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Investice do kulturního domu
Nový kolní rok
Soutìní sezóna mladých hasièù
Vizovská metal párty
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Co pøinesl øíjen
S konèícím mìsícem záøí jsme si oddechli, protoe se
èas po prázdninách zase utøepal do normálu. Pøiel podzim a ti, kteøí nejsou milovníci horka, se zaradovali nad
mírným ochlazením. Èas prázdnin je za námi a nám zanechal (jenom?) øadu vzpomínek.
Poèátek mìsíce øíjna vak poznamenalo smutkem
úmrtí významné osobnosti z oblasti kultury, nejznámìjího
èeského zpìváka Karla Gotta a Èesko zailo po nìkolika
letech den státního smutku. Stejnì tak se se státními poctami rozlouèilo s výteènou hereèkou a signatáøkou Charty
77 Vlastou Chramostovou.
V prvních dnech mìsíce do Vizovic pøijel Legiovlak a v
nedìli 6. øíjna, po týdenním zastavení, se chystal k odjezdu. Vìrná replika vojenského vlaku, s ním èetí legionáøi
v letech 1918 - 1920 razili cestu po Transsibiøské magistrále, kde probíhaly váleèné operace ès. legií, do Vladivostoku. Ve Vizovicích vak jeho cesta nekonèí. Putování po
rùzných místech naí republiky ukonèí v roce 2020. Zajímavý a víc ne zásluný projekt Èeskoslovenské obce legionáøské k obnovení povìdomí naich lidí o ès. legiích a
jejich zásluhách na vzniku samostatného státu. Vzpomnìla jsem si také na svého dìdeèka, legionáøe a pozdìji vizovského stráníka, který jako jeden z mnoha tuto strastiplnou, nároènou a v závìru úspìnou cestu absolvoval,
stejnì jako øada Vizovjanù.
Dva dny poté, 8. øíjna 2019, èlenové Sokola poprvé oslavovali Památný den sokolstva jako Významný den Èeské
republiky - pøipomínku tragických událostí v roce 1941, kdy
byla Èeská obec sokolská rozputìna a její majetek zabaven. Cílem rozhodnutí zastupujícího øíského protektora
Reinharda Heidricha byla totální likvidace celého spolku.
Na èlenství v Sokole a podporu jejich idejí doplatila øada
naich obèanù, èlenù Sokola.
Závìr mìsíce bude jako kadoroènì pøipomínat konec
1. svìtové války a den vzniku samostatného èeskoslovenského státu v roce 1918. A pak pøijde listopad I tentokrát
budeme vzpomínat
Vzpomínat a brát si ponauèení z událostí minulých a
ivotù pøedkù je dùleité. Je vak tøeba dívat se a jít dopøedu a mít nadìji, e to, co nás èeká, bude pøes vechny tìkosti prozáøeno sluncem. Krásný a spokojený podzim Vám
vem.
Alena Hanáková
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NA ÈINNOST S DÌTMI A MLÁDEÍ
RADNICE LETOS ROZDALA 755.000 KÈ

STØEDISKO NADÌJE VIZOVICE ZÍSKALO
MODERNÍ INTERIÉR

Pøesnì 755.000 korun rozdìlila vizovická radnice mezi spolky, které na území mìsta pracují s dìtmi a mládeí. Z toho 685.000 Kè mìsto
poskytlo v rámci vyhláeného dotaèního programu a 70.000 Kè tvoøily
jednorázové podpory.
Dotaèní program radnice vyhlauje u nìkolikátým rokem. Mìsto
se tak snaí zajistit co nejlepí naplnìní volného èasu dìtí a mládee,
rozvíjení jejich pohybových, duchovních, sociálních a tìlesných schopností. Práce spolkù na území mìsta i v jeho místních èástech je v tomto smìru nezpochybnitelná a nezastupitelná, øekla starostka Vizovic
Silvie Dolanská.
DOTACE NA ÈINNOST S DÌTMI A MLÁDEÍ POSKYTNUTÉ
MÌSTEM VIZOVICE V ROCE 2019
ORGANIZACE

ÈÁSTKA

KÈT Vizovice
Orientaèní bìh - OB Vizovice
TOM ÈIICI
Orel jednota Vizovice
SK Vizovice - oddíl kopané
Centrum pro rodinu
Vizovjánek
Beruka
SDH Vizovice
Janova hora Vizovice
Tenisový klub Vizovice
Junák - èeský skaut
JS Horymír Vizovice
ZU Zlín
Junák - èeský skaut - mezinárodní akce
Vizovjánek - uspoøádání pøehlídky
Vizovjánek - doprava souboru Trnkobraní
CELKEM

12 000
70 000
40 000
70 000
70 000
18 000
70 000
70 000
30 000
30 000
70 000
70 000
35 000
30 000
30 000
20 000
20 000
755 000

Podmínkou získání dotace bylo mimo jiné i to, aby daný adatel
nemìl ádné závazky po splatnosti, a to jak vùèi mìstu, tak tøeba i vùèi
finanènímu úøadu, zdravotním pojiovnám èi ÈSSZ. Komise hodnila i
poèet registrovaných dìtí a mládee, mnoství schùzek i uskuteènìných akcí.
Kromì programových dotací vedení radnice poskytlo také jednorázové dotace pro Junáky, a to na výdaje související s úèastí vizovických skautù na mezinárodní akci Jamboree v Americe, a dva jednorázové dary pro Vizovjánek. Folklorní soubor získal 20.000 korun na výdaje související s konáním pøehlídky dìtských souborù jiního Valaska letos v bøeznu. Stejnou èástku obdrel i na vystoupení hostujícího
souboru Rùe z Èeského Krumlova na Trnkobraní 2019, doplnila vedoucí finanèního odboru Eva Kubíèková.
Loni radnice rozdìlila mezi spolky vìnující se mládei ve Vizovicích celkem 925.800 Kè - v rámci dotaèního programu 625.000 Kè a
jako jednorázovou podporu èástku 300.800 Kè - dar na vybudování
studny pro skauty 100.000 Kè, 50.800 Kè získali skauti na úèast na
mezinárodních akcích a 150.000 Kè mìsto darovalo na opravu høitì
u Orlovny.
-red-
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Støedisko Nadìje Vizovice, takzvaný VITEK (VIzovtí TEens
Komunikují), se po loòské rekonstrukci exteriérù letos doèkalo modernìjích vnitøních prostor. Výmìna ústøedního topení a podlah pøila
mìstskou kasu na 318.000 korun. Nejen e to teï vypadá v klubu
dobøe a modernì, co ocení hlavnì klienti, ale my pracovníci se zase
tìíme na snadnìjí úklid díky novému krásnému linu, regulaci vytápìní a úsporu energie v zimì, komentoval vedoucí støediska Martin
Staek.

Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde ve Vizovicích poskytuje
své sluby dìtem a mládei ve vìku od sedmi do 21 let, které jsou
ohroeny sociálnì patologickými jevy, nebo se ocitly v nepøíznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni zvládnout sami nebo ve své rodinì.
Støedisko VITEK nabízí prostor pro setkávání vrstevníkù a bezpeèné
trávení volného èasu, poradenství a podporu ve sloitých situacích,
pomoc s pøípravou na kolu, doprovod na jednání na pøísluných institucích. V zaøízení je moné tvoøivì pracovat v hudební dílnì, dílnì
onglování a vaøení, je zde volný pøístup na internet. VITEK je otevøený dennì kromì úterý vdy od 14 do 19 hodin.
-red-
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PRÁCE V ULICI MLÝNSKÁ JDOU DO FINÁLE

Kompletní promìnou prochází ulice Mlýnská ve Vizovicích. Stavbaøi zde ji prodlouili kanalizaci, která bude odvádìt splakové odpadní vody z rodinných domù a èásteènì i deovou vodu ze støech
jednotlivých objektù a pustili se do úprav zpevnìných ploch.

Výsledkem bude oprava páteøní komunikace, zajitìní dostateèného mnoství parkovacích a odstavných ploch pro místní obyvatele. Zámìrem je vhodnou kombinací zpevnìných a sadových úprav vytvoøit
místo k pøíjemnému uívání.
Pøístupová komunikace pøipomínající spí malou náves tak zásadnì zmìní svùj vzhled. Investice pøijde na 4,6 milionu korun. Hotovo by
mìlo být v listopadu.
-red-

ELEKTROSKÚTR OD SPOLEÈNOSTI E.ON
V prùbìhu loòského roku mìla vizovická radnice monost vyzkouet dopravní prostøedek na elektrický pohon. Elektroskútr mìla zapùjèený od spoleènosti E.ON.
Zpùsob pøepravy po mìstì pomocí elektroskútru se osvìdèil, proto
i v letoním roce podepsala radnice se spoleèností E.ON smlouvu o
nájmu dopravního prostøedku.
Moped je pro potøeby mìsta zapùjèený v období od 1. dubna do 1.
øíjna t. r. Stejnì jako vloni má tento dopravní prostøedek pøidìlený
investièní technik, kterému umoòuje rychlý pøesun v rámci mìsta.
-red-
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INVESTICE DO DOMU KULTURY POKRAÈUJÍ
RADNICE NECHALA ZMODERNIZOVAT ZÁCHODY
Návtìvníci Domu kultury Vizovice se doèkali nového moderního
sociálního zaøízení. Dosavadní záchody byly, dá se øíct, pùvodní, tedy
pøes 35 let staré.

pøed rekonstrukcí

pøed rekonstrukcí

po rekonstrukci

po rekonstrukci

patná byla i kanalizace. Investice pøila mìstskou kasu na 1,6
milionu korun. Práce zaèaly v èervenci a skonèily v záøí. Výsledkem je
sociální zaøízení, které odpovídá 21. století.

pøed rekonstrukcí

NOVÉ IDLE NABÍDNOU VÌTÍ POHODLÍ
Pøesnì 300 kusù nových idlí nahradí u zastaralé a nepohodlné
idle v hlediti Domu kultury Vizovice. Na rozdíl od tìch stávajících
budou nové idle vyrobené z jednoho kusu nehoølavého materiálu,
budou polstrované a oèíslované, popsala starostka Vizovic Silvie
Dolanská. V sále by se mìly objevit na konci ledna. Radnice za nì
zaplatí 1,8 milionu korun.

po rekonstrukci

Vizualizace sálu DK s plánovanými novými idlemi.

5/2019
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ KOLY VIZOVICE
øeditelka Z Radmila Koncerová. Na rekonstrukci se kola pokusí získat peníze z dotaèního programu, který letos vyhlásilo ministerstvo ivotního prostøedí. Teï musíme najít odborníka, který pøipraví technické podklady k ádosti o dotaci, dodala.

ZAHÁJENÍ KOLNÍHO ROKU POSUNULA NEZBYTNÁ OPRAVA
ELEKTROINSTALACE
Letoní kolní rok zaèal pro mnohé koláky netradiènì. Postarala
se o to rekonstrukce elektroinstalace v historické dolní budovì základní koly. Práce nakonec byly rozsáhlejí, ne se pøedpokládalo. kolákùm prvního stupnì se tak nechtìnì prodlouily prázdniny o jeden
týden. Druhý záøijový týden pak výuka probíhala v náhradních prostorách horní budovy koly, v DDM Zvonek a ve skautské klubovnì.
Jde o starou budovu a mnoho místností se nerekonstruovalo
nìkolik desítek let. Problémy neudìlala samotná oprava elektroinstalace, ale s tím související stavební práce, které ukázaly tøeba na to, e
v nìkterých zdech bylo jetì rákosové pletivo - palachy, vysvìtlila
øeditelka Z Vizovice Radmila Koncerová.
Ani kvùli posunu zahájení kolního roku pro áky prvního stupnì
ale letoní prvòáèci nepøili o slavnostní pøivítání. Uskuteènilo se
netradiènì v sále horní budovy. Do lavic tøí prvních tøíd letos usedlo 72
dìtí. Celkem letos vizovickou základní kolu navtìvuje 640 ákù.
Oprava elektroinstalace byla nezbytná. Revizní posudky u øadu
let ukazovaly na její zásadní nedostatky a zastaralost. Rozsáhlá investice pøila mìstský rozpoèet na 5,8 milionu korun.
Na 1,7 milionu korun vyla oprava dlouhodobì èásteènì uzavøeného schoditì k horní budovì koly. Na 270.000 korun pak pøilo
vybudování dalích parkovacích míst za budovou koly a bezbariérový vstup do sálu, resp. tìlocvièny koly.

