Investièní akce
Obnova koupalitì
Chrastìovské tradice
Cena pro Boleslava Polivku

Váení spoluobèané,
jako by to bylo vèera, kdy jsme tradièním novoroèním
ohòostrojem 1. ledna spoleènì pøivítali nový rok 2019, a
ten se nyní blíí ke svému konci. V prùbìhu roku jsme si
pøipomnìli mnohá výroèí a významné dny naich dìjin a
také události týkající se Vizovic. Firma RUDOLF JELÍNEK
oslavila 125 let od zaloení pálenice na Razovì, uplynulo
120 let od vybudování eleznièní trati Otrokovice - Zlín Vizovice, vizovický fotbal oslavil 90. narozeniny, Jezdecký
spolek Horymír Vizovice 50. narozeniny, vizovická skupina
CELSIUS 40. narozeniny. Dlouholetý starosta vizovických
dobrovolných hasièù pan Jan talmach obdrel záslunou
medaili II. stupnì Zlínského kraje, pan Zbyek Kubíèek
získal ocenìní Rytíø filmového pásu. EXPO Pavilon spoleènosti KOMA MODULAR se stal stavbou roku Zlínského
kraje. Zaili jsme primièní slavnost vizovického rodáka P.
Marka Mikulátíka a dalí vizovický rodák Bolek Polívka
oslavil v letoním roce 70. narozeniny, odehrál se svou
dcerou Anièkou ve Vizovicích divadelní pøedstavení DNA a
ve Vizovicích v Jelínkovì kotovnì také obdrel cenu Zlínského kraje PRO AMICIS MUSAE (Pøátelùm múz).
Probìhlo velké mnoství skvìlých koncertù, divadelních pøedstavení, výstav a rùznorodých spoleèenských,
kulturních i sportovních akcí. Investièní akce, které se
podaøilo zrealizovat v tomto roce, najdete na dalích stránkách Vizovských novin.
V nedìli 1. prosince zaèalo období adventu, období
ètyø nedìl pøed vánoèními svátky. S adventním obdobím je
spjata celá øada lidových i moderních tradic. Tradièním
symbolem adventu je adventní vìnec se ètyømi svíèkami,
který má vyjadøovat zastavení, radost a oèekávání. Na
svátek sv. Barbory se vila tradice øezání barborek, tj.
vìtvièek jakýchkoli stromù a keøù, které mohou do Vánoc
rozkvést a ta, která rozkvetla, pøináela do domu tìstí. V
dobì adventu si lidé rádi zdobí své domovy jmelím, které
má pøináet tìstí a poehnání do domu. Pøipravujeme
vánoèní cukroví, které má svùj pùvod v pohanské tradici
oslav slunovratu, kdy mìlo funkci ochrannou a obøadní. V
mnoha rodinách si bìhem peèení cukroví zpíváme a
posloucháme vánoèní koledy. Na samém konci adventu se
staví betlémy, peèou vánoèky a zdobí vánoèní stromky
jako ochrana pøed vím zlým. Na sváteèním stole nesmí
chybìt mísa s ovocem pro dobrou úrodu a blahobyt.
Milí Vizovjané, pøeji Vám vem krásný èas adventní,
zpøíjemnìný zmiòovanými tradicemi, klidné a pohodové
proití svátkù vánoèních, uívejte si je ve spoleènosti své
rodiny, svých nejbliích a pøátel. Vdy pøátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenuje bolest. Pevné zdraví, samou radost a ádnou bolest v roce 2020.
Silvie Dolanská
starostka
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VIZOVJANÉ ROZSVÍTILI SVÙJ VÁNOÈNÍ STROM
ZAHRÁLA JIM K TOMU MLADÁ DECHOVKA Z KAAVY
Hlavní silnici ve Vizovicích rozzáøily nové vánoèní motivy. Radnice
tak pokraèuje v postupné obmìnì výzdoby, kterou zapoèala u pøed
lety. Tu starí posunula do dalích ulic, které doteï nebyly vánoènì
osvìtlené.
Chceme, aby byl postupnì vyzdobený prùjezd Vizovicemi na
hlavní trase Zlín - Vsetín a v budoucnu pøípadnì i dalí ulice. Cílem je,
aby støed mìsta záøil v jednom stylu a výzdoba, nejen na sloupech
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veøejného osvìtlení, ladila s osvìtlením vánoèního stromu. Díky tomu
mùeme starí svìtelné ozdoby posunout dál od centra mìsta a vytvoøit tak vánoèní atmosféru nejen obèanùm, kteøí tady ijí, ale i návtìvníkùm a vem, kteøí mìstem projídí, øekla místostarostka Vizovic
Alena Hanáková.
Novì se tak na sloupech veøejného osvìtlení objevily dalí dvì
vloèky a dvì koule s malí. Nový vánoèní øetìz se rozzáøil a doplnil stávající osvìtlení i na smrku, který roste na Masarykovì námìstí. O nová
svìtla je bohatí i vánoèní strom pøed obecním domem v Chrastìovì.
red
foto Petr Jaroò
Horní Podøevnicko.cz

INVESTIÈNÍ AKCE
DALÍ ÈÁST MODERNIZACE DOMU KULTURY JE HOTOVÁ
Vizovická radnice dokonèila dalí dílèí etapu rekonstrukce domu
kultury. Dìlníci upravili vjezd do zadní èásti budovy s boèním vstupem
do uèeben, hereckých aten a nové zkuebny skupiny Fleret. Vymìnìné jsou i vstupní dveøe z parkovitì do kavárny.

Vedle nových vstupních dveøí do kavárny vznikl po dalí úpravì
prostor, kde byla nainstalovaná osvìtlená vitrína urèená pro informace
o chystaných akcích DK. Díky vnitøním úpravám se celá plocha pøed
vstupem do kavárny rozíøila a byla doplnìna pomìrnì velkou provizorní atnou pro odkládání kabátù návtìvníkù, popsala místostarostka Vizovic Alena Hanáková.

V budoucnu radnice poèítá jetì s vybudováním oficiálního bezbariérového vstupu do kavárny Domu kultury Vizovice. Na tuto investici se vedení mìsta pokusí získat dotaci.
red

SK VIZOVICE NECHALO DÍKY DOTACI Z RADNICE OPRAVIT
SPORTOVITÌ S UMÌLÝM POVRCHEM
Sportovitì s umìlým povrchem, které SK Vizovice pøevánì vyuívá jako tréninkové a dopoledne slouí i ákùm místní základní koly,
je opravené. A to pøedevím díky dotaci ve výi 69.000 korun, kterou
schválili vizoviètí zastupitelé. Fotbalový klub nechal za tyto peníze
opravit hrací plochu, ochranné sítì za brankami i sítì v brankách. Za
asi deset let uívání u byla vìtí investice potøeba, øekl pøedseda SK
Vizovice Tomá Fojtù.
Mìsto Vizovice podporuje fotbalový klub pravidelnì a pøispívá jak
na práci s mládeí, tak na chod klubu i opravy a údrbu travnaté plochy. Napøíklad jen v letoním roce radnice dala klubu na práci s mládeí 70.000 korun, na údrbu travnaté plochy a drobnou úpravu areálu pak 150.000 korun.

Bez tìchto dotací bychom jenom tìko mohli SK Vizovice dret
na, myslím, dobré úrovni a pravidelnì dokazovat, e máme dobrý potenciál a koøen. SK Vizovice dìkuje Mìstu Vizovice za finanèní podporu v roce 2019, uvedl pøedseda klubu.
Vizovické fotbalisty ale stále trápí nevyhovující zázemí jetì z dob
výstavby areálu. Pevnì vìøíme, e souèasní vlastníci - Sokol Vizovice
pochopí, e bychom chtìli areál zvelebovat a rozvíjet hlavnì pro sportovní a kulturní úèely. Jsme jeden z mála klubù v okolí, který má opravdu velkou mládenickou základnu. A budeme se snait, aby tomu bylo
i nadále. Proto bychom byli rádi, aby se i stávající budova v areálu SK
Vizovice zmìnila k lepímu a byla dominantou sportovitì," uzavøel
Tomá Fojtù.
red
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INVESTIÈNÍ AKCE
ULICE MLÝNSKÁ V NOVÉM
O 14 dní døív, ne byl pøedpokládaný termín, skonèily v polovinì
listopadu práce v ulici Mlýnská. Díky investici mìsta za 4,6 milionu
korun se místní obyvatelé mohou tìit z prodlouení kanalizace, opravy páteøní komunikace i nových zpevnìných ploch.
red

KOMPLETNÌ NOVÉ OSVÌTLENÍ V ULICÍCH
Daleko lépe osvìtlené místo i uetøené peníze v rozpoètu mìsta.
To byly hlavní dùvody kompletní rekonstrukce veøejného osvìtlení ve
Vizovicích. Poslední etapa, pøi ní radnice nechala vymìnit 310 svìtelných bodù, skonèila v listopadu. Bìhem ní dìlníci upravili i deset
rozvadìèù. Ty jsou novì vybaveny poèítadlem provozních hodin.
Umoní tak kdykoliv zjistit spotøebu elektøiny.
Investice pøila na 5,2 milionu korun, dva miliony poskytlo Ministerstvo prùmyslu a obchodu z programu EFEKT. Mìsto Vizovice rekonstruuje veøejné osvìtlení postupnì od roku 2017. Dvì pøedchozí
etapy pøily na 4,7 milionu korun, dotace z ministerstva byla 1,4 milionu korun.
red
TMAVÉ KOUTY VE VIZOVICÍCH ROZZÁØÍ SOLÁRNÍ LAMPY
Ètyøi kusy solárních svítidel nakoupila vizovická radnice, aby je
umístila tam, kde je pøíli velká tma, nicménì tam není moné vybudovat klasické poulièní lampy pøipojené k elektrické síti.
Provoz solárních svítidel je plnì automatizovaný - zapnutí a vypnutí øídí fotoèidlo, PIR èidlo nebo GPS modul. Nová svìtla se objeví v
ulicích 3. kvìtna, Prostøední, Nádraní a tìpská. Investice pøijde na
zhruba 100.000 korun. Lampy se v ulicích objeví ji do Vánoc.
red
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PØEHLED INVESTIÈNÍCH AKCÍ A PROJEKTÙ REALIZOVANÝCH V ROCE 2019

OBNOVA KOUPALITÌ DOSTALA
OD ZASTUPITELÙ ZELENOU

Investièní akce hrazené z rozpoètu mìsta Vizovice ve výi
cca 32,2 mil. Kè

Zastupitelstvo mìsta Vizovice odsouhlasilo rekonstrukci areálu
koupalitì ve Vizovicích za více ne 20 miliónù korun. Opravovat by se
mìlo zaèít pøítí rok. Vizovické koupalitì bylo lidem k dispozici naposledy v létì 2007, kdy skonèila hygienická výjimka.

