josefa Kanára, která
potrvá do 12. 6. 2019.
Pokud máte potíe s poèítaèem, nebo toto zaøízení nemáte,
mùete u nás pouít ten ná,
který slouí veøejnosti a je takøka nepøetritì pøipojen k internetu. Potøebujete nìco vytisknout, okopírovat nebo naskenovat? Navtivte nás, rádi pomùeme.

Na novou sezónu jsme pøipraveni
Tentokrát jsme v naem
Turistickém informaèním centru
(TIC) pøipravili a zaøadili do prodeje ètyøi nové pohlednice, na
kterých je pùvab mìsta zachy-

cen prezentací zajímavých míst
a pohledù na Vizovice. Pøijïte si
je k nám do infocentra prohlédnout. Urèitì si nìkterou vyberete.
Jan Fuksa

VE VIZOVICÍCH JE K VIDÌNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA
O KONCENTRAÈNÍCH TÁBORECH
Vznik koncentraèních táborù
v Nìmecku bezprostøednì po
uchopení moci Adolfem Hitlerem, kdo tábory pøipravoval a z
jaké zvrácené ideologie postavené na nenávisti, potlaèování
lidských práv, rasismu, antisemitismu, xenofobie vycházel. To
ve a jetì daleko víc pøedstavuje rozsáhlá putovní výstava
Místa utrpení, smrti a hrdinství s
podtitulem Vìzni z èeských zemí
v nacistických koncentraèních
táborech, která je ode dneka k
vidìní v Domì kultury Vizovice.
Výstavní soubor 28 mobilních panelù návtìvníky seznamuje s osudy vìzòù z èeských
zemí, jednotlivcù i celých etnic-
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kých skupin, pronásledovaných
a vìznìných pro své politické
smýlení, náboenské pøesvìdèení, barvu pleti i rasový pùvod.
Nìkolik posledních panelù pak
mají varovat pøed rozmáháním
neonacistických, xenofobních a
antisemitských projevù v dnení
dobì.
Základ k výstavì poloil Ota
Kraus, osvìtimský vìzeò a spoluautor knihy Továrna na smrt,
který byl autorem první èeskoslovenské expozice v 16. bloku
koncentraèního tábora v Osvìtimi v roce 1950, i scénáøe rozíøené výstavy otevøené v roce
1970, 25 let po osvobození Osvìtimi. Po dalích deseti letech
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pøiel Ota Kraus s mylenkou
otevøít putovní výstavu s tématikou tábora v Osvìtimi, která by
byla umístìná v tuzemsku a
snadno dostupná mládei a
generacím narozeným po válce.
To se vak nikdy nepodaøilo, i
kdy své síly a mylenky tomuto
vìnoval a do konce svého ivota.
Historická skupina Osvìtim
pøi Sdruení osvobozených politických vìzòù a pozùstalých po
nìm tuto tafetu pøevzala a s
pøispìních svých èlenù získala
podporu nejen v Èeské republice, ale i v zahranièí. Expozice
byla poprvé veøejnosti pøedstavena v roce 2005 v pøíznaèném
prostoru - v kamenném klínu liberecké synagogy, která byla
jako mnoho jiných vypálena pøi
Køiálové noci.
Ve Vizovicích bude tato ojedinìlá výstava k vidìní ve výstavních prostorách informaèního centra do konce dubna, a to
vdy od pondìlí do pátku od 8
do 12 hodin a od 12:30 do 16:30
hodin.
Bc. Gabriela Netopilová
Slutíková
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VÝTVARNÁ SOUTÌ
Mìsto Vizovice vyhlásilo dne 30. ledna 2019 výtvarnou soutì
pro dìti s dopravní tématikou a tématikou s ohledem na ivotní prostøedí Lesní cesty, motorismus a ivotní prostøedí.
Cílem soutìe bylo pøipomenout nebezpeèí, která hrozí kadému, kdo nedodruje pravidla silnièního provozu a zneèiuje ivotní
prostøedí, a tím pøispìt k výchovì nejmladí generace - úèastníkù silnièního provozu.

Výchovnì-vzdìlávací akce pùsobí u dìtí na jejich pocit osobní
odpovìdnosti za zdraví a ivot pøi pohybu po komunikacích. Tématickou výchovou dìtí je pùsobeno na sniování nehodovosti, úrazovosti úèastníkù silnièního provozu a výchova nové odpovìdnìjí generace chodcù, cyklistù a øidièù.
Do soutìe se zapojilo 27 dìtí ze Z a M Jasenná, Z a M
Veselá a Z Sluovice. Na základì výbìru (hodnotící komise) byly 4.
dubna 2019 pøedány vem zúèastnìným vìcné ceny, které zakoupilo Mìsto Vizovice a Ministerstvo dopravy ÈR oddìlení BESIPU. Pro
vechny autory výtvarných dìl byl promítnut film s dopravní tématikou s ohledem na ivotní prostøedí. Obrázky tvoøí výzdobu stìn budovy Hasièské zbrojnice ve Vizovicích.

VE VIZOVICÍCH BUDEME MÍT NA TÝDEN
DÌTSKÉ DOPRAVNÍ HØITÌ
Mìsto Vizovice v rámci krajské strategie BESIP zajistí na týden
dìtské dopravní høitì. Høitì bude v provozu od pondìlí 10. èervna
do pátku 15. èervna 2019 za horní budovou vizovické základní koly.
Mìstu jej zapùjèí samostatné oddìlení Ministerstva dopravy BESIP.

Jeliko doprava v posledních letech houstne, je dùleité, aby dìti
co nejdøíve znaly pøedpisy a pravidla silnièního provozu a právì toto
si mohou dìti na dopravním høiti osvojit a nauèit se správnému chování na silnicích, znát dopravní znaèky a tøeba i správné pøecházení
vozovky.
Dopolední dopravní výuka bude umonìna nejen dìtem z vizovické mateøské a základní koly, ale i pøedkolákùm a kolákùm z
okolních obcí. Odpoledne od 13:00 do 17:00 jej bude moci vyuít
veøejnost. Dìtem budou k dispozici kola i odráedla, odnést si budou
moci drobné dárky, napø. v podobì reflexních prvkù.
Odbornou dopravní výuku zajistí zkuený lektor.
Více informací mùete získat u vedoucí odboru dopravy a SH
JUDr. Terezie Zlámalové, tel. 777 471 180

RADNICE PØIPRAVUJE SLAVNOSTNÍ
OTEVØENÍ VÍCEÚÈELOVÉHO HØITÌ
NA JANOVÌ HOØE

Vem úèastníkùm soutìe jetì jednou dìkujeme, ocenìným
gratulujeme a ji teï se tìíme na dalí výtvarná dílka pøi pøíleitosti
dalího roèníku.