NOVÁ UÈEBNA DÍLEN BY MOHLA NABÍDNOUT I ZÁZEMÍ
PRO ROBOTICKOU VÝUKU
Na zhruba 1,5 milionu korun by mìla pøijít rekonstrukce uèebny
dílen. U ákù stále oblíbenìjí pøedmìt by tak jistì získal dalí zajímavý rozmìr. Stávající prostory by u toti nenabízely jen ponky, kladívka a náøadí, ale lo by o modernì vybavenou místnost s robotickou
èástí. Chybìt nebudou dataprojektory a tablety, aby si dìti mohly
roboty samy naprogramovat, pøiblíila øeditelka Z Vizovice Radmila
Koncerová.
Zamýlená rekonstrukce je podmínìna získáním dotace z programu, který vyhlásila Místní akèní skupina v rámci IROPu na téma
Rozvoj polytechnické výchovy. Peníze by mìly pokrýt vìtinu nákladù.
Pokud bude kola s ádostí úspìná a ve pùjde dle plánu, modernizace uèebny by se mohla uskuteènit jetì v letoním kolním roce.
KOLNÍ ZAHRADA V NOVÉM
Do konce listopadu skonèí práce na revitalizaci kolní zahrady.
Díky ní se celý prostor stane daleko atraktivnìjím nejen pro samotnou výuku pìstitelských prací, ale nabídne i místo pro relaxaci. Doteï
se zahrada spí nevyuívala, ákùm ani uèitelùm to její stav neumoòoval. Novì tady dìlníci vybudovali jezírko, vyvýené i klasické záhony. Teï na podzim celý areál jetì doplní novì vysazené stromy a
keøe. Investice pøijde na necelých 590.000 korun, z toho 85 procent
nákladù pokryjí peníze ze Státního fondu ivotního prostøedí.
Jetì doufáme, e se objeví dalí vhodný dotaèní program, který
by nám umonil promìnit pøilehlou kotelnu v pøírodovìdné uèebny.
Vyuèovat by se v nich mohly chemie, zemìpis, fyzika. Poèítáme i s
altánem, kde by kromì pøírodovìdných pøedmìtù mohla probíhat i
výtvarná výchova, uzavøela øeditelka Z Vizovice Radmila Koncerová.
-red-

DALÍ NA ØADÌ BUDE OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY
Horko a vlhko pøi pøípravì jídla, pachy z kuchynì po takøka celé
budovì koly. To jsou nepøíjemnosti, s kterými se dennì musí potýkat
vichni zamìstnanci i áci. Jde o dlouhodobý problém. Vzduchotechnika vùbec nefunguje. Nejen tedy e víme, co kdo vaøí, ale pøedevím
je to hodnì nepøíjemné pro kuchaøky samotné. Pøedevím v letních
mìsících je takové pracovní prostøedí pro nì neúnosné, konstatovala
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ØÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VIZOVICE
NECHÁ OPRAVIT...
...SOCHY SV. FLORIÁNA A SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Barokní kamenné sochy z první poloviny 18. století pøed kostelem
sv. Vavøince ve Vizovicích opraví restaurátoøi. Sv. Florián v mírnì nadivotní velikosti a sv. Jan Nepomucký v ivotní velikosti jsou vlivem povìtrnostních podmínek a døívìjího neodborného zásahu ve velmi
patném stavu. Odborníci jim teï vrátí pùvodní podobu a lesk. Na jejich obnovu získala Øímskokatolická farnost ve Vizovicích dotaci 200
000 Kè od Ministerstva kultury ÈR z Programu regenerace mìstských
památkových rezervací a mìstských památkových zón.
Obì sochy jsou ve velmi patném stavu. Jsou na nich patrné
praskliny, kamenné podstavce jsou napadeny mikroflórou - je tam
enormní nárùst mechù a liejníkù, barevná i výrazová retu je vymytá.
Pozlacený atribut kovové svatozáøe u sochy sv. Jana Nepomuckého je
napaden korozí. Co se statiky týká, tak prùzkum ukázal, e ta je v
poøádku, øekl vedoucí odboru ivotního prostøedí Mìstského úøadu
Vizovice Martin Pacoò. Práce na obnovì skonèí jetì letos.
Obì sochy jsou významnými kulturními památkami. Jejich autor
známý není, precizní provedení ale odkazuje na tvùrce vrcholného baroka.
-red-

Kvíz Jak znáte Vizovice pokraèuje s pamìtními køíi, kterých je
ve Vizovicích a okolí hned nìkolik, take aè hádanka vypadá snadnì, pro mnohé bude moná tìí zaøazení.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