- Elektroinstalace dolní budovy Z - 5,8 mil. Kè
- Sníení energetické nároènosti veøejného osvìtlení - 5,2 mil. Kè
(2 mil. Kè dotace z MPO)
- Ulice Mlýnská - oprava komunikace, zpevnìné plochy a doplnìní kanalizace - 4,6 mil. Kè
- Protipovodòová opatøení mìsta Vizovice - 3 mil. Kè ( 2 mil. Kè
dotace z MP )
- Víceúèelové høitì Janova hora - 2,7 mil. Kè (800.000 Kè dotace
z Nadace ÈEZ)
- Rekonstrukce chodníku v ulici tìpská - 2,5 mil. Kè
- Schoditì a pøedprostor Z - 1,7 mil. Kè
- Rekonstrukce toalet kavárny Domu kultury - 1,6 mil. Kè
- Oprava pøístupového schoditì k Domu kultury - 990.000 Kè
- Rekonstrukce bytù - 704.900 Kè
- idle pro koncerty Zámeckého kulturního léta Aloise Háby 470.000 Kè
- Rekonstrukce chodníkù v areálu M - 430.000 Kè
- Konírna Vizovice - oprava støechy - 406.000 Kè
- Rekonstrukce ústøedního vytápìní + podlahy v budovì è.p. 418 VITEK - 318.000 Kè
- Parkovací místa a bezbariérový vstup do sálu horní budovy Z 270.000 Kè
- Dùm kultury zadní vstup + vjezd, zázemí k uèebnám - 260.000 Kè
- Protipoární automatické dveøe mezi hotelem a radnicí - 216.500 Kè
- Herní prvky na stávající dìtská høitì - 200.000 Kè
- Odvlhèení budovy Lidového domu - 181.000 Kè
- Podlahy na chodbách hasièské zbrojnice - 137.000 Kè
- Kuchyòka v budovì MÚ - 134.000 Kè
- Mobiliáø - lavièky, koe - 115.000 Kè
- Vánoèní osvìtlení - 100.000 Kè
- Nová telefonní ústøedna v DPS - 99.000 Kè
- Celosklenìné bezrámové dveøe do knihovny - 62.000 Kè
- SDH JPO II - infrakamera - 48.000 Kè

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A STUDIE
VE VÝI CCA 3 MIL. KÈ
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 - Arboretum
PD - parkovací stání + rekonstrukce chodníku v parèíku pod budovou Z
PD - cyklostezka
PD - zídka v pøedzámèí, ulice tìpská
PD - Pumptrack Janova hora
PD - Rekonstrukce místní komunikace + parkování na ulici Nová
PD - Terminál vlakového nádraí
PD - elektroinstalace dolní budovy M
- Studie malých vodních nádrí
- Územní studie sídelní zelenì
- Architektonická studie zázemí stadionu
- Strategie BESIP mìsta Vizovice
Silvie Dolanská, starostka
Alena Hanáková, místostarostka

Jsem ráda, e realizace koupalitì byla podpoøena zástupci mìsta napøíè politickým spektrem. Trvalo to dlouhých 12 let. Je pøed námi
jetì dlouhá cesta, která povede k plánovanému otevøení koupalitì v
roce 2021. Vìøím, e nám obèané Vizovic budou dret palce a dìkujeme za jejich podporu, øekla Zuzana talmachová, zastupitelka mìsta, pøedkladatelka návrhu a jedna z hlavních iniciátorek za znovuotevøení, nejen místními obèany, kdysi vyhledávaného koupalitì. Zároveò
upozornila, e od 1. øíjna 2019 má radnice pravomocné stavební povolení, a navíc u zná i výsledky hydrologického prùzkumu. Ten prokázal,
e by koupalitì nemuselo být odkázáno na vodu z vodovodního øadu.
Po celých 12 let se radnice opakovanì k obnovì koupalitì vracela. V roce 2007 koupila areál od TJ Sokol Vizovice za èástku 1,75
milionu korun. V prùbìhu let nechala zpracovat hned nìkolik projektových dokumentací za víc ne 1,47 milionu Kè. Nakonec ale na schválení investice nenala nutnou politickou podporu v zastupitelstvu, a
nyní - pro bylo devìt zastupitelù, proti jeden, zdreli se tøi, ètyøi zastupitelé na jednání nebyli.
Mìsto Vizovice se finanènì podílí na podpoøe celé øady kulturních
a sportovních subjektù (napøíklad domu kultury, knihovny, kina, sportovi, zámeckého kulturního léta aj). Vechny tyto subjekty jsou na finanèní podpoøe ze strany mìsta závislé, nevykazují zisk, ale jsou zde
pro potøeby obèanù mìsta Vizovice. Stejnì tak mùe být finanènì podporováno i koupalitì, které obèané naeho mìsta a blízkého okolí ji
12 let postrádají a mìsto do tohoto projektu investovalo u nemalé
finanèní prostøedky, poznamenala Zuzana talmachová.
Projekt, který si radnice nechala zpracovat v roce 2018, poèítá napøíklad s nerezovou bazénovou vanou, s plaveckou, relaxaèní i neplaveckou èástí a celou øadou moderních hracích prvkù pro nejmení.
red

MÌSTSKÝ ÚØAD
Váení spoluobèané,
v pondìlí 23. 12. 2019 bude mìstský úøad pro veøejnost otevøen
od 8:00 do 17:00 hodin.
V pátek 27. 12. 2019 bude mìstský úøad pro veøejnost uzavøen.
V pondìlí 30.12.2019 bude mìstský úøad pro veøejnost otevøen
od 8:00 do 17:00 hodin.
V úterý 31. 12. 2019 bude mìstský úøad pro veøejnost otevøen
od 8:00 do 12:00 hodin.
Ing. Jaroslav Pavelka
tajemník MìÚ

POKLADNÍ HODINY KONCEM ROKU 2019
A PRVNÍ PRACOVNÍ DEN V LEDNU 2020
Na konci roku 2019 a na poèátku roku 2020 bude pro veøejnost
pokladna MìÚ otevøena v následujícím rozsahu:
23. 12. 2019
PONDÌLÍ 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod
27. 12. 2019
PÁTEK
zavøeno
30. 12. 2019
PONDÌLÍ 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod
31. 12. 2019
ÚTERÝ
8.00 - 10.00
2. 1. 2020
ÈTVRTEK 10.00 - 11.30 12.30 - 14.00 hod
Zana Kutìjová pokladní - finanèní odbor
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OLTÁØ V KOSTELE
SE DOÈKÁ ZRESTAUROVÁNÍ
Øímskokatolická farnost ve Vizovicích zrestauruje oltáø v kostele
sv. Vavøince. Investice za asi 2,3 milionu korun je rozdìlena na ètyøi
etapy. V koneèném výsledku by mìl oltáø dostat pùvodní podobu z
druhé poloviny 19. století. Jako první pøijde na øadu svatostánek.
Restaurátorský prùzkum nám ukázal, e celodøevìný pùvodní oltáø je pozlacený tøemi druhy zlata. Toto pùvodní zlacení z roku 1850
chceme zachovat, obnovit. Výsledný celozlacený svatostánek tak bude absolutní raritou, øekl TA vizovického dìkanátu Petr Èervenka.