Stavbaøi dokonèili práce na novém víceúèelovém høiti na
Janovì hoøe. V jarních mìsících jej mìsto hodlá slavnostnì otevøít.
V plánu je i sportovní den pro malé i velké. Práce skonèily 31. bøezna, poté ale musí dojít jetì k terénním úpravám ve spolupráci s vizovickými technickými slubami, upøesnila starostka Vizovic Silvie Dolanská.
Høitì s umìlým povrchem a osvìtlením nabídne zázemí napøíklad pro nohejbal, volejbal, tenis, malou kopanou èi streetball. V zimních mìsících se jeho plocha mùe promìnit na kluzitì. Jeho vybudování pøilo na 2,7 milionu korun, radnice na nìj získala dotaci z
Nadace ÈEZ ve výi 800.000 korun, zbytek penìz uvolnila z rozpoètu mìsta.
Plánujeme jeho slavnostní otevøení s programem pro celé rodiny. Nicménì v dobì uzávìrky Vizovských novin jetì nemáme pevný
termín, záleet bude na vývoji poèasí a ladíme i program dne. O
vem budeme obèany vèas informovat tøeba i na naich webových
stránkách èi facebookovém profilu mìsta, uvedla starostka Vizovic
Silvie Dolanská.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
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NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝIVY
MASARYKOVO NÁMÌSTÍ 416, VIZOVICE

Tip na detoxikaci: èistící kùra od paní Mgr. Podhorné
Podporuje èinnost jater, ledvin a støevního traktu, významnì pøispívá k proèiovacím procesùm v tìle. Doporuèujeme zvlátì po
zimním období.

Pohankové koíèky s keu krémem
Korpus
TIP: Jáhly a pohanka jsou vhodné konzum ovat
v zim ním období,ohøívajínášorganism us
80 g pohankových vloèek

Jáhlyjsou bezlepková potravináøská surovina,která je vyrábìna loupáním prosa.Vznikajítak luté kulièky
80 g datlí namoèených alespoò na 1 hod.
o prùm ìru asijeden m ilim etr.Pou ívajíse vaøené v øadì tradièních èeských pokrm ù – napø.k pøípravì
30 g karobového práku
jáhelníku,jahelné kaše a jahelných škubánkù.
Výrobky zjáhel:jahelná m ouka,jahel50
né vloèky,
jahelné pukance,… chipsù
g banánových

Zeleninová polévka sjáhlam i20 g araídového másla

Ingredience
80 ml horkéJakvody
na to?
1 cibule
Na olejinechte zesklovatìt pokrájenou cibuli,pøidejte
1 m rkev
nakrájenou m rkev,kedlubnu a celer.Spoleènì chvilku
Krém
2 stonky øapíkatého celeru
restujte.
1 m alá kedlubna
o te 100 g dobøe pr
opláchnutýchna
jáhel
zalijte 1 l
100 g keuVl
namoèených
alespoò
2,hod.
4 líce sluneènicového dezodorizovaného oleje
vody,pøidejte bujon W ürzl,sùla vaøte 15 m inut.
30
g
araídového
másla
100 g jáhel
V troše polévky rozm íchejte m iso,vlijte do polévky,ji
1 kostka zeleninového bujónu W ürz30
l g agávového
nevaøte.sirupu
100 m lrostlinné sm etany Provam el
Zjem nìt
sm etanou, pøidejte m uškátový oøíšek,
1
lièka
ávy
z ebiocitronu
1 lièka m oøské soli
prohøejte,odstavte.M ù ete èásteènì prom ixovat,aby
10
kapek
vanilkového
1/2 lièky m uškátového oøíšku
byla polévka krémextraktu
ovìjší. Na talíøi bohatì ozdobte
2 líce m iso* pasty
5 lic vody petr elkou.
hrstpetr elky k podávání
Kokosový
olej
na
vymazání
* M iso obsahuje výbornì stravitelné
bílkoviny,øadu vi
tam ínù,
m iner
álù,enzym ù a dalších látek.K dostáníjsou rùzné
druhy m isa,napø.rý ové,jeèm enné,pšenièné,…

1. Pøipravte si keu krém: namoèené oøíky sceïte a propláchnìte studenou vodou. Vechny suroviny
Pohanka je výjim eèná hlavnì obsahem rutinu.Ten zvyšuje pru nostcév a posiluje jejich stìny,tím je chrání
na krém umixujte dohladka.
Dejte na 1 hod. odpoèinout do lednice.
protipopraskánía pom áhá tak pøikøeèových ilách,sklonu ke krváceníznosu,dásní,pøílišsilné m enstruaci.
Rutin v tìle funguje ve spoluprácisvitam ínem C,pokud chcete zvýšitvyu itelnostjednoho znich,je tøeba hlídat
siispotøebuvodou,
toho druhého.
2. Pohankové vloèky zalijte horkou
promíchejte a nechte chvíli vychladnout. Poté smíchejte
Výrobky zpohanky:pohanka kroupa,pohanka lám anka,pohanka krupice,pohanka m ouka,vloèky,tìstoviny,…
s datlemi, araídovým máslem, karobem, chipsy a umixujte na hladké tìsto.

Pohankový salátspeèenou zeleninou a rukolou

3. Formièky na koíèky lehceIngr
vymate
kokosovým olejem. Jak
Mokrýma
rukama vytvoøte z tìsta 8 kulièek
edience
na to?
a kadou vlote do formièky.
prsty rozprostøete
tìstodùkl
po
celé
ploe
a tdo
200 gMokrými
loupaných pohankových
krup
Pohanku
adnì
propláchnìt
e a uvaø
e dlekrajù.
návodu.
1 cuketa
1 lilek

Papriky,lilek a cuketu nakrájejte na rovnom ìrné kousky,pøelije olivovým
olejem , posypte provensálským koøením a vše dùkladnì prom íchejte.

1 lutá kapie

Jakm ile upeèená zelenina zchladne, pøim íchejte ji do pohanky spolu s
nasekanou rukolu a

4. Peète 30 min. pøi 160 °C. Jetì
teplé
vyklopte z formièkyPeèt
a enechte
100 g cher
ry rajèat
v rozehøátévychladnout.
troubì na 170 °C dopolom ìka.

1 èervená kapie
nakrájeným i rajèaty a osolte. Nakonec pøidejte
5. Koíèky naplòte keu krémem.
Podle chuti je mùete dozdobit
èerstvým ovocem.
1 hrstrukoly
dùkladnì prom íchejte.
4 líce olivového oleje
1 lièka provensálského koøení
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PÙL STOLETÍ HORYMÍRU VIZOVICE
Poèátky historie jezdeckého sportu ve Vizovicích se pojí se zøízením uèòovské koly se zamìøením na chov koní. Tehdy byl jezdecký oddíl vedený jako Sokol Vizovice. Hlavním dùvodem vzniku
jezdeckého oddílu byla monost aktivní závodnì-sportovní èinnosti.
Reprezentanti oddílu se na závody v rámci kraje pøesouvali, jak se
øíká, po kopytì (obr. 1). To bylo moné napøíklad do Brumova, Prusinovic, Kromìøíe nebo Tlumaèova. Takový zpùsob dopravy si u v
dnení dobì ani neumíme pøedstavit. Bohuel úèast na vzdálenìjích závodech v Blikovicích, Telèi, Humpolci èi Ostravì byla velmi
problematická. Èlenové jezdeckého oddílu se proto obrátili na výbor
Sokola s ádostí o zakoupení nákladního automobilu, který by pøes
týden slouil Sokolu a v sobotu a nedìli k pøevozu koní na soutìe.
Tato ádost ale byla Sokolem zamítnuta a jezdeckému oddílu bylo
doporuèeno, aby se osamostatnil. Tak se také stalo.

