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Stránka 1

Zahájené investice
Léto plné zábavy ve Vizovicích
Jarní dìní na Chrastìovì
80 let od velké povodnì
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Stránka 2

Váení spoluobèané,
dovolte, abych úvodní slovo tohoto výtisku Vizovských novin
vìnoval naim dìtem.
Je to u témìø dvacet let, kdy jsem od svého uèitele slyel názor, proè nezávidí nastupující generaci to ohromné mnoství pøíleitostí, které se jí nabízí k trávení volného èasu. Ta spousta lákavých moností a touha co nejvíce z nich vyzkouet, podle jeho
slov svádí k povrchnosti. Jedním z nejvìtích magnetù jsou tak
dnes pro dìti hlavnì technologie. Sociální sítì, hry, zkrátka jiná
realita - virtuální. Tìmto vìcem se jen tìko konkuruje a tak se není èemu divit, e zabírají vìtinu volného èasu mládee. Buïme
rádi, v technologiích je prý budoucnost, ale na druhou stranu - dìti
zaèínají být èím dál více pohybovì neikovnìjí. Obyèejný kotoul
vpøed, èi jen koordinovaný bìh zaèíná být problém. Jeden pøíklad
za vechny. Kolega mi vyprávìl, jak si u nich ve kole dítì polámalo prsty na obou rukou pøi obyèejném døepu, protoe nevìdìlo, e je má pokrèit.
O dìti se bojíme z mnoha dùvodù. Málo si ale uvìdomujeme,
jak je jejich zdraví ohroeno nezdravým ivotním stylem. Dennì
ve kole pozorujeme dìti vracející se z polední pøestávky, nesoucí si vyprázdnìný balík chipsù a k tomu litry coly na zapití. K této
kombinaci pak èasto pøidají odpoledne strávené pøed obrazovkou.
Ji v úvodu jsem naznaèil, proè je èím dál obtínìjí dìti k pohybovým èinnostem motivovat. Ve virtuálním svìtì jsou superhrdiny s neomezenými schopnostmi. Venku jsou zranitelní, pohyb je
namáhavý a nìkdy bolí. Velká poklona tak nepatøí jen trenérùm,
vedoucím kroukù a dalím, ale také rodièùm, kteøí své dìti k pohybu vedou. A u se jedná o podporu v nejrùznìjích sportech,
nebo tøeba jen rodinnou víkendovou procházku. I málo je lepí
ne nic.
Moná právì díky tomu mají dìti z Vizovic stále nadprùmìrnou kondici. Jak to vím? Dosahují toti skvìlých výsledkù ve sportovních soutìích, v nich pravidelnì poráí i sportovní koly. Vedoucí Chaty Martinské hole se na lyaøském kurzu sedmých tøíd
kadoroènì podivuje fyzièce ákù z Vizovic. A koneènì pøi Sportovním dnu, který zorganizoval Orientaèní bìh Vizovice ke Dni dìtí, prokázali malí i velcí skuteèné odhodlání.
Nejen proto si nae dìti zaslouí podporu, jakou Mìsto Vizovice sportu poskytuje. A u se jedná o výi pøíspìvkù na èinnost
s dìtmi a mládeí jednotlivým organizacím, nebo investice do
sportovních ploch, èi jiné. e se rozhodnì nejedná o investice promarnìné, dokládá mnoství in-line bruslaøù na spraveném oválu u
fotbalového stadionu, nebo dìtí a teenagerù na novì zbudovaném multifunkèním høiti na Janovì hoøe.
Proè po téhle propagaci sportu a pohybu neapeluji také za vybudování koupalitì? Takhle nákladná investice (více ne 20 milionù) s sebou pøináí velkou odpovìdnost. Na jednu stranu se jedná o dalí slubu, kterou by mìsto obèanùm mohlo nabídnout, ale
na stranu druhou by to znamenalo moné odloení investic jiných.
Jakých napøíklad? Øeení nedostateèné kapacity mateøské koly,
neutìené dopravní situace kolem mostu na ulici tìpská a dalí.
Rozhodování proto není jednoduché.
Vem ètenáøùm pøeji pøíjemné léto plné krásných letních dnù
a veèerù.
Jindøich Návrat
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Stránka 3

ZAHÁJENÉ INVESTICE VE VIZOVICÍCH
DÌLNÍCI OPRAVUJÍ SCHODY K DOMU KULTURY
Po témìø roce, co jsou hlavní schody do domu kultury uzavøené,
je dìlníci zaèali opravovat. Jejich stav u byl neúnosný a pro návtìvníky nejvìtího kulturního stánku nebezpeèný. Hotovo má být v srpnu.
Jejich rekonstrukce pøijde mìstský rozpoèet na 950.000 korun.

ZAÈALA REKONSTRUKCE JEDNOHO Z NEJFREKVENTOVANÌJÍCH CHODNÍKÙ VE MÌSTÌ
Jeden z nejvíc vyuívaných chodníkù ve Vizovicích - v ulici tìpská, se doèkal oprav. Ten stávající byl v havarijním stavu a navíc po
celé jeho délce chybìly bezbariérové prvky. Nesplòoval tak vyhláku
Ministerstva pro místní rozvoj ÈR o obecných technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb. Náklady na jeho
opravu èiní 2,3 milionu korun. Dojde nejen k rekonstrukci toho stávajícího, ale i k èásteènému vybudování nového chodníku tam, kde nyní
schází a z hlediska dalích parametrù je moné jej v místì postavit,
poznamenala starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Kvùli opravì se ale lidé i øidièi budou muset obrnit trpìlivostí.
Provoz v ulici bude toti èásteènì omezený a doprava i pìí musí zvolit jinou trasu. Úplná uzávìrka potrvá do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 7. 2019
bude úplnì uzavøen chodník v úseku od objektu sbìrného dvora po
kaplièku
Pokud pùjde ve podle plánu, hotovo má být na konci srpna.
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NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA VE ÈTVRTI A. HÁBY
Celkem 15 parkovacích míst pøibude ve ètvrti A. Háby. Pracovníci
technických slueb je budují v místì, kde si nìkteøí obyvatelé ètvrti u
zvykli parkovat. Poruovali tak ale zákon, kdy své vozy nechávali odstavené na trávì.
Automobilù ve mìstì pøibývá a parkovacích míst je nedostatek
vude. Proto stále hledáme monosti, jak i z tohoto pohledu usnadnit
lidem ivot ve Vizovicích, øekla starostka Silvie Dolanská.

KONÍRNA VIZOVICE JE POD NOVOU STØECHOU
Tak zvaná Vodárna na Manství - zázemí pro Jezdecký spolek
Horymír Vizovice - má novou støechu. Práce na objektu probíhají ji
nìkolik týdnù. Po demontái staré krytiny stavbaøi museli vyspravit
podklad støechy, vyklínovat rovinu pro montá latí a kontralatí a naimpregnovat døevìnou konstrukci proti plísni.
Pak koneènì mohli poloit novou støechu na hlavní èásti kolem
komína a oplechovat poární zdi. Nového zastøeení se doèkal i pøístøeek pro uskladnìní sena. Vekeré práce ukonèí instalace hromosvodu vèetnì okapù.
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ KOLY
ZÁKLADNÍ KOLA VIZOVICE
REVITALIZUJE KOLNÍ ZAHRADU
Jezírko s vodopádem, sluneèní hodiny, ohnitì, vyvýené záhony
i nové rostliny. To ve novì nabídne zahrada vizovické základní koly.
První etapa její revitalizace pøijde na témìø 586 000 korun, 85 procent
nákladù pokryje dotace ze Státního fondu ivotního prostøedí. Práce
u zaèaly, hotovo bude do konce listopadu. kola zahradu dosud pøíli nevyuívala, její stav to toti neumoòoval.

Øeená lokalita bude tvoøit spolu s plochami veøejné zelenì nejen
nový vzhled obce, ale pøedevím poskytne témìø 700 ákùm základní
koly nové edukativní, herní a spoleèenské outdoorové prostory.

V dnení dobì návratu k pøírodì je více ne na místì navracet se
k ní pøedevím ve vzdìlávacích institucích a ukazovat dìtem a mládei nové cesty k jejímu poznání a vlastnì i sebe sama, uvedla øeditelka Z Vizovice Radmila Koncerová.
Na první etapu revitalizace naváe jetì druhá a tøetí. V nich vedení koly poèítá s výsadbou zelenì, umístìním mobiliáøe a venkovní
uèebny. V nové kolní zahradì se tak áci budou moci uèit nejen pìstitelským pracím, ale tøeba i pøírodovìdným pøedmìtùm, a navíc zde
najdou klidné místo pro relaxaci.
RADNICE NECHÁ OPRAVIT ELEKTROINSTALACI
V BUDOVÌ Z NA NÁMÌSTÍ
Nové elektroinstalace se doèká budova základní koly na Masarykovì námìstí. Ta pùvodní je u nevyhovující. Práce se uskuteèní bìhem letních prázdnin. Investice pøijde mìstskou kasu na 4,6 milionu
korun.
Základní kola v této historické budovì na námìstí sídlí ji desítky let a tomu odpovídá i stav elektroinstalace, øekla starostka mìsta
Silvie Dolanská.
Revizní posudek, který si Z nechala zpracovat, ukázal na celou
øadu nedostatkù. Znaèení vodièù pùvodní elektroinstalace nevyhovuje
souèasné ÈSN 330165, barvy vodièù vyhovovaly ÈSN platné v dobì
realizace elektroinstalace. Jistící prvky mají svou ivotnost ji za sebou, a tak nevyhovují bezpeènostním poadavkùm.
Jde o rozsáhlou investici a je moné, e kvùli ní se bude muset
posunout i zaèátek kolního roku na této budovì. To teï ale není moné s jistotou øíct. Samozøejmì budeme dìlat ve proto, aby práce do
kolního roku nijak nezasáhly, doplnila starostka.
RADNICE OPRAVÍ ÈÁSTEÈNÌ UZAVØENÉ HLAVNÍ SCHODY
K ZÁKLADNÍ KOLE
Èásteènì uzavøené hlavní schoditì k základní kole se doèká
opravy. Kvùli havarijnímu stavu je nepøístupné víc ne rok, vstup na nìj
je nebezpeèný. Práce se uskuteèní bìhem letních prázdnin a mìstský
rozpoèet pøijdou na 1,57 milionu korun.
Mìsto chtìlo schody opravit u loni. Nicménì firma, která zakázku
vyhrála, od ní nakonec odstoupila. Pøiel kolní rok a zhorilo se poèasí. Radnice proto vypsala novou soutì a na zaèátku letoního roku.
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TØÍDÌNÝ ODPAD
SE BUDE SVÁET ÈASTÌJI
Pøeplnìné popelnice na tøídìný odpad pøestaly bývat symbolem
vánoèních svátkù, ale stále èastìji se tento obrázek naskýtá Vizovjanùm i v jiné bìné dny v roce. Radnice se proto rozhodla, e kontejnery na sklo, papír a plast se u nebudou vyváet jednou za mìsíc,
jako tomu bylo dosud, ale jednou za 14 dní.

Nádr na vodu s nápravou - ilustraèní foto.

MÌSTO VIZOVICE (MARNÌ) BOJUJE
S VANDALISMEM

Lidé tøídí víc, za co jsme samozøejmì velice rádi. Je to dáno zøejmì i tím, e si oblíbili taky na tøídìný odpad, který radnice rozdala do
kadé domácnosti o loòských Vánocích. A my samozøejmì chceme a
musíme na tuto situaci reagovat, komentovala starostka Vizovic Silvie
Dolanská.
Mìsto navíc plánuje lepí umístìní nìkterých kontejnerových hnízd.
Na ulici Komenského se popelnice doèkají i ètyø nových pøístøekù.
Spoleènost EKO-KOM nedávno zveøejnila výsledky výtìnosti odpadu po komoditách. Z její analýzy vyplývá, e v roce 2018 Vizovice
byly v pøepoètu kilogramù odpadu na obyvatele a rok nad prùmìrem
Zlínského kraje a dokonce i nad prùmìrem Èeské republiky. Na tomto
skvìlém výsledku se nejvíc podepsaly vytøídìný papír, sklo a nápojové kartony. Co se plastù týká, tak v tomto hledu mìsto mírnì zaostává za krajským i celorepublikovým prùmìrem.