Kvíz Jak znáte Vizovice pokraèuje dvìma èasovì velmi rozlinými, chcete-li sousoími. Zaøazení je ji na vás.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Restaurování svatostánku za pøiblinì 600.000 korun je podmínìno získáním dotace z Ministerstva kultury ÈR z Programu restaurování movitých kulturních památek. Práce by mohly zaèít v první polovinì
pøítího roku. Na nì pak naváou dalí tøi etapy restaurování oltáøe, tedy vèetnì menzy, obrazu sv. Vavøince a kazatelny. Je jetì otázkou,
jak budeme postupovat v pøípadì baldachýnu, který je nad ní. Je velmi
sloitý na restaurování i vzhledem k tomu, e je hodnì napaden døevokazným hmyzem. Je moné, e budeme muset nechat udìlat repliku, poznamenal Petr Èervenka.
Práce na opravì kostela jsou teï na zaèátku. Momentálnì se obnovují lavice. Farnost ale nechala udìlat tøeba i mykologický a statický prùzkum krovù. Ten ukázal na výskyt døevomorky. Rozsah pokození farnost teprve zkoumá. Ve velmi patném stavu jsou i krovy na
vìi. Postupnì se toto ve musí dát do poøádku. V kostele je celá øada
zajímavých kulturních movitých památek a pøi konzultaci s pøedstaviteli Národního památkového ústavu se projednávala monost prohlásit nìkterá dalí díla za kulturní památky, upøesnil Petr Èervenka z vizovického dìkanátu.
V pøítím roce farnost hodlá i kompletnì vymìnit elektroinstalaci v
celém kostele. Ta byla v 80. letech minulého století èásteènì opravena, nicménì u dávno neodpovídá souèasným poadavkùm.
red

VÁNOÈNÍ BOHOSLUBY VIZOVICE
FARNÍ KOSTEL SV. VAVØINCE
Út 24. 12.
St 25. 12.
Èt 26. 12.
Út 31. 12.
St 1. 1.

15:00 hod. + 22:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod. + 13.30 hod. kaple na Frantiku
9:00 hod.

Dnes ná Spasitel pøiel na svìt, nebo ví, e ho potøebujeme.
Benedikt XVI.
Narození dítìte je velká událost. Objevil se na svìtì nový èlovìk,
nový ivot. Má podobu, dostává jméno, patøí k rodinì. Vechno se okolo nìho toèí. Matka sní o tom, e chlapec bude nìèím velkým. Setkání
dvou ivotù, matky a dítìte, je zázrak, pøed kterým má vechno umlknout.
Sám Bùh se rozhodl pøijít na svìt touto cestou. A dítì dostává
jméno: Jeí - Bùh zachraòuje a Emanuel - Bùh s námi. Musí to být
nìco obrovského, být èlovìkem, jestlie sám Bùh chce být èlovìkem.
Bùh nám ukazuje, e lidský ivot, i ten nejkøehèí, je posvátný. Mùj i
Vá. A se stane v nadcházejících dnech a mìsících cokoliv, nic a
nikdo to nezmìní. Buïme rádi èlovìkem a nechejme se pøekvapit Bohem.

P. Vít Hlavica,
faráø
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Obr. 1: Vizovice - Sluovická ul. - památník obìtem II. svìtové války se
sochou partyzána a reliéfy vojákù a dìlníkù z roku 1950
Obr. 2: Vizovice - zámecký park - socha svatého Floriána

Pokoj a radost o Vánocích, Boí poehnání v roce 2020 vám za
celou farnost pøeje a vyprouje...

DOPORUÈENÍ PØI PRODEJI
NEBO KOUPI VOZIDLA
- O prodeji vozidla sepite písemnou kupní smlouvu.
- Pokud ji nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k nìmu nadále platit povinné ruèení. Povinné ruèení nezaniká automaticky prodejem
vozidla, ale a oznámením zmìny vlastníka pojiovnì.
- Pokud mono nepøedávejte vozidlo ani doklady k nìmu a neukonèujte povinné ruèení, dokud nebude vozidlo pøepsáno na nového
vlastníka.
- Nespoléhejte se na nového vlastníka, e za vás ve vyøídí, pøepis vozidla si radìji zajistìte sami.
- Pøi prodeji vozidla je tøeba do 10 pracovních dnù podat ádost o
zápis zmìny vlastníka silnièního vozidla na registru silnièních vozidel.
- Zápis zmìny mùe provést kterýkoli obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností (odbor dopravy), není tøeba tuto vìc øeit pouze v místì bydlitì prodávajícího.
- Je moné, aby pøeregistraci provedla jen jedna ze stran, k tomu
budete potøebovat plnou moc s úøednì ovìøeným podpisem druhé
strany.

- Je ve vaem zájmu ovìøit si, zda k øádnému pøepisu skuteènì
dolo, nedodrení 10denní lhùty pro pøepis vozidla je pøestupek, za
který správní orgán mùe udìlit pokutu a do 50 000 Kè. Navíc vám
jako dosud evidovanému vlastníkovi hrozí dalí nepøíjemnosti, napøíklad pokuty za dopravní pøestupky, kterých se dopustí nový vlastník.
- Pøi registraci vozidla na nového vlastníka je tøeba pøedloit protokol o evidenèní kontrole, který nesmí být starí ne 30 dní. Smyslem
je zjistit, zda souhlasí skuteèné údaje o vozidle s údaji zapsanými v
technickém prùkazu.
- Evidenèní prohlídku je vhodné absolvovat pøed prodejem vozidla, provádí se na vozidlo, nikoli na osobu, take ji mùe zaøídit jak prodávající, tak kupující.
Zdroj: Èeská kanceláø pojistitelù
JUDr. Terezia Zlámalová
Vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
Èas adventu, èas Vánoc. Nejen u Vás doma, ale i v knihovnì ji
vládne vánoèní atmosféra, a tu jsme si zpøíjemnili setkáním na tradièní vánoèní knihovnické dílnièce. Dìti s rodièi opìt vyrábìli vánoèní dekorace, malovali vánoèní baòky, snaili se udìlat ozdoby z vizovického peèiva, tvoøili vánoèní ozdoby na stromek z korálkù. Novì letos
jsem v rámci projektu Bookstart - s kníkou do ivota tvoøili vánoèního
soba i s tìmi nejmeními dìtmi a jejich rodièi do 3 let.

S blíícím se koncem roku bychom také rádi podìkovali vem tìm,
kteøí nás sponzorsky podpoøili:
AL-KO Technology CZ s.r.o., Vizovice
Galerie Marriette, Vizovice
Kalina Industries, s. r.o., Zlín
Olga Kmínková, Vizovice
KOMA MODULAR, s.r.o., Vizovice
Rostra s.r.o., Vizovice
Zámecká èokoládovna, Vizovice
A podìkování patøí také vem, kteøí nám pomáhali pøi rùzných akcích nebo nám vìnovali nové knihy.

Do nadcházejícího nového roku 2020 Vám pøejeme pevné
zdraví, pohodu, a Vás pìkné kníky provázejí po celý rok. A samozøejmì i knihovnì pøejeme spousty spokojených ètenáøù.
Mgr. Blanka Krejcárková
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Dobrý den.
Chci reagovat na pøíspìvek z Vizovských novin 5/2019 od paní
Jany Pluhaøové o vizovském zámku a parku.
Pøeèetl jsem si pøíspìvek paní Jany Pluhaøové z Vizovských novin
è. 5/2019 o vizovském zámku, a také problému parku. Úvodem bych
chtìl vyjádøit mùj vztah k zámeckému parku. Na zámecký park mám
nádherné vzpomínky z mládí a je mi líto, e jsem se do parku nepodíval ji asi 11 let, i kdy asi spodní brána do parku z ulice tìpská je od
mého bydlitì vzdálena asi 100 metrù. Problém je v tom, e je ji tuto
dobu uzamèená. Jak jsem uvedl, na park mám nádherné vzpomínky z
mládí - díky vizovskému zámku jsem se setkal s mojí manelkou Silvií,
která v dobì studií brigádnì provázela na zámku za vedení zámku pana Cacha. Po práci prùvodkynì zámku, nynìjí mé manelky, byl zámecký park ná a do odjezdu jejího vlaku do Zlína, kde tehdy bydlela. Pak vzpomínám na nedìlní procházky parkem do kostela a zpìt,
ale to nejen mne, ale i mých rodièù. Bylo to urèitì pøíjemnìjí a romantiètìjí, ne nyní jít ulicí tìpskou. Pak si vzpomínám, jak do parku
jsme chodili v zimním období bruslit, kdy rybník zamrzl. Mùu øíct, e
na rybníku to na ledì jen ilo. Scházeli se tady rùzné generace pøi
bruslení a lidé v tu dobu mìli k sobì blíe. V létì jsme si s kamarádem
poutìli na rybníku lodièky. Zámecký park byl v tu dobu místem setkání jak mladých lidí k randìní, tak i k setkání dùchodcù, jako tøeba paní
uèitelky Koòaøíkové a pana Ambruze.
Paní Pluhaøová, dìlám v naem panelovém domì pøedsedu domovní samosprávy ji 35 let a sám z této funkce vím, e práce s lidmi
je velmi tìká. Nìkomu vyhovíte a jinému pokodíte. Z vaeho pøíspìvku ve Vizovských novinách 5/2019 je pocit skepse. Vìøím, e pro
provoz zámku i parku dìláte maximum, a toto by obèané Vizovic mìli
ocenit, i ti ze strany ulice tìpská. Na druhé stranì byste ale mìla najít
cestu i k tìmto lidem z druhé strany, tak aby se na vás usmívali a zdravili vás jako já a váili si vás, e pro zámek, park a tím i pro mìsto
Vizovice dìláte maximum.
Uzamèení parku odùvodòujete tím, e v parku se vyskytli vandalové, kteøí park nièili, a tím musel být park uzamèen ze vech stran (i
od benziny) a otevøen jen z hlavní brány od mìsta. Jedním z tìch vandalù, jak jste mne i vy nazvala, jsem byl i já, a to kdy v dobì, kdy jsem
pracoval v podniku Graddo, jsem si zkracoval cestu do práce na kole
pøes park. Prvních asi 10 metrù po vjezdu do parku na kole jsem z kola
sesedl a pak asi posledních 10 metrù u výjezdu z brány u benziny jsem
na kolo nasedl. Tehdy, kdy jsem asi pøed devíti lety bojoval ádostmi
i u nadøízené organizace v Kromìøíi o zpøístupnìní parku ze vech
bran, mi bylo odpovìzeno, e jedním z vandalù, jak jsem uvedl, jsem
i já, a proto musel být park uzamèen. Odpovìdìl jsem, e rád bych
kody s kolem uhradil, ale asi byly nulové, protoe odpovìï jsem ji
nedostal.
Paní Pluhaøová, pracuji s lidmi celý ivot, a vdy jsem se snail najít takovou cestu, která by vyhovovala co nejvìtímu poètu lidí. Uzamèením vstupu do parku ze strany od ulice tìpská jsou nejvíce postiení dùchodci, kteøí vzhledem ke svému vìku a dlouhé cestì nedokáí jít do parku ze strany od mìsta a zpìt. Pak dále invalidé a postiení lidé s pohybovým ústrojím, mezi které se øadím i já, proto èasto vyuívám kolo. Pak nakonec i matky s dìtmi v koèárku. Paní Pluhaøová,
proè byste nemohla projevit aspoò trochu citu k tìmto lidem a vyjít jim
vstøíc tøeba tímto mým nápadem:
Dveøe ze strany ulice tìpská by byly uzamèeny i nadále, ale lidem z tohoto okruhu, kteøí by o toto mìli zájem byste propùjèila klíè od
brány z ulice tìpská, a to tøeba na kauci x Kè, abyste mìla zaruèeno, e vám jej pak nìkdy vrátí. Seznam tìchto zájemcù byste mìla v
evidenci a tøeba 1x roènì byste s nimi udìlala schùzi, kde by vám sdìlili, jestli klíè potøebují i nadále, nebo vám jej vrátí. Zájemci na dalí
období by vám mohli dát, vìøím s radostí, nìjaký dobrovolný pøíspìvek na nìjaké kvìtiny, rostliny v parku. Vìøím, e mladí a zdraví obèané v pøípadì zájmu navtívit park si najdou cestu hlavní branou, ale