...STARÉ LAVICE V KOSTELE SV. VAVØINCE
Víc ne sto let staré lavice v Kostele sv. Vavøince ve Vizovicích nechá
zrestaurovat Øímskokatolická farnost Vizovice. Lavice jsou v havarijním stavu, znaènì pokozené døevokaznou houbou, nìkteré èásti
chybí úplnì, jiné jsou popraskané. Rozsáhlé opravy jsou naplánované
na pìt etap. První z nich vyjde na 213.600 korun, 80.000 Kè na ni pøispìla vizovická radnice, dotací ve výi 127.000 korun ji podpoøil i kulturní fond Zlínského kraje.
Kostelní lavice jsou zhotoveny v historizující formì s neogotickými
prvky. ádné døívìjí oficiální restaurátorské zásahy známé nejsou, je
na nich vak øada laických úprav a oprav.
Èasové období restaurování je naplánováno a do roku 2029. Nepùjde jen o samotné lavice, ale problém je tøeba i to, e pod jednotlivými bloky lavic není dlaba. Restaurování jednotlivých blokù s lavicemi zahrnuje i výmìnu nosných trámù vèetnì desek v podlaze. Dále
celkové oetøení proti døevokaznému hmyzu vèetnì povrchové úpravy, uvedl TA vizovického dìkanátu Petr Èervenka.
Souèasnì s restaurováním lavic budou v kostele probíhat i dalí
práce. Momentálnì se farnost snaí restaurovat svatostánek z hlavního oltáøe sv. Vavøince, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána
pøed kostelem i opravu kamenného køíe.
Musím vyzvednout spolupráci s vedením mìsta Vizovice. Jménem farnosti dìkuji zastupitelùm mìsta za finanèní pøíspìvek na restaurování lavic. Farní kostel sv. Vavøince slouí nejen k liturgickým
úèelùm, jsou zde poøádány i rùzné koncerty a výstavy. Dìkanátní kostel je zároveò i ukázkou kulturního dìdictví, které nám zachovali nai
dávní mistøi svého øemesla. Je obdivuhodné, e spoleènì dokáeme o
toto dìdictví peèovat, uzavøel Petr Èervenka.
-red-

VZPOMÍNKA
Dne 26. 10. 2019 uplyne ji 30 let
od úmrtí naeho tatínka,
pana Rostislava Rychlíka
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Obr. 1: Vizovice - Palackého námìstí - køí z 19. století u kostela
Obr. 2: Vizovice - Chrastìovská ul. - køí z 2. poloviny 19. století

Za tichou vzpomínku dìkují manelka Boena Rychlíková, dcery Zdeòka a
Jana s rodinami.
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NOVÝ KOLNÍ ROK V MATEØSKÉ KOLE VIZOVICE
Hned s nìkolika zajimavými tématy nad rámec bìné výuky se
letos budou seznamovat dìti ve vizovické mateøské kole. Tím hlavním je prozkoumávání Vizovic. Bìhem kolního roku poznají, co se ve
mìstì a jeho bezprostøedním okolí dìje, èím je zajímavé a co nabízí.
kolka se také chystá na obhajobu titulu Ekokola - letos se tak zamìøí na odpady, a bojovat bude i o získání dalího prestiního titulu Zdravá kolní jídelna. Do tohoto projektu jsme zapojeni ji delí dobu
a letos bychom ho chtìli dotáhnout ke zdárnému konci. Pøipravujeme
tøeba i schùzku s rodièi a vedoucí kolní jídelny, pøipomnìla øeditelka
M Vizovice Ivana Petrù.
Vechny tyto aktivity nad rámec bìného pøedkolního vzdìlávání
zapadají do výukové koncepce mateøinky, která pracuje s prvky Zaèít
spolu zamìøující se na proitky dìtí, vlastní zkuenosti a vedení pøedkolákù k samostatnosti.
KOLKA PØIJALA MÉNÌ DÌTÍ NE LONI
M Vizovice letos navtìvuje o est dìtí míò ne loni. Skonèila jí
toti výjimka daná Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Podle
kolského rejstøíku má vizovická mateøinka kapacitu 180 dìtí. Kdy
naplníme kapacitu koly, tak vycházíme z poètu dìtí nedaného vyhlákou, která øíká, e tøídy se naplòují do poètu 24 dìtí, ale z minulých let
udìlenou výjimkou zøizovatelem i Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Ve tøídách tak mohlo být a 28 dìtí. Toto fungovalo nìkolik let, ale teï u to nejde. Výjimky hygiena ji nepovoluje, vysvìtlila
øeditelka M Vizovice. Sniovat poèet dìtí a na koneèných 156 vedení kolky bude dle dohody s hygieniky postupnì bìhem tøí let. Jedinou
moností, jak tento stav zvrátit, je rozíøení zaøízení. Mìsto ji má
vypracovaný projekt. Ve je ale otázkou penìz a ve se musí i øádnì
zváit s výhledem do budoucna tak, abychom mìli jistotu, e po rozíøení nebude mít kolka problém s naplnìností, dodala starostka Vizovic Silvie Dolanská.

NOVÉ HERNÍ PRVKY V DOLNÍ BUDOVÌ I NA ZAHRADÌ
Z nových herních prvkù se po prázdninách mohou tìit dìti, které
navtìvují dolní budovu mateøské koly. V patøe a mezipatrech je pìt
interaktivních nástìnných her. Na zahradì si zase pozorní áèci ihned
vimli nových houpadel na pruinì. Pro nás ale nejsou zas tak nové.
Tato houpadla jsme u tady mìli v horní èásti kolní zahrady. Nicménì
doslouila. Letos jsme je nechali opravit a nali pro nì nové místo u
høitì pod dolní budovou kolky, øekla øeditelka M Vizovice Ivana
Petrù. Vedení kolky zároveò na zahradì nechalo opravit dvì teepee
z pøírodního materiálu, jejich vìtvièky u pøerùstaly a byly nebezpeèné, a schody k tunelu. To ve pøilo na desítky tisíc korun.

BALKONY V HAVARIJNÍM STAVU JSOU OPRAVENÉ
Dva balkony, které slouí pøedevím jako únikový východ a byly v
havarijním stavu, jsou opravené. Neèekanì nákladná investice se vyplhala a k èástce 950.000 korun. Mateøská kola ji uhradila ze svého
investièního fondu.

Do balkonù zatékalo, odlupovala se omítka, zábradlí, které jsme
pùvodnì chtìli jen natøít, jsme nakonec museli nechat celé vymìnit,
protoe se ukázalo, e je v nìkterých místech u prohnilé, popsala
øeditelka M Vizovice Ivana Petrù. Ukázalo se také, e balkony nebyly jen ve patném technickém stavu, ale e byly postaveny i velmi
neodbornì - napøíklad kadý schod mìl jinou výku, balkon byl jinak
iroký na stranì jedné a jinak na stranì druhé. I kvùli tìmto anomáliím se práce nestihly dokonèit do konce prázdnin, dodala Ivana Petrù.