èela jednoty postavila MUDr. imková. Ta v té dobì spoleènì s manelem MUDr. Janem imkem také vlastnila konì. Ve spolupráci se
SZT Vizovice se podaøilo pronajmout od ÈSD Olomouc prostor plánovaného nádraí a uskuteènit tam tøikrát závody v rámci vizovického Trnkobraní (obr. 2). Poté byl tento prostor prodán firmì R. Jelínek.

obr. 3/1 Jamajka (Orkán A1/1 - Kamila)
jezdec Cipra reprezentace Nìmecko
Ascheswang

obr. 1 Historický pøesun ze závodù ve
lutavách zpìt do Vizovic.
V roce 1969 vznikla samostatná Tìlovýchovná jednota Horymír
Vizovice v èele s Ing. Janem Weinsteinem, který ji v té dobì vlastnil konì - Felinu. Do výboru TJ pøibral Mgr. Dostálovou, Jana Binka
d. t. a Ing. Pasekovou. Z pozice své funkce pøedsedy JZD sehnal
oputìnou stáj (stodolu) u Svìtlíkù, která byla následnì pøestavìna
pro potøeby koní. Vedle toho oddíl zakoupil na vlastní náklady pøepravní auto Praga RN. Po tragickém odchodu pana Weinsteina se do

Za úèelem získání dalí populace sportovnì-vestranných koní
rozíøil oddíl svoji èinnost o chovatelství. Za zmínku jistì stojí odchovaní plemenní høebci: Valet vizovský, Almhirt vizovský, Przedswit Horymír a vnuk známé Kamily JM 1331 - Kordon noovický.
Nejednalo se o ledajaké høebce, vichni ètyøi pùsobili v Zemském
høebèinci Tlumaèov, dosahovali skvìlých sportovních úspìchù v
celorepublikových soutìích a stále patøí mezi koòaøskou elitu.

obr. 3/2 - opìt Jamajka (Orkán A1/1 Kamila) jezdec Cipra reprezentace
Nìmecko Ascheswang

obr. 2 - Pohled na závoditì od tøech
smrkù. Dnení areál Likérky Rudolf
Jelínek.

Nejene pøedávali krev dalím generacím, ale také pomáhali zviditelòovat nae mìsto. Vedle plemenných høebcù se proslavily i chovné klisny Dajána a Ester, se kterými závodil zaslouilý mistr sportu
Jiøí Pecháèek, úèastník olympijských her, èi Jamajka, poslední poto-
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mek slavné Kamily, která reprezentovala ÈSFR na mezinárodních
závodech a v roce 1991 a 1992 byla u nás vyhláena nejúspìnìjím konìm v závodech jezdecké vestrannosti (military, obr. 3).

OTEVØENÍ VÍCEÚÈELOVÉHO HØITÌ
PRO VEØEJNOST
I v jarních mìsících mají vichni obyvatelé Vizovic monost zdarma vyuít víceúèelové høitì za horní budovou Z a to v níe uvedených èasech.
Hodiny pro veøejnost:
Sobota
14:00 - 18:00 hod
Nedìle
14:00 - 18:00 hod
Vyuijte této pøíleitosti, pøijïte si zasportovat a strávit svùj volný
èas pohybem.
SK Vizovice a Mìsto Vizovice

obr. 4 - Pohádkové ètyøspøeí pohoøelických klisen koèíruje pan Jan Binek.
V pozadí vizovický zámek.
Za zmínku stojí také skuteènost, e se nai konì objevili ve filmu
Smrt v sedle, a dokonce v nìkolika pohádkách (obr.4), napøíklad Za
humny je drak, kde si s Janem astným (rodák ze Zlína) zahrála
klisna Dajána. Dalí koníci se opakovanì objevovali po boku hereèky zlínského divadla Evy Daòkové v dìtských poøadech na kanálu
ÈT déèko.
V roce 2016 proel oddíl legislativní zmìnou názvu. Nyní se jmenuje Jezdecký spolek Horymír Vizovice. Spolek má pronajatý a pøebudovaný prostor bývalé vodárny Na Manství, kde provozuje svou
èinnost. Hlavní náplní zùstává sport. Vedle toho vede mláde k tìlovýchovným aktivitám, uèí ji zodpovìdnosti ke zvíøatùm i k sobì samým.
V èele spolku stojí ji po tøi desetiletí Jan Binek, zootechnik, chovatel, jezdec, cvièitel, trenér a národní rozhodèí. Je pøedevím jeho
zásluhou, e Jezdecký spolek Horymír úspìnì vychoval nemalou
øádku jezdcù i koní. Pan Binek byl za své jezdecké a chovatelské
zásluhy opakovanì ocenìn. I pøes svùj úctyhodný vìk je stále aktivním èlenem oddílu a své zkuenosti pøedává dále. Cílem spolku je
vychovávat dalí generace pøíznivcù jezdeckého sportu. Tìí nás
spoleèná práce, trénink i prostá setkání (obr. 5).

obr. 5 - Dýòobraní
Snaíme se dnení poèítaèové mládei ukázat, e práce s koòmi
je na jedné stranì døina, ale souèasnì také obrovská radost.
Vzhùru do dalího pùlstoletí!

2/2019
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NOVINKY Z M VIZOVICE
Mateøská kola Vizovice hodlá obhájit prestiní titul Ekokola.
Vizovická mateøská kola se pøipravuje na obhájení prestiního
mezinárodního titulu Ekokola, kterým se jako jedna z mála ve
Zlínském kraji pyní od loòska. V letoním kolním roce si jako téma
vybrala prostøedí koly. A práce u pøinesla první výsledky.
Ná ekotým, který se skládá z dìtí, jejich rodièù a uèitelek mateøské koly, mìl za úkol zjistit silné a slabé stránky, co se prostøedí
koly týká. Z toho vylo, e dìti sice mají nástìnky v atnách, o ty se
ale starají hlavnì paní uèitelky. Ukázalo se, e místo, které by bylo
èistì na dìtech, ve tøídách chybí. A tak v kadé je novì sí èi nástìnka a dìti samy rozhodují o tom, co si na ni dají, øekla koordinátorka
projektu Simona Ulmanová. Druhá vìc, která dle zjitìní ekotýmu ve
tøídách chybìla, byly kvìtiny. I to se ale bìhem pár týdnù zmìní.
Tøídy si samy obstarají kytky nebo semínka, hlínu, kvìtináèe. Dìti
spoleènì s uèitelkami si rostlinky zasadí a spoleènì se o nì budou
starat, dodala koordinátorka. Je taky moné, e v kadé tøídì novì
pøibude nìjaké nenároèné ivé zvíøe. Ve tøídì Myky se u dìti starají o rybku, do Vèelek se podaøilo sehnat suchozemskou elvu.