6/2019

9

dùchodci, invalidé a matky s koèárkama by uvítali klíè ke vstupu do
parku i z jiných stran.
Paní Pluhaøová, pøeji vám i celému vaemu pracovnímu kolektivu
úspìch v práci a radost z dosaené práce, mnoho spokojených obèanù Vizovic i cizích návtìvníkù vizovského zámku a parku a vìøím, e
jednou uveøejníte radostný pøíspìvek do Vizovských novin, jak velká
vìtina obèanù Vizovic je spokojena s vaí prací i prací celého vaeho kolektivu a také vám pøeji, aby se vichni obèané Vizovic na vás usmívali a pøáli vám pìkný den.
JIndøich Krajèa,
tìpská 951
Váení vizovtí obèané.
Jsou tu opìt nejkrásnìjí svátky roku, Vánoce. Svátky plné kouzel,
lásky, vzpomínek na mladá léta, kdy ve se nám zdálo krásnìjí a bezstarostnìjí.
Vybavuje se mnì vzpomínka na mé mládí, bylo mi asi 15 let. la
jsem s maminkou od záøícího vánoèního stromeèku na pùlnoèní mi
svatou. Veèer byl krásný, beze snìhu, poulièní svìtla, i ta v oknech
bytù se zdála kouzelná, sváteèní. Kdy jsme po pùlnoci vycházeli z
kostela, vichni jsme byli pøekvapeni, napadal popraek snìhu, jako by
Jeíek nám chtìl udìlat radost a nechal napadnout bìlouèký sníh.
Obloha jasná, pøíjemnì teplo.
Bylo to takové kouzlo, e se nám obìma nechtìlo vùbec domù.
Rozhodly jsme se pro pùlnoèní procházku. ly jsme Øíèanskou ulicí a
po ´Kocúrkovo´, kde jsme se z kopce dívaly na noèní jasnou oblohu a
kochaly se pohledem na svìtly ozáøené milované Vizovice, domov
ná. Bylo to nìco nezapomenutelného.Tu noc jsem nemohla usnout,
stále jsem mìla pøed sebou krásu onoho sváteèního veèera.
Vem bych Vám pøála nìco podobného proít, na co budete se
slzou v oku dlouhá léta vzpomínat.
A o tom Vánoce jsou, kde se louèíme s právì odcházejícím rokem
a tìíme se na nové jaro, období plné kvìtù a probouzející se pøírody.
Proto buïme pokorní a radujme se z kadého nového dne, roku.
Ze srdce pøeji Vám vem krásné Vánoce a hodnì zdraví a tìstí v
r. 2020.
Helena Mazùrková

VZPOMÍNKA
S láskou stále vzpomínáme na nai
maminku a babièku Jenu Èeèkovou.
Odela neèekanì 19. prosince,
pøed deseti lety. 2. prosince 2019 by se
doila 78 let.
Za vzpomínku dìkují Jana, Václav
a Jiøí s rodinami.

MAS VIZOVICKO A SLUOVICKO
PhDr. Pekaøová - Rodièovství nové doby
Dne 7. listopadu 2019 se více ne stovka rodièù, pedagogù a
zástupcù rùzných organizací pracujících s dìtmi a mládeí sela v
Kulturním domì ve Vizovicích na pøednáce známé psycholoky
PhDr. Lidmily Pekaøové s tématem Rodièovství nové doby. Paní doktorka na praktických pøíkladech osvìtlovala klasické pøístupy en matek i muù - otcù k výchovì a jejich dopady na dìti. Snaila se pøítomné pøivést k zamylení nad tradièní a souèasnou rolí matek a otcù
v rodinách a jak se následnì jejich pøístupy promítají do pøístupù a
chování jejich potomkù v dospìlosti. Atmosféru podtrhovaly ojedinìlé
èi skupinové salvy smíchu, podle toho, jak se kdo v jejích pøíbìzích
identifikoval. Z úsmìvù na tváøích a ivé diskuse úèastníkù o pøestávce se dalo odtuit, e se pøednáka líbí. Co se potvrdilo po jejím
skonèení, kdy se odcházející ptali, zda plánujeme dalí. Správný
výbìr tématu dokazovala také skuteènost, e nìkteøí pøíchozí neváhali
pøijet i 50 km. Proto bychom rádi paní doktorku pøivítali i v budoucnosti.
Bc. Alena Rasochová

Svatomartinský trh novì v prostøedí vizovického zámku
Stejnì jako kadý rok, tak i letos, tentokrát vak v areálu Státního
zámku ve Vizovicích, se dne 16. listopadu od 9:00 do 15:00 hodin
uskuteènil ji po deváté Svatomartinský trh.
Pøestìhování akce z Masarykova námìstí do prostøedí vizovického zámku dalo akci zcela nový rozmìr. A i kdy poèasí nebylo ideální,
nael si na nádvoøí zámku cestu rekordní poèet návtìvníkù. Zde byla
pøeváná èást prodejních stánkù regionálních produktù, ale nechybìly ani zabijaèkové speciality èi burgery s husím trhaným masem.
Pøilehlá Galerie Mariette byla plná ivých ukázek tradièních øemesel a
vánoèních ozdob. Zámecká èokoládovna nabídla komentované prohlídky.

Celou akcí provázel svým moderováním Jan Èada, který také v
hudebních pauzách zpovídal nìkteré prodejce. Návtìvníci se tak
dozvìdìli více o jejich podnikání a produktech. Novinkou bylo také
losování rozdaných programù, kdy hlavní cenou bylo svatomartinské
menu pro dvì osoby v Zámecké vrátnici.

Jako kadoroènì jsme pøivítali nejen svatého Martina a ochutnali
letoní vína, která po krátkém proslovu Pavla Elíka z MAS VaS
poehnal místní knìz Vít Hlavica.
Záitkem bylo také vystoupení støedovìkého alchymisty s jeho
neuvìøitelnými pokusy. Dìti zaujaly také soutìe a dílnièky DDM
Zvonek, výroba odznakù, zrcátek a pøívìskù ve stánku MAS Vizovicko
a Sluovicko, nebo ukázka zvíøat ze záchranné stanice v Hoálkové.
K tomu vemu zahrála cimbálová muzika Vizovský Jurá, kterou
vystøídal folk rock Pavla Tabáska a dobová hudba v podání Karla
Dvoøáèka. Hudební produkci doplnil gajdo Petr Sovják se svou dudáckou muzikou.

Akce se konala pod zátitou ministra zemìdìlství Miroslava
Tomana a byla zároveò pøipomenutím památky vizovického øezbáøe
Petra Jahùdky.
Ing. Pavel Elík
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HLASUJTE V ANKETÌ RADNICE
Milí spoluobèané, mìsto Vizovice má monost získat dotaci
na nákup popelnic na tøídìný odpad pro rodinné domy.
Jménem radnice se proto
obracím na Vás s dotazem, zda
byste o nì mìli zájem, pøípadnì
o jaké a jak velké. Podrobný pøehled moností naleznete v tabulce.
V pøípadì zájmu ji, prosím,
vyplòte a odevzdejte buï na
podatelnì MìÚ Vizovice nebo
vhoïte do schránky radnice.
Odpovìï je moné zaslat i

mailem na adresu:
sekretariat@vizovice.eu.
To ve do 3. ledna 2020.
Výsledky ankety poslouí
mìstu k lepímu rozhodování,
zda o dotaci ádat a pøípadnì

jaké popelnice a v jakém poètu
nakoupit.
Dìkuji za Vá èas.
Bc. Silvie Dolanská
starostka

RADNICE PØISPÌLA NA OPRAVU
SOUTÌNÍHO STROJE MÍSTNÍCH HASIÈÙ
Mimoøádnou dotaci ve výi
80.000 korun poskytla vizovická
radnice místnímu sboru dobrovolných hasièù. Pøesnì na takovou èástku toti pøila oprava poární støíkaèky, kterou SDH Vizovice vyuívá pøi úèasti v okres-

ních i okrskových soutìích v poárním sportu. Bez finanèní podpory mìsta by vizoviètí hasièi nemohli letos dál soutìit, sami toti na tak velkou opravu peníze
nemìli.