Není to ale tak, e si na zahradì nejsme schopni udìlat nic sami.
Paní uklízeèky i kuchaøky se pravidelnì starají o bylinkový záhon, seèeme trávu, plejeme a zajiujeme její bìnou údrbu. Nemluvì o herních prvcích, které taky potøebují pravidelnou údrbu. Chtìla bych tak
vyzvednout pøístup nìkterých rodièù, kteøí nám je pomohli natøít. Za
kadou jejich takovou aktivitu jsme jim skuteènì vdìèni a váíme si jí,
podìkovala øeditelka M.
-red-
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120 LET DRÁHY OTROKOVICE - ZLÍN VIZOVICE (1899 - 2019)
Prvotním hybatelem událostí, které následnì vedly k vybudování
eleznièní trati Otrokovice - Zlín - Vizovice, bylo pøání vizovických obèanù, aby bylo jejich mìsto napojeno na eleznièní sí. Ètveøice vizovických obèanù, sedláci Josef Èimáø, Frantiek ála, lékaø MUDr.
Josef Franta a cestmistr Antonín Táborský, sloila poèáteèní kapitál 30
000 zlatých.
Ve Zlínì zpoèátku snad pro to ani pøíli nadení nebylo. Mírnì
øeèeno - zpráva o chystané výstavbì se pøijímala rùznì, nìkteøí se bránili eleznici zuby nehty - prý bude od kouøe zaèernìné obilí a hluk parostroje bude urèitì plait dobytek. Dokonce se ozvali i takoví, kteøí vidìli v eleznici dùvod k poklesu mravnosti! Jiní uvaovali pragmaticky
- koleje pøes Zlín musí vésti tak jako tak, proè se tedy zbyteènì vydávat z prostøedkù.

První jednání ohlednì výstavby eleznièní trati z Otrokovic do Vizovic probìhla okolo roku 1883.
Uplynulo vak dlouhých 15 let, ne byla samotná stavba zahájena.
Prvních deset let trvalo vytvoøení a vyladìní projektu výstavby, dalích
pìt let probíhaly samotné pøípravy na stavbu. Poté vak vìci nabraly
rychlý spád, práce na výstavbì trati byly velmi intenzivní, a tak byl dne
8. øíjna 1899 na trase Otrokovice - Zlín - Vizovice zahájen provoz.
Délka trati je 24,719 km a je konstruována na provoz o rychlosti 30
km/h. Správcem dráhy byla od zaèátku instituce Severní dráha císaøe
Ferdinanda, v originále Kaiser Ferdinands Nordbahn (KFNB). Vytíení trati nebylo nijak velké, dennì
mezi Otrokovicemi a Vizovicemi
pendlovaly pouze tøi smíené
vlaky, co znamená, e v jednom
vlaku byly zapojeny vagony urèené pro osobní i nákladní dopravu.
eleznièní tra vede údolím,
které staletou usilovností vyhloubila øeka Døevnice. Aèkoliv se
smìrem ze západu na východ
nadmoøská výka zvyuje, na
trase mezi Otrokovicemi a Vizovicemi vlakové soupravy nepøekonávají ádné zásadní pøevýení, nebo Otrokovice leí v nadmoøské výce
190 m. n. m., Zlín 230 m. n. m. a Vizovice 296 m n. m.
Z kronik sestavil Jan talmach
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NOVINKY V INFOCENTRU
Srdeènì vás zveme 24. 10. 2019 na den otevøených dveøí do
naeho Turistického informaèního centra ve Vizovicích, kde obdríte heliový balónek s logem
íèka + malé pøekvapení.
Pokud se rozhodnete nás
tento den navtívit, mùete si
také prohlédnout nai zajímavou
výstavu originálních medailí z
období 1. svìtové války.
Letní sezóna nám skonèila, k
naí radosti byla návtìvnost
oproti loòsku vyí. Pøes léto
jsme také uskuteènili nabízené
komentované prohlídky po mìstì Vizovice, co nás tìí. Lidé do
Vizovic jezdí opravdu z celé republiky, mìli jsme zde i nìkolik
zahranièních turistù, co je ale dùleité, ohlasy jsou ve vìtinì pøípadù velmi pozitivní.
Jan Fuksa
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FOLKLORNÍ A DECHOVÝ FESTIVAL PRODLOUIL LETONÍ TRNKOBRANÍ
O JEDEN DEN
Letoní roèník Folklorního a dechového festivalu, který se koná ji
tradiènì jako doprovodný program Trnkobraní, byl pøesunut ze soboty
na nedìli 18. srpna, a tím o den prodlouil kulturní dìní ve Vizovicích.
Festival nabídl hudební, folklorní a taneèní vystoupení, historickou
zbrojnici, katovskou dílnu, sokolníky, øemeslný jarmark, skákací hrad i
interaktivní zábavu pro dìti i dospìlé. Propojila se zde dávná historie
s úplnì moderní virtuální zábavou.
Po zahájení celého programu historickými bubeníky a vlajkonoi
vystoupil Folklórní soubor písní a tancù Vizovjánek s cimbálovou muzikou Ocún a Ocúnek. Jako jejich host se pøedstavil soubor Rùe Èeský
Krumlov. Následovala dechová hudba Trnkovjanka, hudební skupina
The Beatles Revival - Brouci Bend, kapela Dìda Mládek Illegal Band
a na závìr skupina Kabát revival. Volný èas mezi jednotlivými kapelami vyplnily svými vystoupeními dívky s Aerobic team Zlín.
Ve dvou oldnéøských stanech si mohli návtìvníci potìkat a osahat historické zbranì, podívat se na dobové obleèení a styl ivota zemana na cestách, nebo si u mistra kata vyzkouet nataení na skøipec,
paleènici, nebo pohodlí katovského palku. Koho nezajímaly zbranì
a muèící nástroje, ten mohl podle koein a stop poznávat zvíøata,
nebo erby mìst a království.