VIZOVICKÉ TS ZAKOUPÍ I KVÙLI SUCHU
NOVOU NÁDR NA VODU
Technické sluby mìsta Vizovice koupí novou nádr na vodu s
nápravou. Reagují tak na stále se prohlubující sucho a tím i zvýenou
potøebu zalévání výsadeb kvìtin, keøù a stromkù ve mìstì. Nová
nádr na 1300 litrù nahradí barel, který pracovníci TS vozili na pøívìsu, co nevyhovovalo technickým pøedpisùm. Nádr bude stát pøes
100.000 korun.
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Tisíce korun roènì, které by mìsto mohlo investovat do svého rozvoje a zkrálení, dává radnice na odstranìní vandalismu. Výjimkou
nejsou znièené odpadkové koe, polámané èi posprejované informaèní tabule, psí exkrementy na veøejném prostranství. Jedním z posledních nejvýraznìjích pøíkladù je novì otevøené víceúèelové høitì na
Janovì hoøe. Takøka vzápìtí po jeho dokonèení nìkdo vytrhl zámek u
branky, na speciálním umìlém povrchu bylo sklo z rozbité flaky, nedopalky cigaret, popsala místostarostka Alena Hanáková. Nejvìtí
nepoøádek bývá v místech na okraji mìsta - tøeba na oválu pod základní kolou, na høiti za sokolovnou. Pøitom jsou vude po mìstì v dostateèné vzdálenosti od sebe odpadkové koe.
Takoví høíníci by si ale mìli uvìdomit, e zákon na nì pamatuje a
za zneèitìní èi pokození cizí vìci jim hrozí a desetitisícové pokuty.
Sankce se vztahuje i na ty, kteøí neuklízí po svém psu. V tomto smìru
je vdy nejhorí situace po zimì, kdy exkrementy, do té doby pod snìhem, odkryje obleva. Na druhou stranu ani v dalích roèních obdobích
nejsou psí výkaly na chodnících èi v trávì i v blízkosti dìtských høi
výjimkou, upozornila místostarostka.
Pøitom u v minulosti radnice nechala po mìstì rozmístit zásobníky na igelitové sáèky na sbìr psích exkrementù a pracovníci technických slueb tyto stojany pravidelnì doplòují.
Není moné øíct, e by byl vandalismus ve Vizovicích nìjak enormní. To urèitì ne. Na druhou stranu je stále co zlepovat. Veøejné prostranství je vizitka nás vech a je tøeba o nìj peèovat trvale. Jednorázové zapojení se do jarního úklidu mìsta je chvályhodné. Krajinì
uleví a prostøedí pomùe. To ale bohuel nestaèí a je tøeba se o nae
okolí starat a vímat si ho nepøetritì, dodala místostarostka.
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LÉTO PLNÉ ZÁBAVY VE VIZOVICÍCH
Zaèal 52. roèník Vizovického zámeckého kulturního léta
Aloise Háby. Poslední kvìtnový den rozeznìl reprezentaèní sál vizovického zámku koncert souboru pièkových kvalit - Èeského tria.

Výjimeèný hudební záitek, o který se postarali houslistka Dana
Vlachová, violoncellista Miroslav Petrá a klavírista Milan Langer,
dùstojnì zahájil letoní 52. roèník Vizovického zámeckého kulturního
léta Aloise Háby.
V zaplnìném sále zaznìly Trio Clary Schumannové, její dvousté
výroèí narození si hudební veøejnost letos pøipomíná, velmi sugestivní
skladba Eduarda Doui Operace Antropoid i oblíbené Dumky Antonína
Dvoøáka.
NÁSLEDUJÍCÍ PRÁZDNINOVÉ KONCERTY
VIZOVICKÉHO ZÁMECKÉHO KULTURNÍHO LÉTA ALOISE HÁBY
28. èerven
KLENOTY BAROKNÍ HUDBY
Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Irena Chøibková - varhany
V zámecké kapli tentokrát nezazní zpìv, ale hoboj: hudební nástroj, jeho zvuk je prý lidskému hlasu nejblíe. V dílech barokních i
klasicistních skladatelù jej doplní zvuk zámeckého varhanního positivu. (mimo pøedplatné)
5. èervenec
V MOØSKÉM VÁNKU
Viento Marero Duo
/Michaela Meca - flétna, Jiøí Meca - kytara/
Viento Marero znamená panìlsky: vítr od moøe, nebo moøský
vítr. Vítr pøedstavuje flétna, moøe a vlny pøedstavují rozeznìné struny
kytary. Programu koncertu dominují skladby autorù ze zemí, s nimi si
obvykle spojujeme klasickou kytaru, tedy panìlsko a Jiní Amerika.
19. èervenec
VELIKÁNI KLAVÍRU
Pavel Zemen - klavír
Úspìný mladý klavírista se pøedstaví ve virtuózních skladbách F.
Chopina, J. Brahmse, A. N. Skrjabina a dalích.
2. srpen
SLADKÉ VIOLONCELLO SE SMETANOU
Jan Páleníèek - violoncello
Jitka Èechová - klavír
Violoncellové skladby B. Martinù a S. Rachmaninova proloené
klavírními etudami B. Smetany.

RADNICE KOUPÍ NOVÉ IDLE PRO
NÁVTÌVNÍKY KONCERTÙ
ZÁMECKÉHO LÉTA
Nevední hudební záitek strávený daleko pohodlnìji ne dosud.
To si vizovická radnice slibuje od nákupu nových idlí pro návtìvníky
koncertù Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby.
Festival dávno pøekraèuje hranice nejen Vizovic, ale i Zlínska.
Staré idle byly znaènì opotøebované a sezení na nich dost nepohodlné. Proto jsem velmi ráda, e tímto nákupem jetì zintenzivníme
proitek výjimeèných koncertù, které festival kadý rok nabízí, uvedla
starostka mìsta Silvie Dolanská.
Stovka idlí pøijde mìstskou kasu na 470.000 korun, vyrobené by
mìly být do konce srpna.

Èeské trio je po celém svìtì známé jako reprezentant slavné
umìlecké tradice èeské komorní interpretace, její historie sahá
a k 90. létùm 19. století.
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LÉTO PLNÉ ZÁBAVY VE VIZOVICÍCH
Dùm kultury ji zná program na Trnkobraní
Hudební i folklorní vystoupení, historická zbrojnice, katovská dílna
i interaktivní zábava pro malé i velké. Dùm kultury ji zná doprovodný
program k tradiènímu Vizovickému Trnkobraní. Folklorní a dechový
festival se uskuteèní v nedìli 18. srpna od 10 hodin.

Letní kino nabídne výhradnì èeské snímky
Pohádka Èertí brko, komedie Po èem mui touí, romantický thriller Hastrman i dokumentární road movie Trabantem tam a zase zpátky. Na vechny tyto èeské snímky se mohou tìit návtìvníci letního
kina ve Vizovicích. Promítat se bude na parkoviti za domem kultury,
a to 29., 30. a 31. èervence a 1. srpna vdy od 21:30 hodin.

Po zahajovací ceremonii s bubeníky a vlajkonoi vystoupí, jako ji
kadý rok, Vizovjánek se svým hostem. Následovat bude dechová
hudba Trnovjanka, hudební skupiny The Beatles Revival - Brouci
Band, Dìda Mládek Illegal Band a Kabát revival. V mezièase vystoupí
taneèní formace Colorado, pøiblíila program vedoucí DK Vizovice
Jiøina Trlicová.
Celý program doplní Spolek pro zachování kulturního dìdictví historie a romantiky z Ostravy, který do Vizovic pøiveze napøíklad dva
oldnéøské stany, které návtìvníky seznámí s tím, jak si takový zeman bydlel na cestách. Historické zbranì a zbroje si lidé budou moci
nejen osahat, ale i vyzkouet. K vidìní budou i draví ptáci a pøijede i
mistr kat, který odváné dobrovolníky klidnì natáhne na skøipec, vyzkouí na nich panìlskou botu èi paleènici.
U královského lovèí dìti budou podle koichù a stop poznávat zvíøata naich stájí, polí a lesù. V historickém stanu si návtìvníci zase
mohou vyzkouet své znalosti erbù tuzemských velkých mìst, zemí
Koruny èeské a ostatních království, doplnila Jiøina Trlicová.
To ve doplní tradièní jarmark s rukodìlnými výrobky. A aby nebyl
celý program jen historický, chybìt nebudou ani stanovitì s virtuální
realitou. Díky ní se lidé budou moci potápìt, skákat z mrakodrapu,
svézt se na horské dráze.
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VÝSTAVA V DOMÌ KULTURY PØIBLIUJE HISTORICKÉ OKAMIKY MÌSTA
ZA UPLYNULÝCH 100 LET
Ve foyer domu kultury je k vidìní výstava, která nabízí úryvky z
historie Vizovic za uplynulých sto let. Pøehlídka archivních dokumentù
a fotografií je jakýmsi ohlédnutím za 100. výroèím vzniku Èeskoslovenska, které si zemì pøipomínala v loòském roce.

Historické materiály, které lidé uvidí na bannerech, se vztahují k
letùm 1918 a 1978. Vychází z tìch, které do roku 1976 zpracovával
bývalý kronikáø mìsta Gustav Imrýek a èást z tìchto materiálù
pozdìjí kronikáø Frantiek evèík. Zásadní okamiky v ivotì obèanù
mìsta Vizovice v uplynulých stech letech existence samostatného
státu naleznou návtìvníci výstavy v Historickém zpravodaji, který je
volnì k dispozici. Jde o jakousi èasovou osu událostí ve Vizovicích od
vzniku republiky v roce 1918 do roku 2018, øekla jedna z autorek
výstavy, místostarostka mìsta Alena Hanáková.

Souèástí výstavy je i ukázka vybraných tuzemských platidel od
roku 1918, vèetnì popisu vývoje Èeskoslovenské koruny, která si v
letoním roce pøipomíná 100. výroèí svého vzniku.

PØIPOMÍNKA 74. VÝROÈÍ KONCE
DRUHÉ SVÌTOVÉ VÁLKY
VZPOMÍNKA
Dne 18. 6. 2019 uplynulo ji 35 let
od úmrtí naí maminky, paní
MUDr. Vìry Javùrkové

Po ukonèení vernisáe výstavy mapující historické okamiky Vizovic za posledních sto let se ve mìstì uskuteènil slavnostní pietní akt k
74. výroèí ukonèení druhé svìtové války.
Vzpomínkové akce a kladení vìncù se uskuteènily na hlavním
høbitovì, v Nemocnici Milosrdných bratøí, u památníku letce J. Haly,
pøed Sokolovnou a u kamenného pomníku partyzánù na kopci.

Za tichou vzpomínku dìkují dcera
Martina Jureèková s rodinou a syn Petr
Javùrek.
ÈAS UBÍHÁ A NEVRACÍ, CO VZAL, ALE LÁSKA, ÚCTA
A VZPOMÍNKY V SRDCÍCH IJÍ DÁL.
Dne 30. 6. 2019 uplyne 25 let
od úmrtí naeho tatínka, pana
Ing. Frantika Javùrka
Za tichou vzpomínku dìkují dcera
Martina Jureèková s rodinou a syn Petr
Javùrek.
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VIZOVICKÝ FARMÁØSKÝ TRH
NA NOVÉM MÍSTÌ

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE

V sobotu 18. 5. 2019 zaznamenal Vizovický farmáøský trh velkou
zmìnu. Z bezpeènostních dùvodù ho z velmi frekventovaného autobusového nádraí poøadatelé pøestìhovali na nové místo a to na parkovitì za Domem kultury Vizovice.

Pøed koncem kolního roku nás èekala milá povinnost pasovat
prvòáèky Základní koly Vizovice na ètenáøe. Od r. 2008 jsme zapojeni v celostátním projektu U jsem ètenáø - kníka pro prvòáèka.
Cílem projektu je rozvoj ètenáøských návykù a vztah ke kníkám. Knihovna, která áky do projektu pøihlauje, s nimi pracuje nad rámec
svých obvyklých knihovnických èinností. V letoním kolním roce byla
odmìnou pro prvòáèky kniha Miroslava Tvrze Kde se nosí krky, která byla urèena pouze pro tento projekt a je neprodejná. Rádi bychom
podìkovali firmì Zámecká èokoládovna Vizovice, která ná kniní
dárek obohatila i sladkostí pro zaèínající malé ètenáøe.

Zmìnu místa ocenili jak prodejci, tak i návtìvníci trhu. Zmizel
stres pøi vykládání zboí mezi jednotlivými autobusovými spoji, odpadlo neustálé hlídání návtìvníkù, aby nespadli pod kola pøijídìjících
autobusù, zvýila se bezpeènost dìtí a doprovodné kapely u nemusely tu a tam hrát pøímo do otevøených dveøí autobusù.
Na novém stanoviti za Domem kultury probíhaly trhy v pohodì a
bez problémù. Návtìvníci si v klidu nakoupili, posedìli, pobavili se,
nebo si poslechli skvìlou hudbu zlínské kapely Jazzbook. Obavy z
nízké návtìvnosti se v prùbìhu dopoledne rozplynuly a ti, kteøí trh
navtívili, byli spokojeni.
Dalí farmáøský trh bude 21. 9. 2019 opìt na parkoviti za Domem
kultury.