Od roku 2015 se vizovický
sbor, a to vèetnì mladých ákù,
drustva en a muù, zúèastnil
185 soutìí v poárním sportu. A
pravidelnì se umísuje na pøedních pøíèkách.
Tyto výsledky se dostavují
pøedevím díky výborné pøipravenosti naich èlenù a sportovního stroje PS 12, který je nedílnou souèástí na soutìích v
poárním sportu. Právì dílem
velké vytíenosti pøenosné
motorové støíkaèky dolo letos
pøed koncem soutìní sezóny k
vánému pokození èásti motoru, uvedl starosta SDH Vizovice
Milan Okál.
Letos lo o druhou finanèní
podporu od mìsta Vizovice pro
místní hasièe. Za poskytnutí
této èástky patøí velké podìkování mìstu Vizovice, doplnil
starosta SDH Vizovice.
red

NOVINKY Z INFOCENTRA
Pomalu, ale jistì u nám pøichází zima, proto se hlavní dìní
naeho infocentra pøesouvá dovnitø. Mùete si u nás prohlédnout
výstavu øezbáøského umìní pana
Jaromíra imáka, který se pyní
skvìlými schopnostmi, co se práce s døevem týèe. Nejen to, pokud stále nevíte, co komu pod
stromeèek, máme pro vás pár tipù.

mùete zakoupit. Pøíbìhy v knize se odehrávají v blízkém okolí
Vizovic a Zádveøic.

Závìrem bychom vám za
nae Turistické informaèní centrum rádi popøáli veselé Vánoce a
astný nový rok.

Pan Jan Zetìk pøed pár dny
vydal novou knihu s názvem
Otrléze aneb Pozdní sklizeò a
vy máte to tìstí, e si ji u nás
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Dalím tipem pro vás jsou
vstupenky na Novoroèní koncert Petra Koláøe, který se uskuteèní 10. 1. 2020 v 19:00 v Domì
kultury Vizovice. Jestlie chcete
potìit ty nejmení, máme v nabídce plyové krysáky Edu a Huberta, kteøí, jak je známo, pochází pøímo z Vizovic.

Jan Fuksa
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TJ SOKOL VIZOVICE - LAMPIÓNOVÝ PRÙVOD A VÁNOÈNÍ KLUBOVÝ VEÈER
V pátek 25. øíjna jsme uspoøádali, jako kadoroènì, lampiónový
prùvod od staré koly k Sokolovnì. Úèast dìtí a rodièù s koèárky byla
hojná.
Po skonèení prùvodu byla pøipravena pro dìti malá diskotéka.
Pitný reim byl zajitìn.
Jiøí Kalenda

V pátek 29.11. 2019 se konal Vánoèní klubový veèer. V pøedvánoèním èase je to ji tradièní pøíleitost k tomu, abychom se mohli na
chvíli zastavit, nasáli vánoèní atmosféru a pobavili se s pøáteli.

Organizátorky z TJ Sokol Vizovice pøipravily opìt velmi bohatý program, který nám zpøíjemòoval celý páteèní veèer. Abychom zmínili
alespoò nìkterá vystoupení - pásmo koled nám pøedvedl soubor Vizovjánek, módní pøehlídku a závìreènou show pøipravil butik Evelína,
hudební vystoupení pøinesl pan Vlèek. Mìli jsme monost se seznámit
s projektem Nedoklubko. V prùbìhu veèera jsme mìli pøíleitost nakoupit si pár drobností pro sebe i své blízké.
Celým veèerem nás provázela paní Petra Búøilová, která opìt
nezklamala.
Vem, kteøí se podíleli na pøípravì Vánoèního klubového veèera,
patøí velký dík.
Doufáme, e si vichni Vánoèní klubový veèer uili a e se potkáme pøítí rok zase v hojném poètu.
Draha Ryavá
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24TH WORLD SCOUT JAMBOREE 2019

V letoním létì se ji po ètyøiadvacáté konalo World Scout Jamboree (WSJ). Je to celosvìtové setkání skautù a skautek, které se poøádá kadé ètyøi roky. Letos se poøádalo v USA, v pøírodní rezervaci
státu Západní Virginie. Bylo to doposud nejvìtí skautské Jamboree s
více ne 40 000 úèastníky ze 170 zemí celého svìta. Vizovické skauty reprezentovali dva úèastníci - Michal Jochec (Gibon) jako vedoucí a
Karolína Grácová jako úèastník.
Na Jamboree jsme byli rozdìleni do èeských jamoddílù (36 úèastníkù a 4 vedoucí) podle èeských krajù. V jamoddílech jsme byli po celou dobu WSJ - bydleli pospolu, úèastnili se programù, vaøili, apod.

tak schopní, e ho dokázali opìt obnovit, a proto máme být na co hrdí.
Po dvou nezapomenutelných týdnech na téhle obrovské akci nás
jetì èekalo mení cestování po USA, navtívili jsme Washington,
Philadelphii a New York, kde jsme proli spoustu památek a muzeí.
Tímto bychom chtìli podìkovat Mìstu Vizovice za finanèní pøíspìvek na tuto akci.
Dìkujeme!
Kája a Gibon

INTERCAMP 2019
Na kadoroèní mezinárodní setkání skautù a skautek - Intercamp,
který se konal 7. - 9. 6. 2019, letos dorazilo pøes 2 500 úèastníkù z 8
zemí Evropy. Mezi nimi se nalo i 5 úèastníkù z Vizovic, kteøí si celou
akci náleitì uili.
Letoní Intercamp se uskuteènil v krásných zahradách Nizozemského zámku poblí mìsta de Steeg, kde úèastníci i stanovali. Poèasí
vylo krásnì, i kdy nás jednu noc zaskoèil silný vítr, který dokonce
nìkterým lidem polámal stanové tyèky. Úèastníci se jeden den vydali
na výlet mimo jejich táboøitì, vyzkoueli si plno nových her zamìøených na sebepoznání a uèení se nového a také si uili veèerní koncerty pod irým nebem. Díky této akci jsme poznali spoustu nových
lidí, získali spoustu nových záitkù a poznali kus svìta.
Keèup

Mìli jsme monost si vyzkouet spoustu sportovních aktivit, jako
bylo lezení po skalách, rafting na divoké øece, projet se na zip-line nad
pøírodní rezervací, zajezdit si na horských kolech, plavit se na kajacích, rybaøit po americku a mnoho dalího. Úèastnili jsme se mnoha
pøednáek, napøíklad o ekologii èi náboenství.
Jedna z hlavních vìcí, která je na Jamboree úasná, je seznamování s ostatními národy. Povídat si s nimi cizími jazyky, ochutnat jejich
jídlo a poznat nìco málo z jejich kultury, kterou nám pøedstaví. Úasné taky bylo, e 40 tis. nastoupených lidí skandovalo za stejnou vìc,
vichni byli pøáteltí a chtìli se dìlit o své záitky a bavit se, nehledì
na to, e byli rozdílného náboenství, rozdílné barvy pleti i rozdílné národnosti.
Èeská Republika se k pøedstavování své kultury také pøidala.
Tento rok ná èeský kontingent mìl téma NEZLOMITELNÍ. Téma
vyprávìlo o èeském skautingu a jeho tøech zákazech. Skauti byli vdy
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JEDINEÈNÁ VÝSTAVA MEDAILÍ, ØÁDÙ,
VYZNAMENÁNÍ A ODZNAKÙ
Výstavu medailí a vyznamenání ze sbírky Frantika Urbana si
mohli návtìvníci prohlédnout od 9. záøí do 25. øíjna ve výstavních prostorách Turistického informaèního centra v DK Vizovice.