Co ekotým pøi svém zjiování silných a slabých stránek prostøedí M Vizovice velmi ocenil, byla pøeváná vìtina hraèek z pøírodních materiálù. Bezkonkurenèní je i kolní zahrada, která je rozlehlá,
se spoustou prolézaèek pøedevím ze døeva, nechybí ani bylinkové
záhony. Její velikost je ale taky starostí navíc. A jsme vdy velmi rádi, kdy nám s péèí o ni rodièe s dìtmi pomùou. Take jsme naplánovali spoleènou jarní ekobrigádu, podotkla Simona Ulmanová. Na
24. dubna pak zamìstnanci kolky pøipravili pro dìti a jejich rodinné
pøísluníky akci zamìøenou právì na prostøedí ve kolce. Jedním z
hlavních smyslù Ekokoly je i setkávání, sdílení, spoleèné plánování, a to nejen ve vztahu personál mateøské koly a dìti, ale i ve vztahu k rodièùm. Proto se snaíme taková odpoledne dìlat pravidelnì.
Vzhledem k tomu, e se témìø vdy konají na naí zahradì, jejich
realizace je závislá na poèasí, poznamenala øeditelka M Vizovice
Ivana Petrù.
Mezinárodní titul Ekokola, který symbolizuje zelená vlajka, logo
a certifikát, se udìluje na dva roky. Pøítí rok tak M Vizovice bude
èekat jeho obhajoba. V souèasné dobì tyto symboly zdobí pøes 140
kol v Èeské republice a víc ne 17.000 kol na celém svìtì. Program Ekokola koordinuje na mezinárodní úrovni nezisková organizace Foundation for Environmental Education a v Èeské republice
vzdìlávací centrum TEREZA. Koná se pod zátitou Ministerstva
kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR a Ministerstva ivotního prostøedí ÈR.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková

M Vizovice se stala hlavním partnerem celorepublikového
projektu Klokanovy kolky.
Prohloubit dovednosti pedagogù v oblasti poznání a stimulace
dítìte formou workshopù, výmìny a sdílení zkueností, a díky propojení se stáemi a ovìøováním metodických pomùcek pøinést ucelený podnìtový materiál pro pøedkolní vzdìlávání. To je hlavní cíl
celorepublikového projektu Klokanovy kolky, do kterého se zapojila
i Mateøská kola Vizovice a stala se Centrem kolegiální podpory.
Tvùrcem projektu jsou Luánky - støedisko volného èasu v Brnì.
Kadý mìsíc nae mateøská kola poøádá pracovní workshop,
kterého se úèastní paní uèitelky osmi kolek napøíklad ze Slavièína,
títné nad Vláøí, Horní Lidèe, uvedla øeditelka M Vizovice Ivana
Petrù.
Díky zapojení do projektu získala M Vizovice skvìlé didaktické
pomùcky pro pøedkolní vzdìlávání - Klokanùv kufr a Klokanovy kapsy. Za vznikem tìchto pomùcek stojí dvì zkuené odbornice Pedagogicko-psychologické poradny Brno, speciální pedagoka Jiøina
Bednáøová a psycholoka Vlasta mardová. Klokanùv kufr nauèí
dítì ve, co má pøed nástupem do koly umìt, pomáhá zhodnotit,
kde se dítì nachází, odhaluje a posiluje silné stránky a nabízí øeení pøípadných problematických oblastí. Klokanovy kapsy na kufr
navazují. Jde o est balíèkù typù pomùcek rozvíjejících dovednosti i
schopnosti, které si dítì díky pomùcce Klokanùv kufr ji osvojilo.
Kapsy jsou vhodné také pro dìti v 1. a 2. tøídì základní koly.

Obì pomùcky jsou pomìrnì finanènì nákladné. Díky zapojení
do projektu jsme je ale spolu napøíklad s dataprojektorem èi fotoaparátem získali do zápùjèky. Pokud vydríme a do konce, zùstanou
nám, co je jedno z mnoha pozitiv naeho zapojení do projektu. Tím
nejdùleitìjím ale je, e díky workshopùm si paní uèitelky odnesou
spoustu poznatkù z praxe. Sdílíme aktivity, které jsou osvìdèené, ale
nejsou pøíli známé. V pøítím roce bychom mìli sami vytváøet pomùcky pro pøedkolní zdìlávání v podobì pracovních listù, doplnila
Ivana Petrù.
Projekt Klokanovy koly vznikl v loòském kolním roce. M Vizovice se do nìj zapojila v záøí 2018 a je jedním ze dvou Center kolegiální podpory ve Zlínském kraji. V kadém kraji by mìla být maximálnì tøi taková centra.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
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NOVINKY Z M VIZOVICE
Do M Vizovice se u dostanou jen oprávnìné osoby.
Podstatnì vìtí bezpeènost dìtí a koly je hlavní dùvod, proè se
M Vizovice rozhodla zavést systém, který brání vstupu neoprávnìným osobám do jejich budov. Od poloviny bøezna se rodièe a jiné
povìøené osoby dostanou do obou objektù pouze pomocí èipù èi
otiskù prstù - dle toho, co si sami zvolili pøi pøedchozím etøení.
Chtìli jsme tak zvýit bezpeènost dìtí, která je na prvním místì,
a taky zlepit pøehled pohybu osob v mateøské kole, uvedla øeditelka M Vizovice Ivana Petrù.
Systém, který umoòuje vstoupit do koly dle jejího provozního øádu
- tedy v dobì, kdy je moné dìti do kolky pøivést èi si je naopak
vyzvednout, zaèal fungovat v polovinì bøezna. Z poèátku lo o pilotní provoz, kdy u vstupù stáli zamìstnanci mateøinky a sledovali, jak
systém funguje.
Jsem moc ráda, e ve probìhlo bez vìtích problémù. Zároveò
chci podìkovat vem trpìlivým rodièùm za jejich pochopení a vstøícnost, uzavøela øeditelka M Vizovice.
Vizovická kolka má nové webové stránky.
Mateøská kola Vizovice má nové webové stránky. Jsou daleko pøehlednìjí, poutavìjí, umoòují tøeba i virtuální prohlídku jednotlivých
tøíd, co døív nebylo moné. Dalí zásadní výhody jsou napøíklad
monost vyuití pro mobilní zaøízení èi vìtí monosti pro administraci stránek. Navíc jejich provoz je oproti tìm starým podstatnì levnìjí, uvedla øeditelka Mateøské koly Vizovice Ivana Petrù.
Webová adresa zùstává stejná, tedy www.msvizovice.cz.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
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OHLÉDNUTÍ ZA ÈINNOSTÍ ORLA VE VIZOVICÍCH V ROCE 2018
V nedìli 3. bøezna se ji tradiènì seli èlenové Orla jednoty Vizovice na èlenské schùzi na Orlovnì ve Vizovicích. V rámci schùze
byl znovu zvolen starostou jednoty Zdenìk Adamuka a místostarostkou Mgr. Albìta Dolealová. Kromì volby vedení jednoty se
také bilancoval uplynulý rok 2018, a to zejména nae èinnost:
Úèast v Orelské florbalové lize v roènících 2017/2018
a 2018/2019
V roce 2018 se nai èlenové aktivnì zapojili do celorepublikové
Orelské florbalové ligy. V jarních mìsících bojovali o koneèné umístìní ve 3 kategoriích (mladí áci, starí áci a mui), od záøí se florbalových soubojù v divizi Východ úèastní také dorostenci.

Jarní putování ve Vizovicích
Ji po sedmé jsme v okolí Vizovic uspoøádali turistickou vycházku s názvem Jarní putování. Na 6 km trase pøes Razov na Tìchlov
byly pro dìti nachystány zajímavé a pouèné úkoly. Poèasí nám pøálo,
a proto se úèastníci z Vizovic i celé upy Velehradské mohli kochat
nádhernými pohledy na Vizovice.