NOVINKY V INFOCENTRU
Máte dlouhou chvíli? Máme
pro vás øeení. Pøed vstupem do
Domu kultury je nachystán zahradní nábytek, kde se mùete
pohodlnì usadit, vychutnat si
dobrou kávu a kochat se krásou
mìsta Vizovice.
Kdy nás navtívíte v informaèním centru, nabídneme vám
kromì zakoupení turistických
pøedmìtù také novou knihu od
pana Jana Zeka s názvem
Pùlstoletí na vsi.
Dále pro vás máme Historický zpravodaj, kde se dozvíte
ve dùleité, co se ve Vizovicích
za posledních 100 let událo.
Pøipravili jsme pro vás vycházkovou hru s èervíkem Pepíkem,
neboli Poznej mìsto Vizovice,
pøi které se pobaví dìti i dospìlí.
Jan Fuksa

3/2019

9

Dne 20. èervna 2019 v 17,00 hodin probìhne v knihovnì beseda
s paní Bronislavou ímovou, rozenou Peèeòovou z Vizovic. Autorské ètení bude z její nové knihy Pohádky z Vizovic. Setkání se koná
ve spolupráci s nakladatelstvím Miroslav Klepáèek - Sursum.
Souèasnì oznamujeme zmìnu otevírací doby v knihovnì bìhem
letních prázdnin z dùvodu revizí kniního fondu v obecních knihovnách
regionu Vizovice.
Pondìlí, Pátek: zavøeno
Úterý: 9 - 11 / 12 - 17 hod.
Støeda: 12 - 15 hod.
Ètvrtek: 9 - 11 / 12 - 17 hod.
Pøejeme Vám krásný prázdninový a dovolenkový èas, spoustu
krásných záitkù a pohodu pøi ètení.
O vech dalích akcích se mùete doèíst na www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková
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UDÌLENÍ ZÁSLUNÉ MEDAILE II. STUPNÌ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Za pøíkladnou èinnost ocenil v pondìlí 6. kvìtna v sídle Zlínského
kraje dobrovolné i profesionální hasièe hejtman Jiøí Èunek, spoleènì s
øeditelem Hasièského záchranného sboru Zlínského kraje Vítem Ruarem a starostou Krajského sdruení hasièù Zlínského kraje Josefem
Bernátíkem. Celkem 36 hasièù obdrelo pamìtní medaile a 6 hasièù
zásluná vyznamenání II. stupnì. Akce se uskuteènila u pøíleitosti
svátku sv. Floriána, patrona hasièù, který kadoroènì pøipadá na 4.
kvìtna.

VIZOVIÈTÍ HASIÈI JSOU LÉPE
PØIPRAVENI NA VYPROTÌNÍ OSOB
PØI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH
Dva dubnové víkendy po sobì kolili dobrovolné hasièe ve
Vizovicích jejich profesionální kolegové ze Zlína. Pøedávali jim zkuenosti v oblasti vyproování pøi dopravních nehodách. Získané znalosti uplatní vizoviètí hasièi ale i u øady jiných mimoøádných událostí, pøi
kterých spoleènì s profesionály pravidelnì zasahují.

Zásluné vyznamenání II. stupnì Zlínského kraje obdrel i ná
dlouholetý starosta SDH ve Vizovicích pan Jan talmach, který v souèasné dobì zastává funkci vedoucího Aktivu zaslouilých hasièù a
funkcionáøù okresu Zlín a je èlenem Ústøední odborné rady historie a
muzejnictví a Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska.
Kadý z nás v ivotì hledá jistotu a pøemýlí o tom, kdo nám
pomùe, kdy se nìco stane. A jste to právì vy, hasièi, kdo nám vdy
pøispìchá na pomoc. Proto si vaí práce velmi váíme. Navíc vìtina
z vás obìtuje pro svoji èinnost velký kus svého osobního volna, co je
také nìco, co je hodno ocenìní, uvedl smìrem k pøítomným hasièùm
hejtman Jiøí Èunek.

Intenzivní kurz se zamìøil nejen na taktiku zásahu u dopravních
nehod, poskytování první pomoci, psychologii a komunikaci s osobami
u dopravních nehod, ale tøeba i na konstrukci a bezpeènostní systém
vozidel.
V samostatné èásti kurzu se pak lektoøi zamìøili na nehody vozidel
hromadné dopravy, aut pøepravující nebezpeèné látky i tìch na alternativní pohon. Nedílnou souèástí kurzu bylo také dùkladné seznámení se s technickými prostøedky, které záchranáøi pouívají u dopravních nehod, a jejich praktickým ovládáním.
lo napøíklad o ruèní, hydraulické èi pneumatické vyproovací
nástroje a zaøízení èi prostøedky pro poskytnutí první pomoci. Neménì
dùleitou souèástí kurzu byly modelové situace zamìøené hlavnì na
správnou taktiku zásahu u dopravních nehod èi stabilizaci havarovaných vozidel.
Profesionální hasièi z HZS Zlínského kraje takto prokolili celkem
22 dobrovolných hasièù z Vizovic a Karolinky, kteøí své novì nabyté
znalosti potvrdili i pøi závìreèných zkoukách.

Samozøejmì bratru talmachovi gratulujeme a pøejeme mu hodnì
zdraví a spokojenosti, aby své zkuenosti jetì dlouho pøedával mladím èlenùm naeho sboru.
Okál Milan
starosta SDH Vizovice

Sháním ke koupi dùm, za nabídky dìkuji. Tel.: 605 894 650.
Hledám chatu nebo chalupu na
klidném místì na rekreaci,
mení pozemek. Za nabídky
dìkuji. Tel.: 604 425 928.
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VELITEL VIZOVICKÝCH HASIÈÙ PETR SMILEK VÝTAHEM MOC NEJEZDÍ
Je mu teprve 31 a u patøí k
tìm nejlepím na svìtì, co se
extrémních poárních soutìí
týká. Velitel vizovické jednotky
sboru dobrovolných hasièù a
profesionální hasiè slouící na
zlínské stanici Petr Smilek podal
v polovinì kvìtna spoleènì se
svým kolegou z Plznì Pavlem
Kouøíkem neuvìøitelný výkon.
Na nejvìtím svìtovém hasièském závodì ve výbìhu dvojic
do 39. patra výkové budovy v
Berlínì v Nìmecku vybojovali
spoleènými silami nádherné druhé místo. Konkurence pøitom byla obrovská, kdy mezi sebou
soupeøilo 720 závodních dvojic z
celého svìta. Pro Petra Smilka
ani jeho závodního paráka Pavla Kouøíka to ovem není zdaleka první výrazný úspìch v podobné soutìi.
Co je na takových závodech nejtìí?
Musíte si pøedstavit, e tolik schodù vybíháte jetì s kompletní
hasièskou výstrojí, co je k vaí váze jetì plus 23 kilogramù. A to je
asi to nejnároènìjí. Konkrétnì v Berlínì bylo nároèné i samotné soupeøení s ostatními závodníky. Vybíhalo se v tøicetisekundovém intervalu. Od startu jsme s kolegou pøedbìhli devìt týmù. Na úzkém schoditi a taky pøebíhající chodbì hotelu docházelo doslova k soubojùm
rameno na rameno a èlovìk si kolikrát vybíhal lepí postavení na jednotlivých ramenech schodi. Doslova nikdo nenechal nikomu nic zadarmo. Sáhli jsme si a na samé dno, ale stálo to za to.

To je neuvìøitelný èas a neskuteèný úspìch. Nicménì není to
tvùj první.
Ano, v minulosti jsem úspìnì absolvoval svìtové výbìhy v USA,
na Slovensku, ale i u nás v Èeské republice. Urèitì stojí za zmínku i
prosincový závod. To jsem s naím týmem reprezentoval ÈR ve výbìhu solného dolu Wieliczka nedaleko Krakova. Tehdy se vybíhalo ze
110metrové hloubky, co je asi 40 pater, na povrch zemì. Obsadil
jsem tøetí místo a kromì poøádné døiny jsem si tehdy dovezl i krásný
záitek z podzemí.
Jak se na takové závody
pøipravuje?
Není to asi nic mimoøádného. Pøipravuji se s krajskou reprezentací, kdy máme nìkolikrát
roènì soustøedìní, samozøejmì i
ve výkonu sluby, kdy máme povinnou fyzickou pøípravu. Ve volnu bìhám, jezdím na kole a provozuji rùzné bìné kolektivní
sporty.
Pomáhají ti extrémní závody a pøíprava na nì i pøi tvé
práci hasièe?
Od vech hasièù se vyaduje kromì spousty jiných prvkù
taky fyzická zdatnost. Tyto závody mi dávají vìtí sílu do samotných zásahù, kterých je neustále kolem
nás spousta.

Jak tra v Berlínì vypadala?
Závod startoval na námìstí v Berlínì. Bìelo se asi 400 metrù k
nákupnímu centru Primark. V nìm jsme museli pøekonat jedno podlaí a následovalo vbìhnutí do hotelu, který na Primark pøímo navazoval. Pak pøilo vybíhání prvních dvaceti pater. Kdy jsme pak pøebìhli
celou íøi hotelu na druhé schoditì, èekalo na nás dalích 19 pater.
Celý závod se absolvoval s kompletní hasièskou výstrojí a aktivním
dýchacím pøístrojem. My to zvládli za 6 minut a 36 vteøin.
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OKRSKOVÁ SOUTÌ 12. OKRSKU
Tak jako kadý rok ná sbor vyrazil v hojném poètu na okrskovou
soutì, která se konala v Bratøejovì na fotbalovém høiti. Dopoledne
se sjeli mladí a starí áci, za ná sbor vyrazila dvì drustva mladích ákù a letos poprvé i jedno drustvo straích. Soutìilo se v
poárním útoku a tafetì 4x 60 m. Tyto èasy se bodovì sèítají a podle
toho vzniká výsledné umístìní. Nai mladí áci, A team, se umístili
na krásném 2. místì. B team na 5. místì a starí áci na 3. místì. Po
poledni se zaèala sjídìt dospìlá drustva. Za ná sbor soutìily tyto
kategorie: eny, mui, mui nad 35 let.

Letos se nám daøilo na téhle soutìi, výsledky tomu také odpovídaly. Mui nad 35 let, 2. místo. Zde musíme podotknout, e drustvo
bylo namíchané i s naimi enami, eny obsadily posty vzadu a chlapi v pøední èásti útoku, ve jim sedlo na výbornou a èas útoku staèil na
druhou pøíèku. Gratulace. Mui vybojovali 5. místo a nae eny obhájily prvenství z loòského roku, opìt dovezly pohár za 1. místo. Celkem
jsme dovezli 4 poháry. Moc vem gratulujeme a dìkujeme za velkou
úèast vech drustev sboru dobrovolných hasièù Vizovice.
Vìra Lutonská
vedoucí mládee SDH Vizovice
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NULTÝ ROÈNÍK MLADÝ ELEZNÝ HASIÈ TFA
Na konci dubna ná sbor dobrovolných hasièù uspoøádal nultý roèník TFA mladý elezný hasiè, na nai tréninkové louce vedle horní koly. Byly tøi vìkové kategorie:
I. kategorie / vìk 4-7 let
II. kategorie / vìk 8-11 let
III. kategorie / vìk 12-15 let

Celkem se zúèastnilo 40 soutìících z tìchto sborù SDH: Slavièín,
Napajedla, Ublo, Vlasatice, Vizovice. Ve vech kategoriích jsme mìli
zastoupení z naeho sboru. Nejlépe se vedlo ve II. kategorii Lilly
Hamíkové, která celou soutì ovládla s nejlepím èasem, take jí
hrdì patøilo 1. místo. Dále se dobøe umístili ve stejné kategorii: 3. místo Martin Grebeníèek, 4. místo Elika Grebeníèková. Ve III. kategorii se umístil z naeho sboru Petr Macík na krásném 3. místì. Tak medaile zùstaly i v naem sboru. Moc jim gratulujeme a jsme pyní, e
máme v naich øadách tak ikovné áky.
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Byly dvì tratì pro nejmení kategorii, pro støední a nejstarí byla
stejná a fyzicky nároèná. Dìti do toho ly naplno a snaily se tra zdolat v co nejkratím èase. Èasto rozhodovaly o umístìní setinky. Jen tak
abychom vám pøiblíili, co tra obsahovala: zapojení hadice do mainy, vzít hadici a projít s ní tunelem, pøetáhnout pneumatiku s diskem,
smotat hadici jedním koncem co nejrychleji, pøenést plné kanystry s
vodou do kopce, pøeskoèit bariéru, pøebìhnout kladinu, a nakonec 20
úderù v hammer boxu a jsme v cíli.