Tato výstava nabízela pøes 100 ks originálních medailí a vyznamenání. Z období Rakousko - Uherska - napøíklad vyznamenání
Frantika Josefa I, vojenské køíe, pamìtní medaile, medaile za stateènost. Z období poèátkù Èeskoslovenska vyznamenání partyzánských brigád, pamìtní køíe a medaile ruských a italských legií.
Výstavou jsme se trefili do termínu, kdy do Vizovic zavítal LEGIOVLAK - projekt Èeskoslovenské obce legionáøské a jeho èlenové navtívili nejenom nai výstavu, která je nadchla, ale i divadelní pøedstavení AKT v dobových kostýmech legionáøù.
-red-
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TENISOVÁ SEZÓNA 2019 PØINESLA SPOUSTU DOBRÉHO
Úspìch ´Áèka´ vizovického tenisu, aneb: Chlapi asi postúpíja 
Cítím, e letos byla jedna z posledních sezón mojí závodní hráèské kariéry. Pøichází doba, ve které bude prospìnìjí namísto dalích moných herních úspìchù pøedávat tafetu zkueností nové pøicházející generaci tenistù. Proto jsem nesmírnì rád, e jsem letoní
mistrovská utkání odehrál s týmem, který je výbornou partou a ne jen
souborem jednotlivcù. Postoupili jsme do vyí soutìe a nebylo to
jen otázkou tenisového umìní, ale pøedevím poctivého a kolegiálního herního nasazení, odpovìdnosti pro spoleènou vìc jak pøed zápasy, tak i bìhem utkání.
Úspìný tým odehrál sezónu v tomto základním sloení:
1.
David Pechal (kapitán)
2.
David Doròák (zástupce kapitána)
3.
Luká Novák
4.
Jakub Cikryt
5.
Ale Kundera
Tým pøedvedl ukázkové výkony a já jsem jako kapitán na nae
spoleèné výkony hrdý a váím si toho, e jsem mohl být souèástí tak
dobré tenisové spoleènosti. Velmi si váím naeho spoleèného letoního zasloueného vítìzství a postupu.

tak oni kolikrát jen dva. Není lehké si pøiznat, e pro vítìzství je tøeba
poctivì trénovat a hrát a hrát a hrát. A pøedevím tìké zápasy.
Take trenérská rada je jasná: nefòukat, nebreèet a makat!
Role kapitána a zároveò prvního hráèe není jednoduchá a chtìl
bych podìkovat Davidovi za pomoc s organizací a pøevzetí èásti kapitánského bøemene. Velký dík patøí Aleovi a Kubovi za to, e hráli
a museli oelet mnoho vzácných sobotních chvil s rodinami. I kdy
se Jitka, Verèa a Luká narodili malinko pozdìji ne my ostatní, jejich
pøístup k naemu tenisovému úspìchu byl navýsost dospìlý a odpovìdný.
Vizovická jednièka nám dìlá dobré jméno v USA
Vedle týmového úspìchu se nemohu nepochlubit svojí kamarádkou, svìøenkyní a tenisovou kolegyní Jitkou Jemelkovou, která studijnì vycestovala do USA a po pøekonání kolního rekordu a velkém
úspìchu v turnaji støedních kol, bude její jméno zapsáno v síni slávy
(Hall of Champions) springfieldské støední koly ve státì Ohio. Moje
svìøenkynì Jitka, také získala titul Player Of The Year Of CBC
(Central Buckeye Conference) a místo ve First Team.
Toto jsou chvíle, kdy si øíkám, e to má vechno smysl a e to
dìlám dobøe. A Jitko, beru to jako zaèátek
Starí áci nezabodovali
Na mladí vizovické týmy u tak veselý pohled nebyl. Nemá
smysl hodnotit estileté dìti, které po posledním odehraném míèi
mnohdy nevìdí, jestli vyhrály nebo prohrály. Øeè je o týmu starích
ákù. Moc toho nevyhráli. Je to smutné, ale ne a zas tak pøekvapivé. Mnozí rodièe a mladí hráèi berou zápasy jako koníèek, mistráky
jako zpestøení a prohru èekají. Pro tenis jako zábavu a potìení mám
pochopení. Mrzí mì ale hráèi, kteøí chtìjí vyhrávat, ani by pro to nìco udìlali, nebo udìlali dost, èi nìco navíc. Hledat vinu v trenérech,
v zázemí, èi ve smìru vìtru je jednoduché. Ale mladí hráèi by si mìli
pøiznat, e zatímco jejich soupeøi odehrají za sezónu dvacet turnajù,

Dìkujeme Mìstu Vizovice a firmì Rostra
Jako kadoroènì bych chtìl podìkovat Mìstu Vizovice za dotace a podporu, i kdy zaèíná být jasné, e
schválením projektu koupalitì, který vyèerpá rozpoèet
mìsta na investice témìø na dalí dva roky, se dalího
kurtu nebo dùstojného hráèského tenisového zázemí
tìko ná klub doèká.
Krásným impulzem pro vizovický dìtský tenis byla finanèní
dotace od prosperující firmy Rostra. Firma výraznì pøispìla na
pøedsezónní soustøedìní ve Spytihnìvi, zaøídila dìtem o prázdninách tréninky zdarma a závodním
hráèùm slevu tak, aby mohli významnì zesílit svoji pøípravu. Dát peníze z vlastní kapsy, to neudìlá
kadý a budi Rostøe a jejímu vedení odmìnou, e výsledek této akce byl perfektní. Ze soustøedìní odjídìli hráèi jako jeden tým a o
prázdninách si zahráli i ti, kteøí by se k tenisu normálnì nedostali.
Dokonce tato prázdninová hra nìkteré oslovila tak, e se k nám pøidali. Jménem vech Rostøe dìkuji a vìøím, e v této spolupráci budeme pokraèovat.
Je to hra pro vechny
Tenisovou sezónu zakonèil amatérský turnaj ètyøher Burèák
CUP. Celkem se zúèastnilo deset dvojic a k vítìzství gratuluji jednomu z ´nejvìtích´ Vizovjanù Petru Penèíkovi a teplickému rodákovi
Janu Hladíkovi (zdroj: Stanislav Ambrùz). Dìkuji organizátorùm a u
se tìím, a na jaøe zase natáhneme sítì.
David Pechal
Pøedseda Tenisového klubu Vizovice
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ENY SDH VIZOVICE
Konec roku se pøiblíil a pro
nás skonèila soutìní sezóna
2019. A tak bych Vám ráda trochu nastínila, jaký ten rok pro
nás hasièky vlastnì byl. Mìly
jsme 13 startù, 1x neplatný pokus, 2x 2. místo, 5x 1. místo.
Zaèaly jsme soutìit na jaøe, ale ne jsme vyrazily na první soutì sezóny, tak jsme poctivì kadý pátek trénovaly a bylo jedno, jestli je teplo nebo zima, snaíme se na tréninku zabìhnout dva a tøi útoky. Abychom se po zimní pøestávce do
toho dostaly a bìhaly podle naich pøedstav. Kdy nastal èas vyrazit na první soutì, pøemìøit síly
s ostatními týmy, vyrazily jsme celé natìené do Martinic. Nervózní
jsme ly na startovní èáru, øíkaly jsme si, e nervozita k soutìi patøí.
Po výstøelu jsme se rozbìhly k základnì a kadá jsme se zhostila
své práce, na základnì ve klaplo - koík v rychlosti do vody a pøední èást útoku u peláila dopøedu, vìdìly, e voda v hadicích je rychle doene a tak bylo - rozdìlovaè na místì, proudaøky zaklekly a
vtom to pøilo: levý proud sestøelil terè a pravému proudu vystøíkla
voda a znièehonic bez vody. Praskla nám hadice B, a tím jsme
nemohly útok dokonèit, nebyly sestøeleny oba terèe. Takhle vypadalo zahájení sezóny. Trochu nás to zamrzelo, e nás zradil materiál,
ale i to patøí ke sportu, proto jsme se tìily na dalí soutì, na které
ve dopadlo dobøe a odvezly jsme si 1. místo. A tím, e jsme holky
do nepohody a snaíme se jezdit docela èasto po soutìích, nìkdy
se útok vydaøí a nìkdy taky ne. Dalí záitek s prasklou hadicí B byl
na noèní soutìi, ale fór byl v tom, e teï jsme to stihly sestøíknout a
èasomíra se zastavila a zároveò praskla hadice, no bylo to vyloenì
o fous nebo o tìstí? Odmìna byla krásné 2. místo. Jeliko vedení
útoku potøebuje 2x hadice B a 4x hadice C, tak jsme byly nuceny
poøídit novou sadu hadic, jeliko ty nae stávající se rozhodly, e u
dosluhují a nezvládají nápor vody. Ale musím podotknout, e jinak se
s nimi soutìilo dobøe a nìkolik sezón.

Letos o prázdninách se podaøilo obhájit na netradièní soutìi v
Kochavci 1. místo, a tím jsme si dovezly Putovní pohár, který u dríme druhým rokem. Pokud se zadaøí, pøítí rok obhájit prvenství,
zùstane nám ve vlastnictví. Tak budeme vìøit, e tìstí pøi nás bude
stát a my do toho urèitì opìt dáme ve, motivaci máme velkou, proè
se snait vyhrát. A ukonèily jsme sezónu v Uble, kam stranì rády
jezdíme u pìt let, a kadý rok si zde zlepujeme èas. Ten první jsme
zjiovaly, jak to chodí, jeliko je to netradièní soutì. Na dalí u
jsme se poøádnì pøipravily a klaplo to. Od té doby u se snaíme
kadý rok udìlat útok za lepí èas, v roce 2018 jsme mìly 25.25 s a
letos bylo zlepení 23,93 s. S tímto èasem jsme si zajistily 1. místo a
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celkovì nám do sbírky pøibyla tøetí proudnice za 1. místo. Radost to
pro nás byla neskuteèná a hlavnì ukonèení sezóny. Pøehled umístìní v Uble: 2015 - 4. místo, 2016 - 1. místo, 2017 - 1. místo, 2018 - 3.
místo, 2019 - 1. místo.
Holkám dìkuji, e fungujeme jako tým a vechny bereme poární sport jako srdeèní záleitost.

Velké podìkování patøí naemu trenérovi Tomái Lutonskému,
který je s námi vdy na tréninku a také na kadé soutìi, je nám oporou, a bez nìj by jsme na soutì ani nevyjely, je spolehliví a obìtavý øidiè. Dále dìkuji mìstu Vizovice za podporu, bez které by se èinnost SDH Vizovice neobela.
Vìra Lutonská
Èlenka týmu SDH Vizovice eny

RC AUTA VIZOVICE LETOS ZAHÁJILY JI XVI. SEZÓNU
Tady jasnì vidíte výsledky dle vìku. Øíkám, e dìti by mìly zaèít
jezdit, a kdy chodí do koly - ve vìku 9 let. Dítko má ji nìjakou
zodpovìdnost a lépe si zapamatuje tvar tratì, která je kadý závod
jiná. Staèí pøijít na sobotní trénink pøed závodem, najet si tra a podívat se, jak jezdí ostatní a v nedìli pøijít závodit.