Cvièení rodièù s dìtmi - Orlíèek
Nejmladí oddíl naí jednoty oslavil ji ètvrté narozeniny a v roce
2018 se rozrostl na tøi skupinky. V Orlíèku a Orlíèku - pøedkoláèku
se schází ke cvièení dìti se svými rodièi. V nové skupince Taneèky
cvièí dìvèata pøedkolního a mladího kolního vìku ji bez svých
rodièù pod vedením ikovných vedoucích.
Uspoøádání orelského karnevalu
V sobotu 10. února odpoledne se sál orlovny po roce opìt naplnil dìtmi a jejich rodièi, kteøí se pøili bavit na ji tradièní orelský karneval. Vechny malé i velké na nìm pøivítali Mach a ebestová. Pro
vechny zúèastnìné byl také pøipraven fotokoutek a malé obèerstvení.

Pìí poutì do okolí
Jednou z aktivit, kterou se nám podaøilo v roce 2018 obnovit,
byly pìí poutì do okolí Vizovic. Nejvíc úèastníkù se vydalo hned na
jaøe na pou do Pozdìchova, putovali jsme i do Bratøejova, Jasenné
a Sluovic.
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Oslava svátku maminek
Druhou nedìli v kvìtnu se scházejí rodiny naich èlenù na orlovnì ke spoleènému obìdu, aby touto formou podìkovaly vem orelským maminkám za jejich starostlivost a péèi. Pravidlem bývá, e se
o obsluhu starají mui a vechny pøítomné svým vystoupením potìí ti nejmení orlíèci, kteøí si také den pøedem mohou na výtvarné dílnièce pro své maminky vyrobit drobné dáreèky.

Taneèní veèery na orlovnì
Pod vedením Petra imáèka a Pavly Koøenkové probìhly v listopadu a prosinci na orlovnì taneèní veèery, bìhem nich se est
taneèních párù mohlo zdokonalit v základních tancích.

Silvestrovský veèer na orlovnì
Také na konci roku 2018 se seli èlenové Orla ve Vizovicích a
farníci Øímskokatolické farnosti Vizovice na spoleèné oslavì konce
roku. Tentokrát se pøivítání roku 2019 neslo v duchu televizní soutìe Tvoje tváø má známý hlas. V prostorách orlovny se ten veèer
pohybovalo spoustu známých zpìvákù èeské i svìtové hudební scény!
Hry bez hranic
Zábavná soutì rodinných týmù v netradièních disciplínách Hry
bez hranic probìhla v okolí orlovny 23. èervna ji po dvanácté. Pod
heslem Táto, mámo, pojï si se mnou hrát! se bavilo 22 soutìních
dvojic.
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Vechny výe popsané aktivity a mnohé dalí by ovem nebylo
moné realizovat bez ikovných a ochotných dobrovolníkù z øad mládee a dospìlých z Vizovic a okolí. Chceme tímto podìkovat vem,
kteøí obìtují svùj volný èas a èasto bez nároku na honoráø pomáhají
pøi realizování jednorázových akcí a celoroèní èinnosti Orla jednoty
Vizovice.
Rozsah èinnosti Orla ve Vizovicích je potøeba také finanènì zabezpeèit, proto si moc váíme finanèní podpory Nadace SYNOT a
Mìsta Vizovice, kteøí nám v roce 2018 poskytli dotace na nai celoroèní èinnost. Mìstu Vizovice rovnì dìkujeme za dotaci na opravu
høitì za orlovnou, které vyuívá nae mláde ke høe volejbalu a
ostatním míèovým hrám.
Za Orel jednotu Vizovice
Ing. Ondøej tach
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PLES ZÁKLADNÍ KOLY VIZOVICE

V sobotu 16. 2. se Dùm kultury ve Vizovicích vlnil v rytmu charlestonu. Konal se tady toti ples Základní koly Vizovice, který poøádal Nadaèní fond Pastelka.
Téma letoního plesu - první republika. Návtìvnost veliká, pøeveliká.
U vchodu návtìvníky plesu uvítalo a dobovì naladilo saxofonové kvarteto ZU Zlín pod vedením pana uèitele Jana Slavíka. Na
parketu se na hosty tìila kapela Fortuna z Valaských Klobouk.

Tradiènì byl ples zahájen slavnostní polonézou, tentokrát na
slavný prvorepublikový hit. Elegantní chlapci se jako sluneènice otáèeli za svými partnerkami v nádherných bìlostných atech. Devááci
i pøes velkou nervozitu, jestli jim vyjdou vechny kroky, polonézu
zvládli jako profesionálové.
To je ovem èekalo jetì jedno vystoupení, a to spoleèné s jejich
uèiteli. Potlesk nebral konce.
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VELIKONOÈNÍ BOHOSLUBY

Do sálu za rytmu charlestonové hudby, kterou pamìtníci pamatují také z rozhlasového poøadu Pozor, zákruta, vjídìl veterán - jeho
øidiè odváel na veèírkové vystoupení jednu z hvìzd doprovázející
fenomenální seskupení Sester kolníkových Adama Koòaøíka. Jak
se najednou hodila kola naeho vozíèkáøe Alberta tefana. Mezitím
u se seli veèírkoví hosté u pódia a uvítali moderátory Luboe Èalu
a Vendulu Jureèkovou. Hosty èekala módní pøehlídka tìch nejnovìjích trendù. A co víc! kolníkovy sestry (paní uèitelky Jitka imková, Helena Návratová, Lydie Èechová) a hlavní primadona (pan
kolník Martin Grebeníèek) doprovodili tuto pøehlídku svým libým
zpìvem písnì Flainetáø. Modely vhodné na bìné noení, na veèírek, dokonce i plavecké a sportovní odìvy okouzlily snad nejednoho
návtìvníka. A co teprve hit primadony Kríze sem, kríze tam To u
to na parketu vøelo Sál se otøásal potleskem. Nakonec spoleèný
charleston na parketu bral dech - 34 dìtí a 14 uèitelù pøedvedlo to
nejlepí, co ze sebe mohli ten veèer dát. Bavili se vichni. Ve voze
pøi odjezdu místo zpìváka si øidiè odváel jednu z modelek módní
pøehlídky (nebo to byl spí model v enském pøestrojení???)

Máme práky proti bolení hlavy, kávu proti ospalosti, hudbu na
zahnání smutku. Vechno máme, a pøesto nám nìkdy chybí bezstarostný úsmìv na tváøi, radost a spokojenost v dui. To je zøejmì trest
za to, e jsme stále ovládáni høíchem. Pokoj v dui a høích se toti
nesnesou. Pokoj s Bohem je první podmínka tìstí a druhá je pokoj
s lidmi.
Køesané vìøí, e byl natìstí høích pøemoen Kristovou smrtí a
smrt pøemoena Kristovým vzkøíením. Na nás je, abychom si zamilovali Kristùv pokoj.
Vzácný pape Jan XXIII. øíkal: Kdo má víru, ten se nechvìje.
Neukvapuje se v èinech, není naladìn pesimisticky, neztrácí nervy.
Víra je radost, která pochází od Boha.
Poehnané Velikonoce plné radosti vzkøíeného Krista pøeje
za celou farnost P. Vít Hlavica, faráø
Velikonoèní bohosluby v kostele sv. Vavøince ve Vizovicích:
Zelený ètvrtek 18. dubna
18.30
Velký pátek 19. dubna
18.30
Bílá sobota 20. dubna
20.00
Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì
9.00
Velikonoèní pondìlí
7.30
P. Vít Hlavica
faráø