Moc dìkuji vem, kteøí se jakýmkoliv zbùsobem podíleli na organizaci a prùbìhu soutìe, bez nich by to nelo. Moc dìkuji za dobrou
spolupráci ve sboru a rodièùm naich hasièských dìtí. Budeme se tìit
na dalí roèník a vìøme, e opìt v tak hojném poètu závodníkù.
Vìra Lutonská
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DDM ZVONEK - KOLNÍ ROK 2018/2019
Opravy a rekonstrukce budovy
Asi nejzásadnìjí novinka, která nás v letoním kolním roce potkala, bylo dokonèení dlouho oèekávané rekonstrukce budovy DDM
Zvonek. Práce probíhaly loni v létì a na podzim. V celém objektu stavbaøi vymìnili elektroinstalaci, budovu zateplili a omítli. Rozsáhlou
rekonstrukci financoval vlastník nemovitosti a zøizovatel DDM Zvonek,
tedy Mìsto Vizovice.

plochy herních prvkù veøejného dìtského høitì. V plánu je i vybudování zpevnìné hrací plochy v zadní èásti zahrady, a to vèetnì vyího
oplocení areálu.
Krouky
Výrazný úspìch letos zaznamenala nae taneèní skupina Teen
Spirit, nejstarí holky z krouku Zumba. Ze soutìe v Bystøici pod Hostýnem si dívky odvezly støíbrné medaile za choreografii Scooby Doo.
A bodovala i dìvèata z krouku Aerobik, která za choreografii Party
získala medaile bronzové. Dìvèatùm dìkujeme za jejich výkony a
doufejme, e jejich nadení vydrí i na dalí rok.

Pro úèastníky kroukù a táborù je od zaèátku kolního roku k dispozici nová atna v opraveném suterénu budovy.
V jarním období se stavební práce pøesunuly na zahradu Zvonku.
Pracovníci Technických slueb mìsta Vizovice obnovují dopadové

K propagaci DDM pøispìla také dìvèata z krouku Kytara II.
Kytaristky Ladislava Kolouchová, Laura Hajdová, Markéta Kozubíková
a Lucie Bøezovská se zúèastnily hudební soutìe v Uherském
Hraditi. Se skladbami Batalion, Popelka a Za 100 let obsadily krásné
2. místo a dostaly velkou pochvalu od poroty a poøadatelù.

Pozadu nechtìjí zùstat ani holky z krouku Gymnastika. Ty se
soustavnì pøipravují na závody ve ètyøboji v Pøerovì. Zúèastní se ho
jak ostøílené závodnice, tak zaèáteènice, které chodí do krouku první
kolní rok. Dríme palce vem gymnastkám, aby se jim sestavy na
jednotlivých náøadích povedly a odnesly si krásné záitky.
Fotografie z kroukù a akcí naleznete na webu DDM. Sledovat
nás také mùete na Facebooku a Instagramu. V dalím èísle Vizovských novin se mùete tìit na kompletní nabídku kroukù na kolní
rok 2019/2020 a informace, jak dìti pøihlaovat.
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Aktivity
Ve støedu 8. kvìtna se uskuteènil ji ètvrtý roèník Májového víceboje, který poøádá DDM Zvonek ve spolupráci s Jiøím Vlèkem, trenérem krouku Atletiky. Popularita tohoto závodu rok do roku roste. DDM
Zvonek se proto rozhodl investovat do nových startovacích èísel, které
dále vyuije na jiných sportovních akcích, napøíklad Bìh zámeckým
parkem, který plánujeme na 14. záøí 2019.
Na start Májového víceboje se postavilo celkem 111 dìtí. Závodníci si odnesli medaile, které poskytla firma NTS Prometal Machining.
Dìti, které nebyly ocenìny medailí, si odnesly dárek z dìtské tomboly.

Z dalích tradièních akcí se ve kolním roce 2018/2019 uskuteènily: Drakiáda, Podzimní prázdniny, Straidelná stezka zámeckým parkem, Èertovská diskotéka a Mikuláská nadílka, Karneval a Slet èarodìjnic.
V sobotu 25. kvìtna se konal závod rodinných drustev (ORIZARO) v pohádkovém lese Háji nad Vizovicemi. Celkem se jej zúèastnilo 71 dìtí za doprovodu maminek, tatínkù, babièek, dìdeèkù a tetièek.
V nejrychlejím èase kontrolami proly Kateøina Halová a Elika Mojíová, které vyhrály poukaz na pizzu do Radnièní restaurace Zádveøice a hru Podmoøský svìt. Dalí hodnotné ceny získali Èechovi a
Penèíkovi.
Nabídka akcí pro dospìlé se novì rozíøila o workshop Tejpování
pro dospìlé a Kruhový trénink, který za hezkého poèasí probíhá pro
veøejnost kadé pondìlí na novém workoutovém høiti. Pro dìti jsme
nabídku akcí rozíøili o Halloween párty, Slizománii a Parkour.
kolní rok pro nás nekonèí
V èervenci startují tábory a prázdninové aktivity. Jestli jetì nemáte program pro své dìti o prázdninách, nabízíme pøímìstské a putovní tábory. Aktuální nabídku a obsazenost táborù získáte na webu DDM
a na tel. 739 271 810. Rádi Vám poskytneme blií informace.
O prázdninách také pøipravujeme program do dìtského koutku na
Vizovické Trnkobraní. Pro dìti je pøipraven zábavný program, a to
nejen tvoøení, ale i sportovní dovádìní, soutìe a malování na oblièej.
Tìíme se na setkání v létì plném záitkù a zábavy!
DDM Zvonek

NA NOVÉM VÍCEÚÈELOVÉM HØITI SE
USKUTEÈNÍ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
S NADACÍ ÈEZ

Na závìr bych chtìl podìkovat vem dobrovolníkùm, kteøí vìnovali svùj èas a energii k organizaci a zdárnému prùbìhu závodu. Bez
jejich pomoci by nebylo moné závod na této úrovni uspoøádat. Mùj dík
patøí také SK Vizovice za skvìlou domluvu a poskytnutí zázemí k
závodu. Dìkujeme Luboi Fúsikovi za perfektní a prùbìné zpracová-

ní výsledkù. Celou výsledkovou listinu si mùete prohlédnout na webu
atletiky www.atletika-vizovice.webnode.cz, kompletní fotky ze závodù na www.ddmzvonek.cz/fotografie.
Jiøí Vlèek, trenér krouku atletiky Vizovice
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Radnice ve spolupráci s DDM Zvonek a Základní kolou Vizovice
pøipravuje sportovní dopoledne s Nadací ÈEZ na novém víceúèelovém høiti na Janovì hoøe. Uskuteèní se v úterý 25. èervna od 10
hodin. Díky bohatému programu si pøedevím dìti budou moci
vyzkouet spoustu sportovních aktivit, které høitì nabízí.
Návtìvníci se mohou tìit napøíklad na pøekákovou dráhu,
sportovní stanovitì, kde si procvièí koordinaci na atletickém ebøíku,
zahází si míèem na basketbalový ko, otestují si své dovednosti s florbalovou tyèí, pøiblíil zastupující øeditel DDM Zvonek Vizovice Martin
Malina. Na závìr programu, který je plánovaný na 12 hodin, se uskuteèní zápas v malé kopané mezi áky 4. tøíd Z Vizovice.
Víceúèelové høitì stálo 2,7 milionu korun, dotace z Nadace ÈEZ
èinila 800.000 korun, zbytek penìz hradila radnice ze svého rozpoètu.
Areál je jedineèný nejen v tom, e na jednom místì nabízí zázemí
napøíklad pro nohejbal, volejbal, tenis, streetball èi malou kopanou, ale
pøedevím díky povrchu, který se v zimních mìsících mùe promìnit
na kluzitì. Podobná multifunkèní plocha nemá ve Vizovicích a v jejich
okolí obdoby.
Na høiti je zakázáno kouøit, nosit a pouívat sklo, vodit psy, nesmí
se na nìj s kolem, kolobìkou èi s obuví s hroty, protoe by speciální
povrch mohly pokodit. Areál je otevøený dennì od 8:00 do 20:00. V
pøípadì zájmu o jeho vyuití po této otevírací dobì je nutné kontaktovat a domluvit se s jeho správcem - paní Petrou Krajèovou na tel.
777 971 502.
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NOVÉ MIKROJESLE KOMÍNEK
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. bude na základì úspìnì
podané projektové ádosti od 1. 7. 2019 realizovat projekt Mikrojesle
Komínek na Palackého námìstí 365 ve Vizovicích.
Tato bezplatná sluba péèe o dìti od 6 mìsícù do 3 let vèetnì je
urèena pro rodièe (zákonné zástupce) z Vizovicka a Sluovicka, kteøí
jsou zamìstnaní, podnikají, hledají si práci, rekvalifikují se nebo studují.
Provoz mikrojeslí bude zajitìn pìt dní v týdnu minimálnì osm
hodin dennì i v dobì letních prázdnin.
Své dìti mùete pøihlaovat na emailu:
zuzana.navratilova-@masvas.cz.
Více informací a pøihláky dìtí ke staení najdete na:
www.masvas.cz.
Vae pøípadné dotazy zodpovím na telefonu 774 348 953.
Tìíme se na Vás a Vae dìti.
Mgr. Zuzana Navrátilová

Do této chvíle tedy byla mezi zemìdìlce, podnikatele a zpracovatele pùsobící na území vizovicka a sluovicka rozdìlena èástka pøesahující 6,6 mil Kè.
Ing. Ondøej tach

POMÁHÁME KOLÁM S ÈERPÁNÍM
PROSTØEDKÙ ZE ABLON II.
Pøed více ne rokem vyzvalo MMT ve výzvì ablony II mateøské
a základní koly (také støediska volného èasu, kolní druiny a kluby)
k èerpání 6 miliard korun. Výzva umoòuje pro úèely realizace aktivit i
poøízení pomùcek, mimo jiné napøíklad monost poøídit hardware a
digitální techniku. V rámci ablony Vyuití ICT ve vzdìlávání je pøímo
jedním z výstupù vedle samotné výuky také nákup mobilních zaøízení,
tj. tabletù, nebo notebookù.
Velmi èasto koly vyuívají aktivity zamìøené na vzdìlávání pedagogù, douèování dìtí a ákù nebo oblíbené projektové dny. Nìkteré koly zvolily monost financování nových zamìstnancù jako napø.
psychologa, asistenta pedagoga èi v mateøských kolách chùvy.
MAS Vizovicko a Sluovicko poskytuje v této oblasti bezplatné
poradenství a metodickou pomoc pøi zpracování ádosti o dotaci i prùbìných pùlroèních zprávách o realizaci.
Poslední monost pro podání ádosti je 28. 6. 2019, pøièem
vyèerpáno je necelých 50 % alokace.
Ing. Renata tachová

POLYTECHNIKA V MAP II
V rámci podpory polytechnického vzdìlávání v projektu Nae
kola - nae radost II. jsme poøídili lis na odznáèky, tzv. buttonkovaè,
se kterým jsme se pøedstavili na Velikonoèním jarmarku ve Vizovicích
a v Bratøejovì. Dìti si vymalují pøedtitìný obrázek a za naí asistence si mohou samy vyrobit odznáèek, magnetku nebo zrcátko.
koly budou mít monost si od nás pùjèit buttonkovaè na své akce.
Bc. Alena Rasochová

MAS VIZOVICKO A SLUOVICKO, O.P.S.
ZVE KE SPOLUPRÁCI NEZISKOVÉ
ORGANIZACE
Neziskové organizace zabývající se více ne 2 roky èinností s
dìtmi a mládeí mohou získat na 3 roky dotace na své aktivity z
Operaèního programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání (OP VVV) ve vyhláené výzvì "Zvyování kvality neformálního vzdìlávání" prostøednictvím MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s., která pøipravuje podání projektové ádosti a nabízí partnerství zájemcùm o zapojení do tohoto
projektu. Více informací získáte na emailu: zuzana.navratilova@masvas.cz nebo na telefonu 774 348 953. Podrobnosti o výzvì najdete na
www.opvvv.msmt.cz.
Mgr. Zuzana Navrátilová

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
V rámci tøetí výzvy v Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila
MAS Vizovicko a Sluovicko, bylo pøijato celkem 12 projektových ádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a ivoèiné výroby, bylo podáno
7 ádostí.
Ve Fichi 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podnikù a slueb a uvádìní produktù na trh - nezemìdìlské èinnosti, bylo
podáno 5 projektù.
Na základì hodnocení Výbìrové komise rozhodl Programový
výbor o podpoøe 5 ádostí s celkovou výí poadované dotace 856
870 Kè.
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TURISTICKÁ VYCHÁZKA DO PØÍRODY
V pøedvelikonoèním období jsme v rámci turistické akce Otvírání
studánek a poznávání jarních bylin vyrazili do pøírody. Téma studánky a prameny je u nás ve Vizovicích historicky blízké. Ráda bych se s
Vámi podìlila o zajímavosti z této vycházky.
V ÈR existuje velké mnoství minerálních zdrojù vody. Dohledávají se podle historických záznamù a literatury.
Bohuel mnoho z nich se ji nepodaøilo najít. Buï zanikly, nebo
ztratily svùj minerální obsah a staly se z nich studánky s prostou vodou. Rovnì mnoho pramenù zaniklo díky èinnosti èlovìka.