Pro obzvlátì nebojácné nabízel stánek s virtuální realitou skok z
mrakodrapu, potápìní, nebo horskou dráhu.
-red-

LETNÍ FESTIVALY VE VIZOVICÍCH SE
OBELY BEZ VÌTÍCH KOMPLIKACÍ
Léto u skonèilo a Vizovice mají opìt za sebou dalí roèníky dvou
velkých festivalù - èervencový Masters of Rock a srpnové Trnkobraní.
Z pohledu policie se obì velké akce, které jsou i pro místní obèany
zatìkávací zkoukou, obely bez vìtích komplikací. I pøesto museli
mui zákona, kterých jsou na obì mimoøádné letní akce nasazeny
stovky, øeit nìkolik pøestupkù. Vìtinou lo o øidièe, kteøí usedli za volant pod vlivem alkoholu. To i pøesto, e pøi obou akcích mají fanouci
monost si na stanici ve Vizovicích ovìøit, zda øídit mohou èi nikoliv.
Co se Masters of Rock týká, tak rekordmanem byl pìtaètyøicetiletý mu, který se pøiel zeptat, zda u mùe odjet, pøièem hodnota na
displeji pøístroje ukázala cifru 2,1 promile alkoholu. Policisté mui doporuèili, aby do vystøízlivìní poèkal jetì nìkolik hodin, vzpomnìla
mluvèí zlínské policie Monika Kozumplíková. Ètyøiadvacetiletá ena,
které pøístroj ukázal hodnotu 0,56 promile alkoholu, i pøesto usedla pár
minut poté za volant a chtìla z Vizovic odjet. Pøi výjezdu z mìsta enu
zastavila policejní hlídka a odborná dechová zkouka ukázala hodnotu 0,99 promile alkoholu. Pøila o øidièské oprávnìní a dalí jízdu jí policisté zakázali, øekla mluvèí.
Po dobu konání festivalu policisté zastavili celkem 21 nezodpovìdných øidièù pod vlivem alkoholu, kteøí za volantem riskovali ivoty
a zdraví nejen svoje, ale také ostatních úèastníkù silnièního provozu.
Dva z nich nadýchali víc ne jednu promile alkoholu, z toho jeden byl
cizinec a druhou høínicí pak devìtaètyøicetiletá ena, která jezdila
svým vozidlem po stanovém mìsteèku, pøièem jí v tìle kolovalo témìø
dvì promile alkoholu. Dalí dva øidièi zase øídili pod vlivem drog. U jednoho øidièe - cizince nael speciálnì vycvièený policejní pes drogy v
zavazadlovém prostoru.
Bìhem Masters of Rock mui zákona zaznamenali pìt krádeí, z
toho tøi ze stanù a dvì krádee mobilních telefonù, které jejich majitelé zanechali na stole v restauraci. Policisté uloili celkem 143 blokových pokut za pøestupky v dopravì, jednalo se zejména o nerespektování dopravního znaèení a parkování na místech, kde je to zakázáno.
Bez alkoholu za volantem se neobelo ani Vizovické Trnkobraní.
Policisté v prùbìhu konání festivalu øeili celkem 51 pøestupkù, z toho
23 øidièù pod vlivem alkoholu. Cifra ovem nepøekroèila hodnotu jedné promile, proto ve vech pøípadech lo o pøestupkové jednání, které
policisté postoupili pøíslunému úøadu k projednání. Øidièùm potom ve
správním øízení hrozí nìkolikatisícová pokuta a zákaz øízení. Vem øidièùm, kteøí øídili vozidlo pod vlivem alkoholu, policisté dalí jízdu zakázali, doplnila Monika Kozumplíková.
Mui zákona kromì alkoholu za volantem øeili v 38 pøípadech i
nesprávné parkování a dva pøestupy proti obèanskému souití. U
obou se jednalo o fyzické napadení v prùbìhu koncertu, uzavøela policejní mluvèí. estatøicetiletá ena z Ostravy zase øídila auto, pøestoe
to mìla soudem zakázáno. Teï jí hrozí a dva roky ve vìzení.
-Policie ÈR-
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AUTORSKÉ ÈTENÍ V KNIHOVNÌ
Soudím, e autorské ètení je pro extroverta potìením, zatímco
pro introverta skoro noèní mùrou. Co z toho se týká mne, hned uvidíte.
lo o mou kníku Pohádky z Vizovic. Její prezentaci - jak nìkteøí mylnì øíkají køtiny - zorganizoval nakladatel spoleènì s Mìstskou
knihovnou Josefa Èimáøe a s mìstem Vizovice. Take odmítnout se
v ádném pøípadì nedalo. Já, introvert, jsem mìla veøejnì vystoupit
pøed sálem plným lidí! A vùbec poprvé v ivotì. Ach jo.
Jsem ena, u 65 let, tak jsem k tomu pøistoupila po enském zpùsobu: nové aty, kosmetika, kadeøník, nehty, barevné lodièky a na hlavu klobouk. eny vìdí, co to vechno obnáí a jaká síla se v tom skrývá. Morální podporu mi poskytoval Karel - spisovatel, autor, nakladatel
a hlavnì mùj vzácný pøíznivec a takté manel. Karlíku, dìkuji.
Posunuli nám termín. Sice to bylo dobré kvùli tomu, e jetì stihli
oznámit autorské ètení v místních novinách. Jene zrovna v tom týdnu
jsme pobývali na Smetanovì Litomyli - se vstupenkami tìce vydobytými skoro jetì v zimì. Málem s odøenýma uima jsme hned po
koncertu naskoèili do vlaku, nechali za sebou celou Litomyl i s Magdalenou Koenou a slavným tenorem i vemi prameny ducha.
ádnou odvahu jsem s sebou v kufru nemìla, a taky e po cestì
k Moravì ve mnì zaèínala být due malá. S kadou zprávou a dalí
omluvou, kdo vechno nepøijede, se to zhorovalo. Nikdo z tìch, kdo
mì mají rádi a podpoøili by mì, nemùe pøijet. Dolo to tak daleko, e
jsem poèítala, kdo vùbec není nemocný, hospitalizovaný, pøíli vzdálený, nepojízdný, nemá komu svìøit domácí zvíøectvo atd. Kolik tak
mùe pøijít lidí? Vylo mi vehovudy asi deset.