OHLASY ÈTENÁØÙ

Veèer nezapomenutelný pro vechny Dìkujeme vem, kteøí
pøispìli sponzorsky na ná ples, vem, kteøí pomáhali s pøípravou, a
také deváákùm. Byli skvìlí. Vzrùstající zájem o nae plesy nás tìí,
sál vyprodaný po prvním dni prodeje je pro nás velkým závazkem.
za NF Pastelka
Helena Návratová
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Váení vizovtí obèané.
V loòském roce jsme si pøipomínali výroèí sto let Èeskoslovenska. Jsou to pouhá tøi slova, co vak pro nás dobrého znamenají, je
a témìø neskuteèné. O tom mùeme vyprávìt my, letití lidé, váleèné dìti. Za naeho dìtství byla automatická praèka pojem neznámý.
Nae mámy, babièky praly prádlo v neckách, ruènì na vale. Dnes je
to muzeální záleitost. Nikdo neznal lednièku, mrazák, vysavaè, televizor, poèítaè, mobil, tekoucí vodu z kohoutku (voda se pumpovala
ze studny), o ústøedním topení ani nechci hovoøit, topilo se ve sporácích a kamnech døevem a uhlím. Pokud se týkalo aut, tak ve Vizovicích by je spoèítal na prstech jedné ruky. Dnes má auto témìø kadá
rodina, v mnoha pøípadech i více. Vozovky v zimì nebyly udrovány,
sùl, posyp neznámy. A to nechci hovoøit o pokroku v lékaøství, kolství, dnes dokonalé kolky, vem ákùm, studentùm se dennì vaøí
obìdy, o tom se nám ani nesnilo.
Tak jako mnoho jiných, i nae mìsteèko Vizovice vyrostlo do
krásy. Kolik nových domù, pohodlných bytù bylo postaveno. Mìsto,
díky jeho pøedstavitelùm, technickým slubám, udrováno v èistotì a
poøádku. V obchodech je ke koupi vechno, co si jen pøát.
Pøesto jsem èasto smutná, e mnozí z nás si tìchto výdobytkù
neváí! Dochází k vandalismu, nièení majetku, èmárání po zdech,
vyvracení dùleitých znaèek, dokonce nièení høbitova, soch. Nevím,
ale je to ten blahobyt, ve kterém ijeme. Mláde se uchyluje k drogám, alkoholu, a to je zlé!
Drazí rodièe, nebylo by lépe ji od mládí vyjít s dìtmi do pøírody,
k lesu, ukázat jim krásu pøírody, svìtlounce zelených lísteèkù na stromech, zlatého detì, eøíkù, vdy na jaøe je irý kraj obalen kvìty. A
nae Vizovice takovým kouzelným krajem jsou. Co na svìtì mùe
být dùleitìjího ne domov, kam patøím. Je mou oporou i tìstím.
Domove, domove, drahý a jediný, nejdraí, nejsladí, nad svìta
konèiny. Chraòme a opatrujme jej!
Helena Mazùrková
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XII. CHRASTÌOVSKÝ BÁL

V sobotu 9. 3. 2019 probìhl ji
12. roèník Chrastìovského bálu,
o jeho oblíbenosti mezi místními
a jejich pøáteli svìdèil vyprodaný
sál.
Ples zahajovali krátkým proslovem o programu veèera a
podìkováním sponzorùm pøedseda osadního výboru Mirek Motyèka a èlenka spolku Chrastìovský bál z.s. Iveta imoníková. Poté ji zaèala hrát skupina
Showband pana Bøeziny. O tom,
e se jedná o velmi oblíbenou a léty provìøenou kapelu, svìdèil ne-

ustále plný parket. Nadení taneèníci si mohli zopakovat taneèní
kroky k valèíku, walzu i jivu. Na své
si pøili i pøíznivci disca, bigbeatu
nebo metalové muziky. Rádi
bychom udìlili cenu za krále a královnu parketu, ale bylo by velmi
tìké vyzvednout pouze jeden pár.
Malou výjimkou z plného parketu
bylo taneèní sólo pro manele
Kalendovy jako podìkování za
dlouholeté organizování plesu.
K jídlu u tradiènì byl výbìr ze
dvou menu. Mezi pány se tìí

velké oblibì svíèková. Dámy dávaly letos spíe pøednost èínské
smìsi s rýí. Oba výteèné pokrmy
pøipravili v restauraci U Baïurù v
Jaroslavicích.
Po veèeøi si návtìvníci mohli
dopøát výbornou kávu a k tomu si
zakousnout tvarohový nebo hrukový frgál z cukrárny U Mikulcù ze
Lhoty, nebo trubièky, které s láskou napekla Alena Holèáková s
dcerami.
Bìhem veèera dolo i na krátké kulturní vystoupení formou barmanské show Kuby Orla z Barmani Zlín. V jeho podání pùsobilo
pohazování lahvemi a kouzlení se
sklenicemi jako nic.

22

Vizovské noviny

Vizovske noviny_2_19b.qxd

12.4.2019

Celé pøedstavení zakonèila
ohnivá show.
Dalí pøíjemnou novinkou bylo
zøízení fotokoutku sleèny Veroniky
Adamcové a jejích kolegù. Zde se
mohli hosté nechat zvìènit na
památku. Hosté si mohli poøídit jak
seriózní skupinová fota, tak i spoustu fotek s rùznými maskami a
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doplòky. Foto bylo moné na místì
vytisknout a návtìvníci si jej mohli
ihned odnést domù na památku.
I letos se podaøilo, díky sponzorùm, zajistit bohatou a rozmanitou tombolu. O tom, e si kadý
chtìl odnést domù nìjakou cenu,
svìdèilo, e tombola byla vyprodána v rekordním èase a stála se na
ni dlouhá fronta. Je to pro nás
organizátory výzva, abychom se
pro pøítí rok snaili získat stejnì
kvalitní ceny jako letos.
Velmi kladnì byl Chrastìovjany ocenìn autobusový spoj
"chrastìovské námìstí" - sokolovna a zpìt, který v rámci sponzoringu zajistil a osobnì øídil
Jaromír Malý z firmy Doprava

Janèík. Ten byl svými cestujícími
odmìnìn sborovým zpìvem, který
se pøi zpáteèní cestì linul celým
autobusem.
Jako kadý rok i letos bychom
chtìli podìkovat vem sponzorùm, kteøí nám pøispìli do tomboly
krásnými cenami. A nesmíme
zapomenout na vechny dobrovol-
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níky, kteøí mìli sluby po èas celého plesu a bez nich by se tato
událost nemohla uskuteènit.
Vìøíme, e pøítí roèník bude
stejnì úspìný, a budeme se
15. 2. 2020 na vechny opìt tìit.
Martina Kalendová

Vizovske noviny_2_19b.qxd

12.4.2019

16:46

Stránka 24

PROGRAM 52. SEZONY VIZOVICKÉHO ZÁMECKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
ALOISE HÁBY SLIBUJE NEVEDNÍ HUDEBNÍ ZÁITKY
31. kvìten HUDEBNÍ REFLEXE
Èeské trio
/Dana Vlachová - housle, Miroslav Petrá - violoncello, Milan
Langer - klavír/