Minerální vody byly tvoøeny ASI PØED 30 MILIÓNY LET, v tøetihorním období. A to sedimentací hornin, v naem prostøedí - jílovec,
jílovitá bøidlice a pískovec.
Vlivem tektonického naruení dolo ke zlomùm v zemské kùøe a
tìmito zlomy pronikaly k povrchu sopeèné vyvøeliny s oxidem uhlièitým. U nás známá místa jako Luhaèovicko, okolí vizovických vrchù s
obcemi Jasenná, Bratøejov, Ublo, Zádveøice. Napø. v Luhaèovicích
zbytky tøetihorního moøe obsahují minerály jako sodík, chlor, brom, jod,
elezo a dalí.
Bohuel u nás není tato voda termální, protoe je ve velkých
hloubkách a výstupem na povrch se ochlazuje. Ale vyuíváme je k
lázeòských úèelùm.
Na naí turistické procházce jsme vidìli sirné prameny.
Sirná voda je výsledkem pomìru pískovcù a jílovcù, který tvoøí tzv.
FLY. Flyové pásmo. Dále se sirnatá voda tvoøí díky SULFURIKAÈNÍM bakteriím, které pøemìòují sírany na sirovodík.
Právì bílé povlaky jsou sirné bakterie. Na dnì vidíme èerné povlaky, co je potøebné prostøedí sirných bakterií.

Poté láznì koupilo mìsto Vizovice a v r. 1913 je odkoupil Josef
Mojí. Proto se tìmto lázním øíkalo Mojíovy. I tady platilo, e souèástí tovaryského platu byl pøídavek na teplou lázeò. Voda zde byla
sirnatá, tedy vhodná pro klouby a kùi. Kdo se koupeli vyhýbal, platil
pokutu.
Slubu v lázních vykonávali lazebníci.
Dalí sirkové láznì byly na konci Øíèanské ulice, které si otevøel v
r. 1882 rolník Jan Pravda, kterému øíkali vajda. Proto vajdovy láznì.
(jímka s vodou je zachována a zabezpeèena)
Povzbuzený úspìchy lázní Jana Pravdy otevøel malé láznièky i rolník Frantiek Dudík na svém pozemku u Dubovska. Bylo to v r. 1928.
Tyto láznièky U DUDÍKÙ mìly vodu sirnato-elezitou.
Dnes jsou i tyto láznì zaniklé, mùeme najít jen základy budovy. A
takových pramenù je ve Vizovicích více. Jejich voda je skuteènì léèivá a pomáhá naí kùi.
Nejznámìjí léèivou vodou v naí oblasti je známá Vincentka. V
roce 1680, kdy byla voda objevena se jmenovala Hlavní pramen. A
koncem 18. století byla léèivá voda, pojmenována podle majitele hrabìte Vincence Seronyiho, který dal prameni nápis: NEMOCNÉMU
K ÚTÌE, ZDRAVÉMU POTÌE.

U v roce 1549 platil ÈELEDÍNSKÝ ØÁD. Ten naøizoval v sobotu
kratí pracovní dobu, aby se vichni mohli okoupat.
Na místì, kde dnes stojí Valaský enk, se nacházely Láznì,
které patøily do r. 1885 vrchnosti.

A s tímto citátem bych chtìla podìkovat vem, kteøí se turistické
akce zúèastnili a projevili úctu naí historii, ale také vodì, která je v
dnení dobì stále více vzácná. Rovnì dìkuji za podporu odboru
ivotního prostøedí ve Vizovicích, Ing. V. Kováøové a komisi ivotního
prostøedí.
Jaroslava Divílková
èlen výboru KÈT Vizovice
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VÝPRAVA KÈT VIZOVICE DO SRDCE SLOVENSKÉHO HORNICTVÍ
Anotace: Klub èeských turistù Vizovice podnikl tématickou turistickou výpravu za poznáním hornické minulosti Slovenska. Otevøel tak
novou kategorii turistiky, kterou jsme nazvali montánní turistika.

Morový sloup, starý a nový zámek a neodmyslitelná kopaèka,
která je souèástí kadé hornické obce. Kopaèka je vì, ze které se

Dne 17. kvìtna brzy ráno vyrazil autobus fy Janèík se skupinou
ètyøiceti sedmi turistù rùzného vìku od dvaceti do osmdesáti let za
poznáním jedné z nejzajímavìjích oblastí slavné hornické minulosti
Slovenska.
První zastávka byla v Hodrui, kde se dosud tìí a upravuje zlatá
ruda.
Tam, kde se v minulosti tìily drahé kovy, se angaovala církev a
vybudovala zde mnoho církevních staveb, poèínaje kaplièkami a konèe klátery a chrámy s bohatou zlatou a støíbrnou výzdobou. Za to
svatá Barbora a svatý Prokop dodávali havíøùm odvahu k nebezpeèné a tìké práci. Architektura hornických domkù ze døeva a kamene
stejnì jako hospodáøských a veøejných budov pøipomíná pøítomnost
nìmeckých kolonizátorù, kteøí sem pøinesli hornické a hutnické øemeslo a s ním i prosperitu. Z východu zase pøili Valai, pastevci ovcí.
Moná sem pøinesli i klopaèku, kterou v rumunských pravoslavných
kostelích pouívají místo zvonù.

ozývalo klepání na døevìný nástroj svolávající havíøe k fárání do dolu.
Nakonec jsme sfárali do toly Bartolomej bývalého dolu Ondrej v hornickém skanzenu. Rozdìlili jsme se na dvì skupiny. Skupina seniorù
zvládla vechny stanovené cíle a ti mladí staèili vystoupat nejen na
kalvárii, ale i na tajch (vodní nádr pro pohon dùlních strojù).

Pøesunuli jsme se do Báòské tiavnice, vystoupali jsme na dominantní kalvárii na kopci Schanfferberg. Ve mìstì jsme obdivovali
honosnou stavbu první báòské akademie na svìtì, zaloené v r.
1735. V té budovì také byla historická vysoká lesnická kola. V tomto
areálu je také malá botanická zahrada se vzácnými sekvojemi.
Obdivovali jsme centrum mìsta, je bylo zaøazeno do seznamu svìtového kulturního a pøírodního dìdictví UNESCO.
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V dalím dnu první skupina hned ráno nastoupila na pìí trasu z
hornické osady Staré Hory do panie doliny (Panská dolina).
Ostatní tam pøevezl autobus. Obì skupiny mìly pøed sebou nároèný program. Prohlídky tol, lezení po haldách a hledání zajímavých
nerostù. V hornickém muzeu ve panie Dolinì jsme se dozvìdìli historii tìby mìdi, støíbra a zlata v této bohaté lokalitì.
V odpoledních hodinách jsme se v Lubietové zúèastnili folklorního
pochodu akce - setkání baníckých mest.

Nekoneèný prùvod krojovaných horníkù z celého Slovenska, z
Èech, Maïarska a Polska za zvuku kopaèky, zpìvù hornických písní a
jásotu palírù pøihlíejících úèastníkù slavnosti po slavnostní mi kráèel mìstem. V tomto prùvodu jsme se vyjímali se svým praporem jako
jediná turistická organizace. Tato anomálie jasnì ukazuje, e hornická
sláva neskonèila posledním vozíkem, ale e bude pøipomínána novou
turistickou kategorií, kterou u nás zakládáme - montánní turistikou.
Prùvod jetì pokraèoval a my jsme se ji plnì vìnovali acháku
(souèásti hornického rituálu - skoku pøes kùi). Pod obrovským stanem
jsme popíjeli pivo za zpìvù hornických a národních písní. Ve stylu
nìmeckých pivních slavností zde probíhaly oslavy hornictví vyehrádské ètyøky.

Kvíz Jak znáte Vizovice pokraèuje. Dnení pamìtní místo mùe být pro nìkteré oøíkem. Umístìní uhádnete nejspí správnì, ale
o to bude tìí urèit, komu náhrobky patøí.
Správnou odpovìd naleznete opìt pod obrázkem.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury - edice Vizovicko)

Vizovice - mìstský høbitov, náhrobky Petra a Frantiky
z Blûmegen z roku 1810 a 1838.
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OHLASY ÈTENÁØÙ

Na závìr naí výpravy jsme poslední den v Èiernom Balogu úzkorozchodnou lesní eleznièkou navtívili lesní skanzen. eleznièka v
dobì hornické slávy slouila ke sváení døeva z rozsáhlých bánskobystrických lesù pro dùlní výstue a výrobu døevìného uhlí pro hutnické zpracování mìdìných rud.
Pøes to, e turisté z Vizovic mají daleko k hornictví, se zájmem proívali atmosféru montánní turistické výpravy.
Ing. Miloslav Vítek
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Váení vizovtí obèané,
èas neúprosnì bìí a bohuel jej nelze zastavit. Ani si nestaèíme
uvìdomit, e polovina roku 2019 je za námi.
Letos nádhernì kvetl zlatý dé, byly to doslova kaskády lutých
kvìtù. Také eøíky nás lákaly omamnou vùní, vùní, která hladí na dui
a nám se zdá, e je na svìtì jetì krásnìji.
Nyní je zde èerven, mìsíc rùí, kvìtù, které mají svùj úèel, poslání. Darovat nìkomu rùi znamená váit si jej, mít rád, milovat.
A co mùe být na svìtì krásnìjího ne láska k milované osobì èi
domovu. Nae mìsteèko Vizovice takovou láskou je. Ráda se dívám
na krásnì vysázené kvìty na dolním námìstí u autobusového nádraí, èi horním, naproti parèíku.
Brzy bude opraven i zámek a obèané i návtìvníci se mohou
kochat krásou zámku i parku. Z okna bytu na nìj vidím a hluboce se
skláním pøed lidmi, kteøí na opravì pracují.
Nová krytina ve vedru, chladu není práce jednoduchá, èasto pracovníci ve výkách jsou spíe kaskadéry, je vem nutno pøát zdraví,
aby práce byla zdárnì ukonèena.
Také jsem nesmírnì astná, kdy jsem se od paní starostky
Dolanské dozvìdìla, e bylo uvolnìno z rozpoètu mìsta 10,8 mil. Kè
na opravu chodníkù v rùzných ulicích, tím také na ul. Partyzánská.
Snad by byl doøeen velmi nebezpeèný pøechod z ul. Øíèanská na
ul. Partyzánská. Ze strany mìsta i okresní správy silnic zde bylo udìláno ve, dle zákona moné, a na to, e øádný pøechod mùe být pouze z chodníku na chodník. A ten právì ul. Partyzánská nemìla. Snad
tímto bude ve vyøeeno, ne dojde "ke smráku".
Vedení mìsta, technickým slubám a vám vem pøeji zdraví a
tìstí.
Helena Mazùrková
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BÌH PRO PAMÌ NÁRODA
V sobotu 18. 5. 2019 se v naí republice konal v nìkolika mìstech
bìh, kterým jsme si pøipomnìli utrpení naich spoluobèanù ve vìznicích minulých totalitních reimù (faistického i komunistického). Jedním z tìchto mìst bylo i Uherské Hraditì, jeho vìznicí prola zejména po komunistickém puèi øada obèanù naeho mìsta.
Proto se do této akce zapojila jednota Orel Vizovice a svou úèastí v bìhu na 5 a 10 km jsme pøipomnìli vìznì z inscenovaného procesu s otcem ThDr. Antonínem Huvarem a jeho druhy, kteøí byli zatèeni v záøí a v øíjnu 1948 a odsouzeni 9. 11. 1948.