Nakonec se to zaèalo vechno lámat po pøátelském uvítání v knihovnì - nakladatelství dodalo výteèné víno, knihovna a Mìsto Vizovice
zajistily ostatní obèerstvení a hudbu. Byli to manelé Dvoøáèkovi, vyuèující na gymnáziu ve Zlínì, pøili s kytarou a synkem asi tak desetiletým. Rodáci a jiní hosté se scházeli, a zaplnili celý sál pro tøicet osob
a bylo tøeba dalích idlí. Øeditelka knihovny zahájila odpoledne nìkolika slovy o autorce (to víte, e jsem jí o sobì napsala pøedem samé
hezké vìci). Dvoøáèkovi a jejich mladý zpìvák vechny dobøe naladili
první písnièkou.
Pøedem jsme se dohodli, e mezi ètením vdy zahrají a zazpívají
nìjakou lidovou. Po krásném a krátkém úvodu nakladatele a naeho
kamaráda Miroslava Klepáèka u to bylo na mnì.
Kupodivu bez trémy jsem øekla, proè kníka vznikla a kdo ji inicioval. Tak tedy, kdo to nevíte: napsala jsem ji proto, e mì o to ádal ná
pøítel z Vizovic, uèitel èetiny a pozdìjí kronikáø a èlen mìstského
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zastupitelstva. V roce 2011 bylo 750. výroèí první písemné zmínky o
Vizovicích a pùvodní úmysl byl vydat pohádky pøi této pøíleitosti jako
souèást oslav.
Pro ètení jsem vybrala tøi ukázky. Na zaèátek pár úvodních vìt z
Trnkové pohádky, to znamená spisovnì vestková a praví se tam:
Pojïte se tady zastavit na jeden kalíek, slivovice pochopitelnì. A
proto, e správnì se kniha nekøtí, ale ehná, jak øíkával ná neobyèejný pøítel a kanovník na Karltejnì, ustoupili jsme od nìjakého polévání kníky sektem. Ve Vizovicích, mìstì slivovice, by to ani nebylo tematické. Místo toho jsme si s nakladatelem, knihovnou a místostarostkou mìsta Mgr. Alena Hanákovou, radìji pøipili kalíkem vizovické pálenky - na úspìch kníky a radost vech, kdo ji budou èíst. Mimochodem za pálenku dìkuji svému bratrovi, který nám ji øádnì vychladil a
jetì k ní dodal kalíky i se sklenìným táckem.
A tak vechno plynulo velmi pøíjemnì a hladce. Pøeètla jsem postupnì ukázky ze dvou pohádek, abychom ètenáøe a potenciální kupce
navnadili. Je zøejmé, e nakladatel, kdy u kníku vydá, potøebuje ji
nejen prezentovat, ale i prodat.
Dvoøáèkovi mezi tím bájeènì zahráli. Jejich podání lidových písnièek s kytarou bylo neotøelé a milé.
Finále jsem mìla vymylené tak, e pøeètu skoro celou pohádku,
která smìøuje k vizovské lidové písnièce Na Janovej hoøe. Jedna postava v ní øíká: Zazpívej nám nìco, Hanièko. A Hanièka zazpívala krásným jasným hlasem: Na Janovej hoøe  Do toho u zaèali hrát a
hudebnice zazpívala celou písnièku, která je v kníce i s notami.
Bylo to ohromné. Vizovice jsem mìla na své stranì. V sále sedìlo snad 50 lidí a tleskali nám skoro o 106. Vichni byli dobøe naladìni,
srdeèní a pøáteltí.
Kupovali si hned kníky a musela jsem podepisovat na 60 výtiskù.
Potí byla troku s pøíjmením. Jsem u pár let Blaková, ale tyto Pohádky z Vizovic jsem vydala pod jménem ímová, tak jako svou první
kníku v roce 1998 (O øemeslech a øemeslnících). Nechtìla jsem, aby
to vypadalo, e od té ímové ty místní reálie opisuji. A kromì toho nìkteøí Vizovtí si pøáli, abych se podepsala také svým rodným pøíjmením
Peèeòová. Toto jméno se ve Vizovicích vyskytuje u 380 let.
Bláhovì jsem si myslela, e po pøeètení se budu moct s lidmi pobavit, dát si s nimi sklenièku, s nìkterými se znovu seznámit. Odela
jsem z Vizovic do koly v roce 1969 a jak jsem se odtud postupnì vytrácela, zapomínala jsem lidi, jména a oni zapomnìli také. Vazby se za
léta tak trochu zpøetrhaly.
Tu sklenièku jsem sice pak stihla, ale ne jsem to vechno dopodepisovala, ti milí a pøáteltí lidé, nasytive ducha i tìlo, rozlouèili se s
tím, e jdou domù èíst. Ale to jsme vlastnì vichni chtìli. Kdy u jsem
to vechno absolvovala a zdálo se, e mùeme skonèit, pøilo dalí
pøekvapení, jakého jsem se ani v nejmením nenadála. Jen si pøedstavte, e mì poádali, abych nìco napsala do kroniky! Snad jsem se
s tím vyrovnala se ctí Vdy u to tam zùstane.
Do Brna jsem se vracela vyrovnaná a spokojená, e lo vechno
tak pìknì a hladce. Byl to pro mì mimoøádný záitek. Zmìøila jsem si
síly neèekaným a neplánovaným zpùsobem. Dìkuji vem, kdo se na
vydání kníky a na celé prezentaci jakkoliv podíleli. Svatavo a ostatní
spoluáci a pøátelé, dreli jste mi palce dobøe, díky. Ale ouha! Dobrý
pocit ze sebe samé i ze zdárného prùbìhu mi vydrel, ne jsem se uvidìla a hlavnì uslyela na záznamu. Ten je daleko víc nemilosrdný ne
prosté foto. Jene vy jste na mì zvyklí, ale já ten ádoucí odstup nemám. Zrcadlo je trochu prolhané. A kamerové zkouky jsem nikdy nedìlala.
Pøesto mám na úplný závìr nìco moc hezkého: paní místostarostka Vizovic na konci ètení veøejnì oznámila, e budou tuto kníku
pohádek pøedávat dìtem jako dárek pøi vítání do ivota. To samozøejmì potìilo nejen nakladatelství, ale také mne jako autorku a rodaèku
z Vizovic.
PS: Teprve doma jsem se dovìdìla, e Vizovské noviny s oznámením autorského ètení se k lidem dostaly a o pár dnù pozdìji. koda. Ale i tak pøilo návtìvníkù dost.
Bronislava ímová / Blaková / rozená Peèeòová
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MAS VIZOVICKO A SLUOVICKO
MIKROJESLE
Díky dotaènímu programu Ministerstva práce a sociálních vìcí otevøela MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. od 1. èervence 2019 Mikrojesle
s názvem Komínek. Ty jsou umístìny v budovì Øímskokatolické fary.
Dìtem maminek, které potøebují zajistit péèi po dobu, kdy pracují, hledají nové zamìstnání nebo studují, se tu vìnují dvì tety - chùvy, dennì
v dobì od 7 do 15 hodin i v dobì prázdnin.
Pravidla projektu umoòují souèasný pobyt 4 dìtí ve vìku od 6
mìsícù do dne pøed ètvrtými narozeninami. Ty mohou pobývat v jeslièkách minimálnì tøi hodiny dennì a mohou se v docházce rùznì støídat
podle potøeb rodièù, ale samozøejmì s ohledem na kapacitu zaøízení.
Proto je nutné docházku plánovat a zapisovat.