Èeské trio

2. srpen SLADKÉ VIOLONCELLO SE SMETANOU
Jan Páleníèek - violoncello
Jitka Èechová - klavír
30. srpen MEZI DVÌMA SVÌTY
Beatriz Lafont Murcia (ES) - zpìv, barokní kytara
Cristián Gutiérrez (CL) - barokní kytara, vihuela
Jan Èimáø - barokní kytara, renesanèní kytara, theorba,
perkuse

14. èerven IN VOX VERITAS
Tereza Hromádková, Kristýna evèíková - zpìv
Helena Fialová - klavírní spolupráce

Beatriz Lafont Murcia

6. záøí VÁEÒ MLÁDÍ A TOUHA ZRALOSTI
Bennewitzovo kvarteto
/Jakub Fier - 1. housle, tìpán Jeek - 2. housle, Jiøí Pinkas
- viola, tìpán Doleal - violoncello/
Igor Frantiák - klarinet

Tereza Hromádková

28. èerven KLENOTY BAROKNÍ HUDBY
Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Irena Chøibková - varhany
mimo pøedplatné - koncert v zámecké kapli
5. èervenec V MOØSKÉM VÁNKU
Viento Marero Duo
/Michaela Meca - flétna, Jiøí Meca - kytara/

Bennewitzovo kvarteto

19. èervenec VELIKÁNI KLAVÍRU
Pavel Zemen - klavír

Zmìna programu vyhrazena.
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VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO
52. roèník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby
se rychle blíí. A stejnì jako loni, kdy organizátoøi nasadili natolik
vysokou laku, e ji pùjde pøekonat jen stìí, je na programu øada
nevedních koncertù.
Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby dá opìt prostor
umìlcùm známým, mladým zaèínajícím i tìm z regionu.
Co se spojení s regionem týká, tak to letos dodríme na sto procent. Pøipravili jsme toti koncert rodaèky z Vizovic Terezy Hromádkové, která teï konèí studium zpìvu na brnìnské konzervatoøi a se
svou spoluaèkou pøipravily na èerven koncert s názvem In Vox Veritas. Posluchaèi se mohou tìit na sólový zpìv i dueta, duchovní
skladby i operní árie. To ve za doprovodu klavíru. Urèitì to bude velmi zajímavý koncert pro obì strany, kdy Terezka se bude moci v tak
velkém rozmìru prezentovat ve svém rodném mìstì a pro obèany z
Vizovic to zase jistì bude o to zajímavìjí, e jde o Vizovjanku,
uvedl organizátor Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby Vít Suila.
Dalím mladým zaèínajícím umìlcem je klavírista Pavel Zemen,
který letos konèí studium na JAMU a bude koncertovat i na mezinárodním festivalu klasické hudby Praské jaro. Jeho koncert v rámci
této pøehlídky patøil mezi první vyprodané. A jeho program ve Vizovicích bude èásteènì shodný s tím na Praském jaøe, upozornil Vít
Suila.
Po dvou letech se do Vizovic vrací úspìné Bennewitzovo kvarteto, aby s hostem Igorem Frantiákem pøedneslo klarinetový kvintet
Johannese Brahmse. Klarinetista Igor Frantiák je výraznou hudební osobností z Ostravy, kde nejen vyuèuje hudební obory, ale je zakladatelem, øeditelem a duí skvìlého mezinárodního Svatováclavského hudebního festivalu.
Perlièkou letoního zámeckého léta bude zámoøská úèast. Patron festivalu Jan Èimáø, který sám hraje na loutnu a dalí drnkací
nástroje, letos pøivádí chilského kytaristu a panìlskou zpìvaèku.
Posluchaèi se budou moci tìit na hudbu, která jako by oscilovala
mezi dvìma svìty, a to hned v nìkolika rovinách. Uslyí hudbu ze
panìlska vedle hudby ze panìlských kolonií v Latinské Americe,
hudbu svìtskou vedle hudby duchovní, renesanèní vedle barokní,
popsal organizátor.
Festival zahájí 31. kvìtna Èeské trio, které se do Vizovic vrací po
více ne 15 letech. Sugestivní skladbu Eduarda Doui Operace Antropoid a klavírní trio Clary Schumannové, její dvousté výroèí narození si letos pøipomínáme, doplní oblíbené Dumky Antonína Dvoøáka.
V zámecké kapli tentokrát nezazní ádný zpìv, ale hoboj - nástroj nejblií lidskému hlasu - a varhany. Na nì zahraje titulární varhanice v bazilice sv. Jakuba v Praze, kde jsou druhé nejvìtí varhany v Èeské republice.
Poprvé za celou historii festivalu organizátoøi museli naplánovat
koncert na 5. èervence - Den slovanských vìrozvìstù Cyrila a Metodìje. Trochu nás zaskoèili s Trnkobraním, kdy termín konání festivalu organizátoøi posunuli u na polovinu srpna, kdy míváme koncert
my. Proto jsme vybrali termín v èervenci. Vìøím, e koncert flétny s
kytarou s názvem V moøském vánku by mohl být dùstojnou oslavou
tohoto významného státního svátku, zhodnotil Vít Suila.
Vechny koncerty, vyjma toho v zámecké kapli, se konají v reprezentaèním sále vizovického zámku. Cena pøedplatného na celý cyklus èiní 750 korun, za vstupenku na jednotlivé koncerty zájemci zaplatí od 150 do 200 korun.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
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VIZOVJÁNEK BODOVAL NA OBLASTNÍ
PØEHLÍDCE, POSTUPUJE
DO REGIONÁLNÍHO KOLA
Hned dvì skupiny folklorního souboru Vizovjánek postoupily z
ob-lastní do regionální pøehlídky dìtských folklorních souborù v
Ronovì pod Radhotìm. Odbornou porotu zaujala pásma O zbojnickém pokladu a Pec nepeèe. Vedle nich do krajské soutìe porotci poslali i soubory Bartoùv dìtský soubor s pásmem Za dvorkem a
Malá Jasénka s A jedeme do mlýna. Náhradníky jsou soubory
Kaavjánek, Valáek III. a Trneèka ze Zlína. Regionální kolo pøehlídky dìtských folklorních souborù z jiního Valaska se po ètyøech
letech konalo v bøeznu ve Vizovicích.