Úèastníci 1. závodu ZVK.
Letos na obou závodech byla celkem sluná úèast. V kategorii
Open 15 závodníkù a co je potìitelné, 8 závodníkù v Hobby kategorii a jeden v nové kategorii Stock 3200 kV.
Vypíi úèastníky kategorie Hobby ve druhém závodì:
- 1. místo Krytof Kováø 116 kol - 8 rokù, vloni odjel 5 závodù a celkovì byl druhý, letos oba závody vyhrál
- 2. místo Markéta Pospíilová 115 kol - 12 let, vloni vyhrála celý seriál v této kategorii, jezdí estou sezónu
- 3. místo Tomá Kubala - 95 kol - 7 rokù, vloni nejezdil
- 4. místo Richard Pospíil - 95 kol - dospìlý závodník, vloni skonèil celkovì ètvrtý, jezdí estou sezónu
- 5. místo Terezka Kubatá - 93 kol - 8 rokù, pøes léto jezdila ve Skøipovì monstertrucka 1:8 Elektro
- 6. místo Dominika Èerná - 92 kol - 10 rokù, vloni u nás odjela poslední dva závody a celkovì byla sedmá, a to se jí zalíbilo, tak letos jezdí opìt,
- 7. místo Hana Stodolová - 82 kol - v dùchodì, vloni celkovì
5.místo
- 8. místo Filip Èerný - 75 kol - 6 rokù, vloni odjel 4 závody, celkovì
skonèil na estém místì.

Úèastníci 2. ZVK 17. 11. 2019.
Teï vysvìtlím, jak se vichni dostali ke svému poètu kol. Jedeme
2 rozjíïky na 5 minut, lepí se poèítá pro postavení na startovním
rotu ve finálových jízdách, kterých se jede pìt a to na 8 minut.
Nejhorí finálovka se krtá a u zbylých ètyø se seètou kola a dojezdové èasy. Tím vznikne celkové poøadí. Take najetá kola jsou za 32
minut jízdy + ètyøi dojezdové èasy.
Kategorie Open je rychlá. Jezdí ji závodníci, kteøí u mají odjeto
mnoho závodù.
První tøi v 1. závodì:
1.
Filip Rajdus Ostrava - 149 kol
2.
Radim ika Vizovice - 146 kol
3.
Fanánek Stodola Vizovice - 146 kol

Ocenìní 2. ZVK kategorie junior hobby.
Druhý závod -zde nestartovali Rajdusové, závodili v Polsku.
1.
Radim ika Vizovice - 153 kol
2.
Fanánek Stodola Vizovice - 145 kol
3.
Jakub Èerný Zlín - 141 kol
Ocenìní v kategorii hobby junior 1. ZVK.

Tady vidíte rozdíl v rychlosti kategorií.
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MISTROVSKÉ TITULY DO VIZOVIC

Ocenìní 2. ZVK kategorie open.
Samozøejmostí na naich závodech jsou dostupné náhradní díly.
Jetì se nestalo, e by kvùli chybìjícímu náhradnímu dílu jel závodník pøedèasnì domù. A pokud by se vám zdálo, e je pro vás auto
pøíli sloité, tak vám ho opravíme a dokonce i seøídíme.

Buggy 1:14.
Kdy se pøijdete podívat v sobotu naveèer na ná trénink, mùeme vám na zkouku i pùjèit Hobby auto, abyste si tuto kategorii zkusili.
Pro vás, kterým se dostane do rukou toto èíslo, jen pøipomenu
termíny zbývajících závodù tohoto XVI. roèníku: 5. 1., 26. 1.,1. 3., a
15. 3. 2020. Pøijïte se na nás aspoò podívat. Máte jetì ètyøi závody a mùete jezdit. Staèí, kdy se zeptáte u mne a poradím vám, jaké
auto koupit a za kolik, kde jezdit pøes léto atd.
RC auta vám pøejí pìkné proití svátkù vánoèních, v roce 2020
pevné zdraví a poøiïte si nìjakou tu RC buggynu, abyste posílili RC
team Vizovice!
Fanán Stodola
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V letoním roce probìhlo 21 kol èeského poháru MTBO, orientaèního závodu horských kol. Závody se konaly na uzemí Èeské republiky, v Hradci Králové, ve Vsi Svaté Kateøiny, Plzni, Kaèicích, Luanech, Bavorovì a na Zvùli, ale také v rakouském Zwettlu a maïarském Sukoró. Závody v Plzni a Zwettlu byly kromì Èeského poháru
souèástí také Svìtového poháru juniorù,seniorù a veteránských kategorií.
V letoní sezónì stáli nai bikeøi nìkolikrát na stupních vítìzù.
Krytof Kroc získal tøikrát první, jedenkrát druhé a estkrát tøetí místo. Nejvíce se daøilo v Kaèicích, kde Krytof Kroc získal juniorský titul
mistra ÈR ve sprintu a Dalibor Kroc veteránský titul mistra ÈR ve tafetách. Na Zvùli se podaøilo získat Daliborovi druhý titul mistra ÈR v
závodì drutev. Do Èeského poháru se zapoèítalo 10 nejlepích
výsledkù sezóny. Celkovì se v kategorii M20 Krytof Kroc umístil na
4. místì, v kategorii M40 Dalibor Kroc na 13.místì a v kategorii M21B
Miroslav Hodoò na IS.místì.
Vìøíme e i v roce 2020 se podaøí èlenùm Sokola navázat na tyto
úspìchy.
Ing. Jiøí Kalenda

CENU PRO AMICIS MUSAE UDÌLIL ZLÍNSKÝ KRAJ RODÁKOVI Z VIZOVIC
BOLESLAVU POLÍVKOVI
Cenu PRO AMICIS MUSAE (Pøátelùm múz) za významný, dlouhodobý a podstatný pøínos kulturnímu ivotu regionu udìlil hejtman Jiøí
Èunek vizovickému rodákovi herci Boleslavu Polívkovi. Cenu spojenou
s finanèním darem 50.000 korun si Boleslav Polívka pøevzal v Jelínkovì kotovnì ve Vizovicích. Herce nominovala na ocenìní vizovická
radnice.

dritelem ceny Pro Amicis Musae: Jeho pøedností i darem je, e má
rád lidi, vyslechne jich davy a pak o nich a jejich povahách hraje. Hraje
o nich s laskavostí, která má v sobì onu pokoru i pouèení, e chybovati jest lidské, pøi vìdomí té skuteènosti, e nejhlubí tajemství ivota, naí existence a svìta neodhalíme ani sebelepí divadelní hrou. Za

Bolka Polívku jsme nenomitu si dovolím povaovat Troseènovali na ocenìní jen kvùli jeho
níka, jedineèné dílo o samotì,
Citace jeho kolegy Tomáe Vorla: I pøi své strmé
letoním kulatinám, ale samoale i síle èlovìka.
slávì
se
netítí
jakékoliv
spoleènosti
a
dovede
zøejmì se jeho významné ivotní
Sám Boleslav Polívka bezkadého vyslechnout. A z toho asi pramení jeho
jubileum nabízelo k tomu, abyprostøednì reagoval na udìlení
chom mu podìkovali jetì víc
ceny slovy: Jsem dojat a potìneutuchající inspirace, originalita, jeho pùvabné
ne jindy. Témìø pùl století proen. A vyznal se ze svého vztaherectví. Troufám si øíci, e je to nejpùvodnìjí,
slavuje Vizovice a Zlínský kraj
hu ke Zlínskému kraji: Je to mùj
nejvestrannìjí,
nejvýraznìjí
èeský
herec
sounejen po celé Èeské republice,
rodný kraj, který mi dal tolik, e si
èasnosti. A nejen souèasnosti, ale i minulosti.
ale i po Evropì a Americe. Ke
to ani poøádnì neumím srovnat v
svému rodnému mìstu se vdy
hlavì. Proil jsem zde krásné
A nejen minulosti, ale i budoucnosti.
hrdì hlásí a rád se sem vrací. Za
dìtství. Touil jsem pracovat v
L. Mareèek, Filmové kralování Bolka Polívky, 2004
to vechno, ale i za jeho optimisDivadle pracujících, myslel jsem,
mus a dobrou náladu, kterou
e budu bydlet ve Vizovicích a
rozdává iroké veøejnosti, mu
budu dojídìt. Èásteènì se mi to
patøí velké díky, uvedla místostarostka Alena Hanáková.
splnilo, protoe jsem dvakrát hostoval v Mìstském divadle Zlín, za co
Cenu Pro Amicis Musae udìlujeme Bolku Polívkovi za jeho osojsem vdìèný.
bité herecké umìní, kterým proslavil svùj rodný kraj doma i v zahraniOcenìný Bolek Polívka udruje vøelý kontakt se svými rodnými
èí tím, s jakou hrdostí se k nìmu hlásí, sdìlil hejtman Jiøí Èunek. O
Vizovicemi, kam se také se svou rodinou èasto vrací. Na konci listoBoleslavu Polívkovi promluvil spisovatel Josef Holcman, který je sám
padu pøijel do mìsta, aby v domì kultury uvedl svou hru DNA. Napsal
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k ní scénáø, zreíroval ji i ztvárnil jednu z hlavních postav. Divadelní
zpracování generaèního støetu otce a dcery, kde ON - Bolek Polívka a
ONA - Anna Polívková proívají humorné i vánìjí situace svého
vedního ivota, vyprodalo vizovický kulturní stánek.
Na závìr divadelního pøedstavení zástupci místních ochotníkù
spoleènì s hudební skupinou BPT Zlín, vedením mìsta a za podpory
vech divákù pøipravili Bolkovi pøekvapení v podobì gratulace k 70.
narozeninám. Nechybìly èervené nosy, píseò akové poèmáraní ve
valaském jazyce, oslavná píseò na Bolka Polívku v podání hercù
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divadelní skupiny DNO (Divadlo nahodilých ochotníkù) ani dar - plastika od Josefa ´Kanára´ Penèíka s názvem Ve vìtru - hlava mue z
patinované støíhané mìdi, zasazená do døevìného podstavce. Slavnostní a vøelou atmosféru zakonèily potlesk vestoje a konfety.