Foto: Úèastníci bìhu za Vizovice:
manelé Koøenkovi, Eva Elíková, Jakub
Okera.
Úèastníci akce si mohli na svá startovní èísla pøipsat jména bývalých vìzòù, které chtìli úèastí pøipomenout. Výtìek ze startovného
podpoøí náklady na zjiování podkladù pro zachování historie o zloèinech totalitních reimù pro pøítí generace. Pro starí úèastníky, kteøí
nebìeli, byla pøipravena prohlídka hradiské vìznice, která po jejím
zruení v edesátých letech chátrá a dosud se nenaly prostøedky na
vybudování muzea èi jiné vyuití. Doporuèuji její prohlídku vem, zejména mladým, ale i tìm, kteøí ji zapomnìli, jak se totalitní reimy
chovaly k politickým vìzòùm. Z té doby je známý vyetøovatel - otec
polistopadového pøedsedy KSÈM Grebeníèka - který byl vìznìm faistických koncentraèních táborù a pøi vyetøování zatèeným po r.1948
pøipomínal, e jim teï ukáe, co se nauèil v nìmeckých koncentraèních táborech. Jak asi bylo mamince bratrù Jana a Ladislava Lednických, kdy jí po zatèení jejích synù pøily jejich zakrvavené civilní aty.
Nìkteøí byli odsouzeni jen za to, e o aktivitách otce Huvara vìdìli a
neoznámili to.
Pøi procesu byly vyneseny tyto rozsudky:
P. Antonín Huvar (kaplan katolického kostela) - 10 let
Jan Lednický - 8 let
Magda Krajíèková - 5 let
Marie Hábová - 5 let
Antonín Lutonský - 3 roky
Vladimír eveèek (uèitel v Bratøejovì) - 6 let
Ladislav Lednický (nemìl jetì 18 let!) - 6 mìsícù
Stanislav Valendin - 9 mìsícù
Na dalí dva èleny skupiny byl vydán zatykaè, skrývali se a poèátkem roku 1949 ilegálnì emigrovali - Alois Pala do USA a Jaroslav
Hába do Austrálie.
Vzpomínáme a nezapomeneme!

DEN DÌTÍ NA ZÁKLADNÍ KOLE
S ORIENTAÈNÍM BÌHEM VIZOVICE
V pátek 31. 5. 2019 byl pro Základní kolu Vizovice den plný sportu, nadení, radosti, týmového ducha, spolupráce a pøekonávání sama
sebe. Orientaèní bìci Vizovice uspoøádali pro áky 4. a 9. roèníku
sportovní den k Mezinárodnímu dni dìtí.

Dìti mìly monost si vyzkouet spoustu disciplín, které byly skvìle pøipraveny, a moná také proto ly do kadé disciplíny s plným
nasazením, vzájemnì se podporovaly a fandily si. Také uèitelé se aktivnì zapojili do plnìní úkolù, nìkdy snad s vìtí vervou ne samotné
dìti.

Na první ètyøi týmy èekaly v závìru soutìe hodnotné ceny v podobì sportovního vybavení firmy CRAFT. Tímto bychom chtìli podìkovat Orientaènímu bìhu Vizovice za jejich ochotu, skvìlou organizaci a motivaci dìtí ke sportu.
Tak pøi bìhu po valaských kopcích na vidìnou.
Mgr. Martina Rozenkrancová, Mgr. Jitka tachová

Václav Lednický
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HALOVÝ TURNAJ MLADÍCH A STARÍCH ÁKÙ
I obyèejný sobotní turnaj
se zmìní v nìco výjimeèného,
kdy vám ceny pøijde pøedat
wimbledonská semifinalistka.
Málokdo to ví, ale za kopcem na Hvozdné trénuje profesionální hráèka Renáta Voráèová.
Na ebøíèku WTA byla ve dvouhøe nejvýe klasifikována v øíjnu
2010 na 74. místì a ve ètyøhøe
pak v srpnu 2017 na 29. místì.
Trénuje ji Libor ubert. Oba jsou
to výborní tenisté, skvìlí lidé a
jsem rád, e mùu øíct, e jsou to
nai kamarádi.
Renáta pøedala ceny za
umístìní v kategoriích mladí
áci, starí áci - dívky, starí
áci - chlapci. První místa obsadili Elika Kováøová, Stella
Beneová a Krytof Grác, na
druhých místech byli Michal
Koneèný, Tereza Jeová a Luká
Malaník a tøetí se umístili Vanesa Gerová, Emma Gajzurová a Max
Matyátík. Zvlá bych vyzvedl výkony Maxe Matyátíka a Eliky
Kováøové, kteøí hráli ve starích
kategoriích, ne by odpovídalo
jejich vìku a ani jeden z nich se
tam neztratil, navíc Elika skupinu suverénnì vyhrála.

Vechno jde lépe, kdy jsme obklopení dobrými lidmi kadého
vìku. Na vizovickém tenisu si cením nejen bodù v ebøíèku, nejen
výher a vyrovnávání se s prohrami, ale pøedevím si váím pøátelské
atmosféry, v jejím prostøedí se formují osobnosti nové generace. A i
kdy nìkdy prohrajeme na body, víme, e kamarádství a dobrá parta
je pøece jenom nìco víc.

VIZOVICE PRO TENIS,
TENIS PRO VIZOVICE
U pár let se snaím, aby se povìdomí o vizovickém tenise zmìnilo z V.I.P. záleitosti na otevøený sport pøístupný vem. Obèas se
stane, e se mi ozve dìdeèek, e by si rád zahrál s vnukem nebo rodina, která pøijela na dovolenou a nechce ji jen tak proleet. Vem se
snaím vyhovìt, kurty zpøístupnit a rád i poradím, jak tu raketu vlastnì správnì dret.
Chtìl bych podìkovat Mìstu Vizovice, které nám kadý rok posílá peníze na podporu dìtského tenisu. I kdy je to jen zlomek vech
nákladù, urèitì nám to moc pomáhá. Co by vak hodnì pomohlo, je
nová tenisová hala, která by nám vyøeila zimní sezónu. Jsme srovnáváni s týmy jako Zlín nebo Otrokovice, ale podmínky pro rozvoj nemáme ani takové, jako je mají mnohé mení vesnice, ve kterých tenisové
areály dávno vyrostly. Chtìl bych vedení mìsta poádat o zváení investice, která by pøedcházela ostudným situacím, v nich se hostujícím týmùm omlouváme a vysvìtlujeme, e záchody jsou u roky pøed
rekonstrukcí a sprchy e vùbec nemáme.
Moc mì tìí pomoc od firmy Rostra, která v letoním roce pøispìla baby tenistùm a starím ákùm na soustøedìní ve Spytihnìvi a zaplatila jim tenisová trièka. Ze veho nejdùleitìjí je vak zpráva, e ve
spolupráci s firmou Rostra budou bìhem prázdnin probíhat na vizovických kurtech tréninky pro dìti zdarma. Podrobnìjí informace najdete na webových stránkách vizovického tenisu www.tenis-vizovice.cz,
nebo na vývìsce u kurtù na Sokolovnì.

Díky Vizovice, díky Rostro, budeme se snait reprezentovat nae
mìsto co nejlépe. A Vizovjané, Vás zveme, pøijïte si zahrát.
David Pechal
Pøedseda Tenisového klubu Vizovice

3/2019
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JARNÍ DÌNÍ NA CHRASTÌOVÌ
Váení ètenáøi, opìt k Vám
pøicházíme s dalími událostmi s
patøiènou fotodokumentací, které
provázely jarní dìní na Chrastìovì.

V sobotu 20. dubna jste
mohli z prostor vizovické hasièské zbrojnice slyet zapálené
sportovní povzbuzování. Své síly
mìøilo 25 chrastìovských
úèastníkù turnaje ve stolním tenise. Seli se jak staøí chrastìovtí bardi, tak i novì pøistìhovaní,

kteøí byli patøiènì pøivítáni. Letos
ná oblíbený sportovní manaer
Vlasa Hlavenka uspoøádal jubilejní ji 20. roèník. Boje o pohár
byly v nìkterých pøípadech velmi

vyrovnané, v nìkterých pøípadech ménì. Ale samozøejmì
vem lo pøedevím o zábavu u

piny po 7 hráèích, kde sehráli
zápasy kadý s kadým na tøi
vítìzné sety. Zápasy v základních skupinách pøinesly jak oèekávané výsledky, tak mnohá pøekvapení. Z kadé skupiny postupovali pouze 4 hráèi do dalích
utkání. Nepostupiví tenisté vak
jistì nièeho nelitovali, mìli aspoò
vìtí prostor pro obèerstvovací
èást turnaje :) Boje na 4 vítìzné
sety v odpoledních hodinách
vyústily a v úsilí o získání stupòù vítìzù. Jak to vechno dopadlo? Na tøetím místì se umístil
Ale Kirsten, kdy porazil Toma
Sláèíka, na kterého zbyla nepopulární bramborová pøíèka. Ve
finále potom zmìøili síly Honza
Jemelka se samotným poøadatelem turnaje Vlasou Hlavenkou,
který nakonec z boje vyel vítìznì a odnesl si tak ten nejvìtí
pohár. Turnaj jednotlivcù doprovodily jetì utkání dvojic. Ve finále zmìøili síly Ondra Kalenda s
Tomem Sláèíkem, oba finalisté
loòského turnaje (vloni vak
nehráli spolu, nýbr proti sobì) a
potom zástupce mladé generace
chrastìovských stolních tenistù
Kuba Malý s Aleem Kirstenem,
takté finalistou loòského roku.

èepovaného pivka s obèerstvením. Systém turnaje byl jednoduchý. Hráèi byli losem rozdìleni
do 3 skupin po 6 a do jedné sku-

Letos si vak stupnì vítìzù
Ondra s Aleem vymìnili. Ale
mìl letos vedle mladého Kuby
asi více energie a dokázali tak
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spolu dvojici Ondra a Tom porazit. Vítìzùm moc blahopøejeme,
sponzorùm moc dìkujeme a
tomu nejvìtímu sponzorovi,
který do toho vloil svùj volný èas
a turnaj zorganizoval, Vlastikovi
Hlavenkovi, kterému patøí nejvìtí díky, pøejeme hodnì energie
pøi poøádání dalích chrastìovských sportovních klání.
Na Svátek práce dne 1. kvìtna se spoleènì s chrastìovskými hasièi selo pár dobrovolníkù
a ozdobili a postavili nádhernou
májku. Ani dé jim tuto jarní tradici nepøekazil. Co vlastnì historicky stavìní máje znamená?
Úèelem stavìní máje je pøinesení lesního ducha do vesnice a
zajitìní
jeho
poehnání.
Ostudou pro kadou vesnici
samozøejmì je, kdy se pøespolním podaøí májku skácet.
Chrastìovu se letos pøedèasné
kácení vyhnulo a mùeme tak
hrdì øíci, e májka stála celý kvìten hezky v pozoru. O její skácení se sice párkrát pokouel silný
vítr, ale i tyto pøírodní nápory
dobøe postavená májka ustála.
Vem, kdo se na stavìní podílel,
mockrát dìkujeme. Oficiálnì
bude májka pokácena 8.6. u klobás, piva a kytary.
O pár dnù pozdìji jsme spoleènì s dìtmi v lese okolo
Chrastìova nali pár èarodìjnic, které si samozøejmì zaslouily upálit. Poèasí se na tuto
sobotu umoudøilo a dìti si tak
mohly s rodièi projít trasu vytyèenou spoustou úkolù. Èekala na
nì rùzná poznávání z oblasti
èeské pøírody, pohybovì zamìøené hry, trénování postøehu a na
závìr hit letoního èarodìjnického reje - pití kouzelného lektvaru
a opékání hadù :) Nakonec se
dìti rozhodly nikoho neupálit a
èarodìjnice jim na oplátku za to
vydaly svùj poklad. Rodièe si
pochutnávali na pekáècích a
jiných dospìláckých pochutinách. Martinì Kostkové a týmu
jejích èarodìjnic moc dìkujeme
za organizaci a budeme se tìit
na chrastìovský dìtský den,
který se bude konat 8. 6. od
14:00 hodin.
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Dalí sobotu se konala velká
sousedská brigáda. U chrastìovské hospody vyroste nové
høitì. Konaly se tak dobrovolné
pøípravné práce - demontá starých herních prvkù a natírání plotovek a hranolù k výstavbì nové-
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vem vyhládlo, zachránila nás
nae nejhodnìjí Adélka Svìtlíková, která pro partu dvaceti lidí
usmaila naprosto fantastické
øízky! Tìte se v pøítím èísle,
zbrusu novým høitìm se pochlubíme.
obecní dùm mùe pochlubit i
vlastnoruènì vytvoøenými dekoracemi. Mockrát Denèi dìkujeme. Chrastìov se mùe pochlubit volební úèastí 36,5%. Svými
hlasy Chrastìovjané zvolili na
prvním místì Èeskou pirátskou
stranu, v závìsu skonèily dvì
strany se stejným poètem volièù
KDU-ÈSL a SPD, na tøetím místì
skonèila ODS.
Milí ètenáøi, to bylo z chrastìovských události pro tentokrát
vechno, pøejeme Vám krásný
vstup do letních prázdnin a budeme se tìit, e i pøítì Vám budeme moci zprostøedkovat, jak se
tady na kopeèku máme. A e se
máme hezky!