Kulturní dùm Vizovice se tak v sobotu 23. bøezna stal hostitelem
12 dìtských souborù, co znamená, e pøijely tøi stovky vystupujících! Kulturní dùm se zaplnil hned dvakrát, kdy ve 14 hodin vystoupilo prvních est souborù a o dvì hodiny pozdìji zbývající estice. V
sále bylo opravdu plno, protoe za kadým souborem pøijela velká
spousta divákù. Pro nás jako organizátory to bylo nároèné, ale k
dobré náladì pøispìly i výborné øízky od Tonka, které dìti dostaly po
vystoupení. A ne-zùstal ani drobeèek, zhodnotila s úsmìvem
vedoucí Vizovjánku Jitka Macková.
V odborné porotì usedli manelé Libue a Jiøí Perútkovi, mimo
jiné nositelé tradic a laureáti Mezinárodního folklorního festivalu
Stránice, Vladan Jílek, uèitel ZU a dlouholetý vedoucí CM
Pramínky, Jitka Magdonová, dlouholetá vedoucí DS Malý Vsacánek
a porotkynì dìtských soutìí, a Jana amánková, zakladatelka a
vedoucí souboru Sedmikvítek z Frentátu pod Radhotìm, èlenka
rady pro folklor NIPOS Artama a øeditelka folklorního festivalu ve
Frentátì pod Radhotìm.
To, e Vizovjánek uspìje hned se dvìma pásmy, jsem upøímnì
neèekala, i kdy vím, e tady máme skuteènì velmi ikovné dìti i vedoucí. Máme z toho vichni obrovskou radost. Je to pro nás nejen
èest, ale i závazek do budoucna, respektive do krajského kola, øekla
Jitka Macková.
Pøehlídku zakonèil semináø s èleny hodnotící poroty, která pøila
sm
noha postøehy a radami.
Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
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KMOCHÁÈEK JURÈÁKÙ - BASA TVRDÍ MUZIKU
Na tento Hudební klub jsem se hodnì tìil a jak se ukázalo nejenom já, ale celá vyprodaná kavárna Kulturního domu Vizovice. A bylo
veselo, pøijeli posluchaèi z Lutoniny, Jasenné, Zlíòáci, aj z Malenovic,
Otrokovic a Sluovic.

Na Valasku snáï néni místa, kde byste na kulturních poøadoch
nepotkali Laïu Jurèáka, zvaného kmocháèek.
Protoe sa s Laïú u nìjakou dobu potkáváme na rùzných kulturách a vím o jeho aktivním, irokém - fotografickém, výtvarném, spisovatelském, kronikáøském a muzikantském - spoleèenském ivotì,
bylo jenom otázkou èasu, kdy dostanu tohoto zaslouilého dùchodca (r. 1932) do vizovického Hudebního klubu.
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Pomohl mi k tomu ná spoleèný kamarád, cimbalista ze Zlínské
cimbálové muziky Ludva Písek, který se mne nedávno zeptal: lo
by etì zahrát si s basistú Laïú Jurèákem?
Podaøilo se to 14. 2. 2019. Veèer byl plný jeho vzpomínek od
zaèátkù s malým bubínkem v Lutoninské dechovce v r. 1945. Vechno mìl fotograficky zdokumentované a my jsme mohli na promítacím
plátnì sledovat a poslouchat jeho bájeèné veselé vyprávìní o pestrém ivotì valaského basisty. A tìch souborù, kterými proel a
osobností, s kterými se potkal!

Zavzpomínal i na krásnou dobu s vizovickým Valaským krúkem, hlavnì na obdivuhodného pana uèitele, muzikanta, také basistu Vladimíra Javorka. Kmocháèkovi jsem splnil jedno pøání - sálem
zaznìly ukázky povídek z Èertovin z Valaska od mého strýce Gustava Imrýka, které zaznamenal Ès. rozhlas na desce Hrajte dál, já
to platím.
Tento veèer mìl jetì dalí rozmìr navíc a to provonìný vzduch
valaskou slivovicí, kterou mu donesli vdìèní posluchaèi. A také díky
slivovici jsme se doèkali jeho hudebního vystoupení, neb basista kapely byl ke konci poøadu indisponován, a i kdy se kmocháèek pùvodnì hraní bránil - finále patøilo jemu za basou.
Jan Imrýek
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HUDEBNÍ KLUB - CELSIUS 40LETÝ
Vizovická skupina CELSIUS, to je pøedevím historie zakladatelù - bratrù Zatloukalových - Miroslava a Jana. Je to také historie jejich
hudebních spoluhráèù, kteøí 14. 3. 2019 pøili, aby se opìt zúèastnili spoleèného hraní a vzpomínání... Lubo Hanáèek, Petr ternberský, Libor Vasilèenko, Pavel Kamenèák, Marek Ulehla i Zdenìk Hrachový aj.

Ve bylo prokládáno promítnutými fotografiemi, na kterých se
nìkteøí u ani nepoznávali. Bylo obdivuhodné, jaký historik a archiváø Honza Zatloukal je. Kdejakou fotku, dokument, dopis, novinové
výstøiky, plakáty atd. má uloené!

Na pódiu se vystøídaly tøi historické sestavy kapely, na které
dychtivì èekali v pøeplnìné kavárnì vìrní a také letití fanouci. Ti se
tentokrát èinili, protoe pøedprodej 14 dnù dopøedu hlásil VYPRODÁNO!

Prùvodcem veèera byl Jan Zatloukal (v kapele zpìvák a bubeník), který celý veèer uvádìl historii skupiny - od prvních akordù v 60.
letech ve skupinì BRILANT, pøes známý HURIKÁN z r. 1968, a po
CELSIUS od r. 1978.

Ale to hlavní, jejich muzika mìla 3 vstupy, více se hrálo ve druhé
polovinì a to si hráèi i posluchaèi uívali! Skladby od Beatles,
Olympiku, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Santany,
to byla jízda pro bájeèné starí a pokroèilé. A finále bylo stylové i s
narozeninovým dortem s è. 40.
Závìreèná pozvánka - pro velký úspìch i pro ty, na které se
nedostalo, budeme mít vzpomínkový CELSIUS opìt v Hudebním
klubu Vizovice 10. 9. 2019.
Jan Imrýek
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LIMONÁDOVÝ JOE
V pátek 8. února hrálo ochotnické divadlo SPOLU - Spolek
ochotníkù Lukoveèek ve Vizovicích hru Limonádový Joe aneb koòská opera. Je to jedna z nejslavnìjích a nejoblíbenìjích èeských
filmových komedií, kde správní mui pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a zákon má podobu pistolníka, vybaveného pøesnou
mukou a záøivým úsmìvem.
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Tuto hru ochotníci nazkoueli ke 100. výroèí narození autora Jiøího Brdeèky, co by bylo v prosinci 2017. Od té doby probìhlo nìkolik repríz: od Lukoveèka, Prlova, eranovic a po Vizovice a vude
sklidili ochotníci zaslouený aplaus. Hra trvala dvì hodiny a byla proloena mnoha známými i ménì známými písnièkami. ikovní muzikanti doprovodili celé pøedstavení ivou hudbou.
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ÈECHÁÈCI A ÈOBOLÁCI
Po dvou letech jsme mìli tu èest opìt pøivítat v Domì kultury Vizovice mladého slovenského herce a scénáristu Pavola Serie. Tentokrát si pøizval svého kolegu Filipa Tellera, spoluáka z Janáèkovy
akademie, kde spolu absolvovali Ateliér fyzického divadla.

V pøedstavení na pomezí stand-up komedie a divadla, které pojednává o vztazích a rozdílech mezi Èechy a Slováky, vyuili oba
herci své charakteristické nadání: slovní a pohybovou komiku, tanec,
zpìv a improvizaci.
Tuto velmi vydaøenou hru spolu napsali u 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska. V roce 2018 s ní v rámci turné objeli 14 mìst Èeska a
Slovenska.

PØEDPRODEJ VSTUPENEK,
POZOR ZMÌNA!!!

Pøedprodej vstupenek za zvýhodnìnou cenu na akce
poøádané Domem kultury Vizovice bude
ukonèen vdy den pøed termínem konání akce.
V den akce bude umonìn prodej vstupenek
u jen za plnou cenu.
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