Alena Hanáková
foto: M. Hála a Miloslav Vítek

CHRASTÌOVSKÉ TRADICE
astné, veselé a klidné svátky
vánoèní a pohodový vstup do
nového roku.
Martina Kostková

Mám pocit, jako by to bylo
vèera, co jsem psala èlánek o
první adventní nedìli roku 2018.
A pøitom stihl ubìhnout dalí rok.
Ani letos nezapomnìli Chrastìovjané zahájit adventní èas
spoleènì.
V nedìli 1. prosince 2019 byla v odpoledním èase pøipravena
vánoèní tvoøivá dílna pro dìti
vech vìkových kategorií. Dìti si
mohly vytvoøit snìhuláka z vlny,
vyrobit závìsnou hvìzdu ze tøpytivých stuek nebo vyrobit papírové hvìzdy, kvìtiny èi zvoneèky
a vyzdobit je lesklými tøpytkami.
Kreativitì se meze nekladly a
dìti svou fantazii rozvinuly naplno.

S blíícím se vánoèním èasem oívají, èi lépe øeèeno probouzí se tradice a k tìm neodmyslitelnì patøí pøichod svatého
Mikuláe spolu s rozdivoèelými
èerty.
Tak jak v mìstech tato tradice postupnì mizí a køiklouní brojí
za zruení této staleté tradice, na
Chrastìovì vládne natìstí
rozum a chu pokraèovat.
Kdoví, odkud se ta rohatá
cháska bere a z kterého pekla
pochází. Ale pravdou je, e mezi
V 18.00 hodin dolo pak, za
pøítomnosti vìtí èásti dìdiny a
jejích pøátel, k rozsvícení obecního vánoèního stromu (TS Vizovice se opìt pøekonaly a strom je
nádherný - dìkujeme!!). Petra
Motyèková a Denisa Malá si s
místními dìtmi pøipravily doprovodný program. A tak z dìtských
úst zaznìly první vánoèní koledy
nebo básnièky. O tom, e se jim
to povedlo, je pøesvìdèily nadené a dojaté oblièeje rodièù, tet,
strýcù a prarodièù. Anebo za to
mohl vynikající punè, který kadoroènì uvaøily a servírovaly holky Jiøina a Eva Kalendovy ;)
Nezbývá mi, ne vám vem
za nás z Chrastìova popøát
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ètvrtou a osmou hodinou veèerní
jsou na Chrastìovì nejvzornìjí
dìti na svìtì. Rodiny jsou v ten
den mile pøekvapeny, jak si dìti
samy dokonce vyluxují pokojík èi
umyjí nádobí. To je najednou
elánu pomáhat rodièùm. Vidina
pinavého pytle smrdícího sírou
mìní drzé výrostky v záhadnì
hodné a vzorné dìti, ve kterých
ten den jen stìí poznáváme ty
vlastní.

6/2019

Hrdinství a odvaha machrujících kolákù se mìní pøíchodem
pekelné legie a za dìsivého
burácení, øinèení øetìzù, skøípavého brouení kosy smrákem
jsou odøíkávány dávno zapomenuté básnì, zpívány koledy a slíbeno i nesplnitelné.
Je pravdou, e ono ...já u
budu hodná! èi ...opravdu se u
polepím! je zapomenuto s prvním rozbalováním dárkù a dobrot
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od Mikuláe, který má mnohdy s
rozvernými èerty hodnì práce.
Kupodivu zvlátì èerstvý
chrastìovský vzduch nedìlá
pekelníkùm, uvyklým na ohnivý
smrad, pøili dobøe a únava
postupnì pøichází i na neznièitelné èerty.
Snad se dokonce posilní i
ohnivým mokem a hømící ryk se
postupnì mìní ve znavené
útrobní chroptìní.

A dìti, jestli si myslíte, e
jsou to jen masky, do kterých se
nìkdo pøestrojil, jste na velkém
omylu. Sám jsem byl svìdkem,
jak si jakoby lusknutím prstù
Mikulá s èertem vymìnili hlavy...(viz. obr. vlevo dole)
Neveøíte? No, mìli byste!
Vdy jsou to kouzelné a mimozemské bytosti.
Richard Jaronìk

DNA - DIVADLO BOLKA POLÍVKY

KØÍDLA + FOCUS ROCK + HAPPY

To jsou samé drogy, èuchání, injekce, èlovìk je rád, kdy
se mu podaøí vychovat normálního alkoholika!
I to se dozvìdìli návtìvníci vyprodaného sálu Domu kultury ve
Vizovicích v nové komedii DNA s autobiografickými prvky plné gagù,
klaunských a divadelních výstupù a efektù, typické improvizace i
charakteristického humoru Bolka Polívky a Anny Polívkové.

Spojením mladé ètyøèlenné energické rockové skupiny KØÍDLA,
které hraje souèasné nejvìtí hity èeských, slovenských i zahranièních kapel se zlínskou nejdynamiètìjí a nejenergiètìjí bigbítovou
kapelou FOCUS ROCK s irokým a pestrým repertoárem, dolo k tomu, èemu se øíká skvìlá akce. Pod taktovkou rodinné poøadatelské
agentury HAPPY TEAM v sobotu 23. listopadu praskal kulturák ve
Vizovicích ve vech. Skvìlé kapely, skvìlí poøadatelé = SKVÌLÁ ZÁBAVA NAPØÍÈ GENERACEMI.
Slogan poøadatelské agentury Jsme HAPPY TEAM a chceme,
abyste byli HAPPY i vy! se zde naplnil beze zbytku.
red
fotografie Tomá evèík

Inscenace DNA se zrodila z materiálù oditého a opravdového.
Z pocitù, které pøináí jednak dna - nemoc s revmatickými bolestmi,
jednak ivotní dna, jich se autor dotkl pøi krachu nejednoho svého
ivotního vztahu, dna osobní, vztahová i existenèní, kde s vlastní
dcerou nezapøe dalí DNA, spoleènou genetickou roubovici. Sám
divák vycítí, e se zde odehrává jedineèný rodinný dokument, v
nìm se stírá rozdíl mezi pøedem napsaným scénáøem a skuteèností. Kde dcera má opravdu strach o otce, který ji svými øeèmi vìtinou
tve, stejnì jako jeho tve dcera, je mu nic nedaruje. Protoe jsou
v nìèem prostì moc stejní.
Návtìvníci se pøesvìdèili, e na vechna dna svìta se dá dívat
i s nadhledem.
red

HUDEBNÍ KLUB
TØICETIPÌTILETÝ FLERET
V Hudebním klubu Vizovice bylo 10. øíjna druhé pokraèování k
35. výroèí skupiny FLERET. Po vyprodané kavárnì prvního veèera
probìhl tentokrát HK ve velkém sále, také s klubovým stolovým
uspoøádáním.
Hudba FLERETU byla opìt originální - akustická v tøíèlenné sestavì - Zd. Hrachový, Stanislav Bartoík a bicí Rosa Koplík. Promítaly se hudební klipy, povídaly veselé historky a podstatný byl i závìr,
kdy probìhl køest reedice nejúspìnìjího alba ZAFÚKANÉ CD i LP
a na pódiu se také zúèastnili - textaø Libor Mysliveèek s autorem publikace FLERET umìlci na òùøe Jakubem Malovaným. Protoe
FLERETU není nikdy dost, pøítí rok opìt v klubu!
Jan Imrýek

HUDEBNÍ KLUB
AG FLEK & HRADIAN
14. 11. 2019 v HUDEBNÍM KLUBU Vizovice probìhl veèer s promítáním originálního filmového dokumentu z r. 1992 - spoleèný koncert skupin AG FLEK & HRADIAN. Na realizaci tohoto záznamu
se podílel jako zvukový reisér Miroslav Hála, který jej pro ná klub
pøipravil a uvedl. To ale nebylo tento veèer ve.
Mìli jsme jetì na pódiu dva hosty AG FLEK - písnièkáøe a kytaristu Karla Markytána s el. kytaristou Petrem Hoffmannem. Ti pro
nás pøipravili nìkolik skladeb ve vlastním komorním aranmá a pøedvedli, jak pùsobivé je ivé hraní i s trochou improvizace. Navíc K.
Markytán povídal o vzniku spojení Hradian a AG FLEK, který v té
dobì vedl Vlasta Redl.
Jan Imrýek
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UNIKÁTNÍ ZNÁMKY KMOCHÁÈKA VLADISLAVA JURÈÁKA
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