ho plotu. S patøièným zápalem se
na pracích podílely i samotné dìti, take nìjaký ten nedostatek
nátìru jim jistì odpustíme. Nejvìtím oøíkem byla montá nové trampolíny, ale i s tím si nai
chlapi poradili se stylem sobì
vlastním (pohoda, klídek, leháro,
pivo). Po namáhavé práci nám
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Poslední kvìtnový víkend
jsme mìli monost volit ve volbách do Evropského parlamentu.
Volili jsme ji tradiènì v obecním
domì. Ten, kdy jetì od voleb
odboèím, potøeboval jarní úklid
jako sùl a toho se pøed volbami
zhostila Denèa Malá. Kromì
krásnì uklizených prostor se

23

Petra Motyèková Juráòová

Vizovske noviny_3_19a.qxd

14.6.2019

12:36

Stránka 24

SKAUTI VIZOVICE - OHLÉDNUTÍ ZPÌT ANEB, CO SE DÌLO V PRVNÍM POLOLETÍ
První kalendáøní pùlrok je za námi. Rádi bychom se otoèili zpìt a
zavzpomínali na akce, které konáme jak se skautskými dìtmi, tak i s
Vámi, s obèany mìsta Vizovice.
Skautské støedisko Vizovice je neziskovou organizací a pokud by
nebylo podpory mìsta Vizovice anebo rùzných firem (v roce 2019 nám
pøispìla firma ROSTRA s.r.o.), tak by se nám pracovalo daleko hùøe.
Proto vem naim podporovatelùm DÌKUJEME!
Samozøejmostí ve skautingu je dobrovolnost a vùle vech vedoucích, kteøí investují obrovské mnoství svého volného èasu do výchovy mladých lidí, bez nárokù na jakoukoliv odmìnu. I tak je v posledních letech o skauting obrovský zájem a právì kvùli nedostatku vedoucích nemáme kapacitu pro dalí dìti.
Pokud vás nae akce a principy zaujmou, moc rádi vás uvítáme v
naich øadách jako dalí dobrovolníky, kteøí nám pomohou vychovávat
dalí generaci naich malých skautù.
Skautský bál - leden 2019
U pøed pár lety jsme se pøestìhovali s touto akcí do moderního
prostøedí kulturního domu a tento rok to nebylo jinak. Tento ples nebyl
urèen jen pro skauty, ale i pro rodièe naich dìtí, skautské sympatizanty a irokou veøejnost. Veèer se nesl hlavnì ve vzpomínkovém
duchu. K vidìní byly rùzné kroniky, fotky nebo dokumenty, které ukazovaly zakládání vizovického støediska nebo první tábory na táboøiti
v Jasenné. Celý veèer hrála k poslechu a tanci ivá hudba v podání
skupiny KOLÍK BAND. Bylo moné vidìt i taneèní vystoupení naich
roverù, které ukazovalo zaloení skautské poty v dobì První republiky. Nechybìla ani velká hra a pokud jste byli mezi prvními úspìnými
lutiteli, tak jste vyhráli hodnotné ceny. K jídlu se podávaly rùzné malièkosti, mezi kterými dominoval pravý skautský gulá servírovaný do
eusu. Po pùlnoci se rozdala bohatá tombola a zábava pokraèovala a
do brzkých ranních hodin.

Den sesterství - únor 2019
Akce, kde se nae skautky scházejí v klubovnì, aby oslavily spoleèné narozeniny zakladatelù skautingu a zároveò se spoleènì sely a
zahrály nìjaké aktivity. Pøi této pøíleitosti si upekly "irafí" buchtu a
povídaly si o zajímavostech ze svìta.

Expedition survival - celý rok
Nedávnou novinkou se stala výprava s názvem Expedition survival, pøi které se nejstarí kluci vydávají do pøírody vyzkouet si nejrùznìjí techniky pøeití. V lednu se vydali a na hranice se Slovenskem,
kde v místních kopcích strávili celý víkend. Na tom by nebylo nic
zvlátního, kdyby nebyla teplota hluboko pod nulou a venku nebylo
nìkolik desítek centimetrù èerstvì napadaného snìhu. Nìkteøí kluci si
moná sáhli na nové dno svých sil, ale nakonec byli opravdu nadení
z krásnì strávených dnù.

Tuèòáci v Praze - únor 2019
Dívèí druina Tuèòákù se vydala do Prahy na poznávací výpravu.
Na programu byla procházka noèní Prahou, návtìva zahrad u Hradu
spoleènì s hradním komplexem a s katedrálou, anebo výlet na rozhlednu na Petøínì. V rámci programu byla i odpoèinková aktivita v
Jumparénì.

Vítání jara - 20. bøezna
U ponìkolikáté se seli skauti, dìti, rodièe, ale i rùzní kolemjdoucí, první jarní den na námìstí u improvizovaného táboráku. Opékali se
pekáèky, vykládalo se, zpívalo a hrálo na kytaru. Díky tomu se nám
spoleènì podaøilo pøivítat jaro se vím vudy.
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Výprava chlapeckého oddílu - duben 2019
V dubnu se vydal celý chlapecký oddíl na výpravu do Olomouce.
Pøespávali jsme v klubovnì místních skautù. Pøes den jsme se mìnili
na mafiánské rodiny, kterým se nelíbilo velké obchodování s banány v
Olomouci. Kluci se tak v rámci programu dostali napøíklad k vojenským
bunkrùm, starému høbitovu v Èernovíru, nebo poznávali památky v
samotném centru mìsta.

Ivanèena je mohyla postavená z kamenù z blízkosti Lysé hory, které si úèastník vdy pøinese u z pod hory. Takto akce nám má pøipomínat padlé skauty v odboji. Je to také skvìlá pøíleitost potkat staré
známé z jiných støedisek, protoe se zde vdy sejde nìkolik tisíc skautù.

Svojsíkùv závod - kvìten 2019
Svojsíkova závodu se tento rok zúèastnily hned tøi nae druiny.
Jedna dívèí a dvì chlapecké. Dìti mìly za úkol poznávat napø. mnoho
ptaèích druhù, vyhledávání cizích slov ve slovníku nebo se zorientovat
v neznámém prostøedí pomocí mapy.
A zadaøilo se, jedna z chlapeckých druin - raloci, podali super
výkon a postoupili do Krajského kola SZ. Vichni jim dríme palce!
Den dìtí - èerven 2019
Po mnoha deových dnech v kvìtnu se poèasí koneènì umoudøilo a tak si mohly dìti s rodièi uít Dìtský den naplno. Nebyl problém
projet se na lanovce, zkusit si støílet z luku nebo se projít na slack-line.
S nejvìtím úspìchem se ale setkala projíïka na lodièkách po místním zámeckém rybníèku, kde z pod hladiny obèas vykoukla i elva. K
jídlu jsme podávali klobásy, pekáèky a jiné uzeniny pøímo z grilu. Dìti
si mohly nechat namalovat na tváø rùzné postavy podle pøání, a pokud
posbíraly vechna razítka, dostaly i sladkou odmìnu.
Výprava dívèího oddílu - duben 2019
Dívèí oddíl se v dubnu letoního roku vydal do Drkové, kde se
holky vìnovaly porozumìní skautského zákona. Hrály aktivity, které je
mìly vést k zamylení nad skautským zákonem. Jednou takovou aktivitou byla napø. záchrana ohroených zvíøat v pøírodì.

Ivanèena - kvìten 2019
Jednou za rok se také koná akce Ivanèena, na kterou se pokadé
nìkolik jedincù vypraví.
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Nyní se u pilnì pøipravujeme na letní tábory, které budou na
naem táboøiti v Jasenné. Tábory se uskuteèní dva a to v prvním termínu 29. 6. - 13. 7. 2019 pro starí dìti a v druhém termínu 13. 7.- 27.
7. 2019 pro mladí dìti.
Na dalí souhrn aktivit naeho støediska se mùete tìit ke konci
roku, kdy opìt shrneme ve, co nás bìhem druhého pùl roku potkalo.
Vai skauti Vizovice
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ANTONÍN MATYÁ - VÁLEÈNÝ DENÍK Z 1. SVÌTOVÉ VÁLKY 1914...
Rok 1915
(pokraèování z èísla VN 1/2019)
5. ledna odjezd z Brucku do Vídnì. Napøed jich mìlo v Brucku
zùstati pouze 40 (aktiv.), pak jich Scherach vybral 140. U 1. pluku bylo
s tím mnoho køiku. Jeden jednor. se dostal do vyetøování pro výrok:
e fähnricha, který ho tam nenechal - zastøelí. Souèasnì byli jsme
vichni povýeni na kaprále. Ve Vídni jsme mìli cvièiti rekruty, ale ponìvad jetì nenarukovali, cvièili jsme s kompanií.
Dvoudenní cvièení ve Purkersdorfu. Nocleh bájeèný, ráno káva,
cigarety a na obìd pozván. Potom zvrzané garnisonní cvièení
Kavalerie links. 16. ledna pøili první rekruti. S nimi jsem rukoval obyèejnì odpoledne.
1. února narukovali druzí rekruti a tu jsem byl u Prinzlova zugu.
Zugsf. Rodler. Mìl jsem velijaké rekruty. Inf. Táborský, kdy se ho
doktor ptal, co mu je, pravil, e je lehkomyslný. (místo slab.) Inft.
Feldwabel: Matka mi psala, abych si tu vojnu bral lepí do hlavy.
První slubu jsem mìl jako wachkomandant ve waffendepot.
(Rekrut Èerný pøi insp.: Pane Zugsf., já jsem to zapomnìl.)
Prvé hlasování k markomp. Glosauer - Salava. Stali se Zugsf.
Druhé hlasování: Stuchlík, Zerzavý, Molzer, Fürst, Steindl, Èimáø,
Leitner, Hules, Holzer, Löbel, Gross.
Marbat. odejel ve ètvrtek 18.2., s ním pouze Salava a Glosauer.
Pøed odjezdem stropili jetì vojáci kravál, ponìvad celý týden byli
zavøeni. Ani poruèíku Steinovi s tasenou avlí a nadpor. Kikingerovi s
revolverem se je nepodaøilo utiiti. Tu noc jsem mìl slubu. Pøijeli rekruti z Halièe. Kdy jsem je ráno vedl ke komisi s bajonetem, obestlt. mi
nadával, e to nejsou trestanci.
13. v sobotu v Arbeiterheimu (Zwei von Hess). Dalekohled - was
ist denn dass?
3. bøezna jsme byli vichni jednoroèáci povýeni na Zugsführy.
Veèer ve vinárnì: Holzer, Rodler, Brodik, Hofbauer, Ergott. V sobotu
pøedtím pøijeli ostatní z Brucku. Ti nás teï rádi vidí - oni kapráli s dlouhou avlí, my zugsf. (Koja Genser, Rot, ivný - aufhängen).
4. bøezna se hlasovalo potøetí k markomp.
5. bøezna posílám domù telegram. Podal jsem nìmecky ádost k
zemské kolní radì o polovièní sluné.
12. bøezna jsme byli vyristováni. Runge byl u marodewisity pøidìlen k hilfdienstu. Dostal jsem rovnì na to chu a hlásil jsem se marod.
Ale pan reg. arzt. Herman pravil, e dienstbar.
17. bøezna o 4 hodinì ráno Abmarsch na Státní nádraí. Èaj jsme
pili v Neuhäusel, Prepurk, Budapet, ráno o 5 hodinì èaj v Hatvanu.
Potom celý den nic, a o 2 h. v noci v Mikovci drtková polévka s
masem. Ráno delí zastávka v Serenczi, ale bez snídanì. V restauraci nesmíme nic koupit. Je zde té honvédský bataillon. Ti fasují chléb,
já mám jetì z Vídnì maso, ale bez chleba je nemohu jíst. Koneènì
jsme dostali potajnu koupit pecínky chleba z kukuøièné mouky po 1,4
K.
Jedeme jetì kousek uherskou rovinou, plnou velkých kaluí, ale
beze stromù a keøù. Teï u pøicházíme do krajiny horského rázu.
Vzduch je chladnìjí, sem tam leí jetì sníh. Jest mlhavo.
V Bodrog Keretüre je delí zastávka. Na levé stranì hospoda. U
vchodu maïarské stráe. Ale co jsou platny, bijí se s jedním a 10 jich
volnì projde. Následek toho ovem byl ten, e se jich nìkolik tak zpilo,
e jich musel bereitschaft dovésti.
Ve vozích se opìt zpívá nìmecky. Jinak pøevládá èeská píseò.
Sám jsem pøiel ustavièným zavdáváním trochu do nálady. Ale mylenky na pøítí se nemohu zbýt. Pan major Jerpstl se umýval mým
mýdlem a ruèníkem. Divil se, e mám takový pøepych.
V noci srazila se mlha v tichý dé. Jest zde té vlak 2. Lir. z Lince
a 2 vlaky Maïarù. Pøi zvuku èardáù a valèíku, které jakýsi dovedník
vyluzuje na harmonice, zapomínáme, proè jsme zde vlastnì. Pøipadá
mi ve, jako bychom jeli na nìjaký sokolský výlet. Jediné otevøení oèí
pøipomíná vak smutnou pøítomnost, kterou oèekávám s klidem fatalisty. Uvìøil jsem asi slovùm p. oblt., který mi jetì ve Vídni pravil, e
èlovìk musí být èirým fatalistou. Mám-li dostat choleru, nemine se
mne. Zdá se být ten p. oblt. vùbec feák, který nám dá dost pøíleitosti osvìdèit svou stateènost. Za to prý se mùeme ji v prvém mìsíci
státi kadety.

Veèer je zastávka v Saros Pataku s mináí. Feldvebel Ditrich se
tak zpil, e ohrooval potom vojáky s pistolí. Jsem rád, je nás tu Èechù
tolik, ale posud jsem nevidìl ádného opilého. V noci jedeme rychleji.
20. bøezna První zastávka ráno v Nagy Mihaly. Jedeme tedy direktion Pøemyl. V Homnì jsme vystoupili z vlaku a zde zaèala ta køíová
cesta. Bláta nad kotníky. Pøed odchodem dostali jsme gulá, chléb a
kousek slaniny.
K veèeru jsme doli do Cziroka Hosumezu. V noci jsme zakusili
hodnì zimy v døevìné stodole, kterou hodnì profukovalo. Ráno pøi
rozbøesknutí krásného dne slyíme z dáli dunìní dìl. Máme prý jetì
70 km do fronty. Nevím, jestli to vydrím, ruksak dìsnì tlaèí. Pøi sebemení zastávce sedám. Obyvatelstvo je zde slovenské a maïarské a
musím øíci pohostinské. Jen nad zahubeným zámkem u stodoly bìdovali starý i stará - ampach jej urazil sekerou.
Slunko krásnì svítí. Podél cesty vidíme první pøíznaky války padlé konì, krávy nezakopané. Pøi odpoèinku jsem byl fasovat pro celý
bat. cukr, sùl, keks, kávu, cigarety. Potom el ná 4tý Zug jako
Trainbedeckung. Cesta je moøe bláta. Trén vìzí v blátì, k tomu jetì 3
automobily pomáháme tahat. Pøijel jsem na kuchyni teprve pozdì veèer. Spíme ve dvoøe na pùdì, která je plna dìr. Jeden z mého zugu
spadl ve tmì dolù a zlámal si nìkolik eber. Ráno se jich na dvoøe ve
hnojùvce nìkolik skoupalo a po pás. (Donaci.)
22. bøezna Jdeme u Karpaty. První spálenitì podél cesty,
spousty padlých koní, e je ani nestaèí Rusové zakopávat. Zajímavé
je rozumování jednoho Maïara: Èesky a polsky to nedobry, ungarisch, deutsch, bosninaken, kroatia to dobry. Polsky si stìují na aludek a èesky pøebíhají prý k Rusùm. Hømìní dìl slyet u bez ustání,
jako kdy se ene bouøka. První noc pod stany.
23. bøezna Mnoho z nás pociuje bolení aludku a vrhnou. Odpoledne pøechod pøes kopec 1200 m. Polovice jich zùstává stále v zadu,
co jiní jsou ji v Halièi. Nocujeme ve spálené vesnici v Èiznì v narychlo zbudovaných boudách.
24. bøezna Máme rast do 4h odpol. Od vèerejka mì bolí velice
aludek. O 2h byl ji Abmarsch. Navlíkl jsem na sebe ruksak, ale dál
to nelo, tak jsem byl sláb. Hlásil jsem se u kompkom. lt. Brandta, který
mi øekl, abych zùstal v zadu. Na druhý den ráno chtìl jsem jít k marodvisitì, ale pøiel jsem ji pozdì. Pøiel bat. od 25. reg., setkal jsem se
s Tvarùkem a Kapárkem z Liné. Dále jsem nemohl pátrat po známých. Celý den a noc jsem leel.
26. bøezna Prostøednictvím etapenkomanda a Abschubstazion
mohl jsem jít k lék. prohlídce - kde mi uznal lékaø Magenkatar. Nato el
jsem do Feldspitale 2/5. Odpoledne jel jsem s transp. ke dráze. Sedìli
jsme 2 na maïarské káøe. Maïarský vozka byl velice uznalý. Sám se
natáhl tak, e my vzadu sotva místo k sedìní mìli. Musil jsem ho vdy
rýpnout, aby mi nesedal na hlavu.
Koneènì ráno jsme dojeli do Tagan. Za odevzdanou puku a bajonet jsem dostal 10 K. Je zde hodnì ranìných, tìce, lehce, i umírajících. Je to hrozné ty náøky poslouchat. Sám jsem asten, e jsem tak
lehce vyvázl, ale co pøijde teprve?
Dovìdìl jsem se, e 22. padl Pøemyl z nedostatku potravin. To
zajisté celou situaci velmi zmìní, a k horímu, èi k lepímu. Ale kadý,
a je to Èech nebo Nìmec, pøeje si ji míru. (pokraèování pøítì)

Originál Váleèného deníku.
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80 LET OD VELKÉ POVODNÌ
21. èervna 1939 byly Vizovice postieny velkou povodní. Citujeme
výpis z mìstské kroniky: Ve støedu 21. èervna 1939 snesla se nad
krajem velká bouøe doprovázená vichøicí. Vude ze strání svahù a polí
valily se mohutné proudy vody. Øíèka Lutoninka i její pøítoky se rázem
promìnily v divoké burácející toky.

Pøívod vody byl tak náhlý, e obèané sotva staèili utéci do výe poloených míst a mnozí se zachránili jen tak, e vstoupili na skøínì a
nábytek v domech.

V Chrastìovské ulici vystoupila voda do výe dvou metrù. Mnohé
domy z nepálených cihel se zhroutily. Povodní byl stren most u
Mìstské spoøitelny (nyní Èeská spoøitelna), pak v Chrastìovské ulici
a na Razovì. Nejvìtí pøívaly vody trvaly asi dvì hodiny, pak zaèala
voda opadávat.

Kolem druhé hodiny se øíèka poèala rozlévat z bøehù. O prudkosti a síle povodòové vlny svìdèí i to, e pøi prvním nárazu do budovy
staré koly zasáhla voda a druhé poschodí. Kalné vody plné øídkého
bahna unáely døevo, stavební materiál, domácí náøadí, nábytek.
Kmeny stromù a trámy rozbíjely zdi domù, okna, výkladní skøínì.
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koda zpùsobená za tak krátkou chvíli byla ve mìstì Vizovice
vyèíslena èástkou 1 986 402 tehdejích korun. Pro èleny hasièského
sboru nastal velmi nároèný úkol. Po nìkolik dnù bez pøestávky ve dne
v noci odstraòovali následky povodnì, èistili zatopené domy, studny,
ulice. Tolik kronika.
Jan talmach
emeritní starosta SDH
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NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝIVY
MASARYKOVO NÁMÌSTÍ 416, VIZOVICE

NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝIVY
MASARYKOVO NÁMÌSTÍ 416, VIZOVICE

NOVÌ V PRODEJI PRODUKTY FIRMY NOBILIS TILIA
Pórková polévka s vegan nevajeènou jíkou

1 velký pórek
1 l vody
1 kostka zeleninového bujónu
2 lièky moøské nebo himalájské soli
2 líce misa ( jeèmenné, rýové nebo sójové )
Jíka:
40 g rostlinného margarínu Alsan
2 líce penièné hrubé mouky
100 g tofu natural
50 ml rostlinného nápoje
1 líce lahùdkového drodí
1 lièka kurkumy

1. Pórek zbavte zvadlých èástí, podélnì rozpulte, dùkladnì umyjte, nakrájejte na nudlièky.
Zalijte vodou, pøidejte bujón a sùl a vaøte 15 minut.
2. Tofu rozmaèkejte vidlièkou, pøidejte drodí, kurkumu a rostlinné mléko, promíchejte.
3. Rozpuste margarín, pøidejte hrubou mouku a chvilku restujte. Pøidejte tofu smìs, promíchejte,
aby se smìs spojila s jíkou.
4. Jíku dejte do vroucí polévky, nechte pøejít varem, vypnìte.
5. Nabìraèku polévky dejte do hrneèku, pøidejte miso, dùkladnì rozmíchejte a vrate do polévky.
Podávejte s èerstvou paitkou nebo petrelkou.
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TRADIÈNÍ VELIKONOÈNÍ JARMARK
Pøes ètyøicet prodejcù a øemeslníkù pøijelo se svojí nabídkou
zboí do Domu kultury Vizovice týden pøed oslavou velikonoèních
svátkù. Návtìvníci si tak mohli nakoupit velikonoèní dekorace,
pomlázky, tradièní vizovické kraslice, vizovické peèivo, perníèky,
koláèky, trubièky, frgály, domácí med, kozí i ovèí sýry, èerstvý trdelník a dalí krajové speciality a øemeslné výrobky.

V prvním patøe byly tvoøivé dílnièky, kde si mohly nejen dìti samy
vyrobit velikonoèní dekoraci. V hlavním sále se návtìvníkùm postarali o dobrou náladu Soubor valaských písní a tancù Vizovjánek za
doprovodu CM Ocún a enský pìvecký sbor Rokytenka. Na parkoviti za Domem kultury byla pro návtìvníky pøipravena zabijaèka
pøímo z kotle, ukázky práce umìleckého kováøe a stánky s dalími
dobrotami.

VEÈER S AVION BIG BANDEM SE VYDAØIL
Zlínský orchestr o síle dvaceti muzikantù a tøí zpìvákù se v pátek
10. kvìtna pøedstavil vizovickému publiku. Pøestoe se jednalo jen
o veøejnou zkouku, podle nadených reakcí obecenstva ve vizovickém Domu kultury byl hudební záitek dokonalý. Zaznìly zde skladby napøíè ánry od rùzných interpretù svìtových jmen od 30. let a
po souèasnost.

Avion Big Band, který kromì domácích vystoupení jen za posledních nìkolik let svým umìním bavil i posluchaèe v Nìmecku, Chorvatsku, Slovensku, Francii, Rusku, Turecku a dokonce a v Èínì,
provedl posluchaèe ve Vizovicích popovými, rockovými i funky skladbami, ale nezapomnìl ani na hudbu taneèní èi swingovou.
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KONCERT BRATØÍ EBENÙ

Zejména skladby z posledního alba Èas holin pøedstavili ve
Vizovicích jedineèní Bratøi Ebenové. Je to jedna z nejzvlátnìjích
skupin v historii èeské populární hudby. Synové skladatele Petra
Ebena a synovci Ilji Hurníka toti do ádného hudebního proudu
nepatøí. Posluchaèi se mohli pøesvìdèit, e v jejich hudbì se proplétá vliv klasiky, folku, rocku, jazzu a prvky vytøíbeného hudebního
humoru.

Jít na Ebeny je jistota, e uslyíte dobrou muziku i kultivovaný
projev Marka Ebena. Jejich písnièky jsou i o obyèejných lidských
vìcech, ale nad kadou se èlovìk musí zamyslet. Kromì tria bratøí
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Ebenových - tedy Marka, Krytofa a Davida tvoøí kapelu rytmika
pùsobící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Miíka - Jiøí Veselý
(basová kytara, akordeon), Jiøí Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála
(akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes ji neodluènì doplòuje
vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

Na závìr koncertu jsme se dozvìdìli, e v prodeji jsou nejen CD
této rodinné skupiny, ale i staré známé gramofonové desky. Album
jsme si mohli zakoupit i na flashce v podobì gumovky. Její kapacita
je na rozdíl od té pøedchozí vìtí, jak jsme se dozvìdìli, tudí máme
monost pøidat napøíklad své úèetnictví za album, nikoli ho úèetnictvím nahradit - jak bylo vtipnì konstatováno. Úsmìvných momentù
se selo vánì mnoho. Dlouhý a neutichající potlesk v sále byl
opravdu zaslouený.
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