Aktuálnì navtìvují jesle dìti ve vìku 17 a 30 mìsícù, tomuto vìku je pøizpùsoben provoz i program. Po pøíchodu si dìti hrají a uèí se
vzájemnì komunikovat a spolupracovat se svými kamarády. Spoleènì
se nasvaèí a pøipraví na pobyt venku, který tráví vìtinou v pøilehlém
zámeckém parku, nebo na farním høiti. Po návratu do jeslièek jim tety
pøipraví obìd, který si pøinesly z domu, stejnì jako svaèinky a pití. Po
obìdì nìkteré dìti odchází domù a nìkteré naopak teprve pøicházejí
na odpolední odpoèinek, který následuje. Po spinkání se dìti mohou
nasvaèit a pøi hraní èekat, a si je rodièe vyzvednou.
Cílem projektu je tedy pomoc rodinám s malými dìtmi, hlavnì
maminkám sladit pracovní a soukromý ivot.
Bc. Alena Rasochová
IROP
ádosti o projekty 2. výzvy MAS Vizovicko a Sluovicko v rámci
IROP, zamìøené na vzdìlávání, proly úspìnì procesem hodnocení
a na základì doporuèení Centra pro regionální rozvoj ÈR byly schváleny Øídícím orgánem IROP k financování. Probìhlo tak u vech 5
ádostí, pøièem ve ètyøech pøípadech se jedná o projekty základních
kol a v jednom pøípadì o zájmové a neformální vzdìlávání. Na podporu vzdìlávání na Vizovicku a Sluovicku tak byla rozdìlena èástka
pøesahující 5 mil. Kè.
V rámci 3. výzvy IROP, kterou vyhlásila MAS Vizovicko a Sluovicko, byly pøijaty celkem 4 ádosti, pøièem vechny projekty byly zamìøeny na aktivitu Bezpeènost dopravy. Poadovaná výe dotace
vech projektù èiní 8 477 712 Kè.
MAS Vizovicko a Sluovicko plánuje vyhlásit 4. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operaèního programu se zamìøením na
podporu rozvoje sociálních slueb. Celková alokace výzvy je 1 500
000 Kè. Podporovanými aktivitami jsou: nákup pozemkù, staveb, zaøízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoøí podmínky pro kvalitní poskytování sociálních slueb, obnovu a zkvalitnìní materiálnì technické základny stávajících slueb sociální práce
s cílovými skupinami.

MAP
V projektu Místního akèního plánu jsme nezaháleli ani o prázdninách. Vyhodnocovali jsme výsledky dotazníkového etøení potøeb jednotlivých kol, které probíhalo pøed prázdninami, pro potøeby vytvoøení Akèního plánu na rok 2019/2020. Výstupy z dotazníkového etøení
jsme pøedstavili èlenùm pracovních skupin pro ètenáøskou a matematickou gramotnost a PS pro rovné pøíleitosti na dalím, v poøadí ji
pátém jednání dne 2. záøí 2019.
Návrhy na aktivity a èinnosti pro dalí rok, které vzely i z tohoto
setkání, se promítnou právì do nového Akèního plánu. Jetì pøed tím
s nimi ale budou seznámeni èlenové pracovní skupiny pro financování, aby je podpoøili nebo vylouèili k zaøazení do pøipravovaného dokumentu. V posledním prázdninovém týdnu probìhl v prostorách Komunitního centra semináø k pøipravované regionální uèebnici s lektorkou
Dáou Zouharovou z brnìnského vzdìlávacího centra Lipka. Seli se
na nìm zástupci kol i organizací, kteøí projekt vzniku regionální uèebnice podporují a rádi by se na nìm aktivnì podíleli.
Pomocí pøipravovaného materiálu by v budoucnu mohli pedagogové prohlubovat u dìtí vìdomosti o regionu Valaska a vztah k nìmu
jako k místu, kde se narodily a kde mohou plnohodnotnì ít.
Stejnì jako v minulém kolním roce mají v tìchto dnech koly a
kolky monost naplánovat si dalí tøi lekce z programu Malé technické univerzity, který mimo jiné podporuje u dìtí rozvoj prostorové pøedstavivosti, matematických pøedstav, ale i schopnost domluvit se a spolupracovat na spoleèném díle.
Pro rodièe, pedagogy, ale i irokou veøejnost pøipravujeme dne 7.
listopadu 2019 pøednáku na téma Rodièovství nové doby s vyhláenou dìtskou psycholokou PhDr. Lidmilou Pekaøovou v Kulturním
domì ve Vizovicích. Více informací o pøednáce a odkaz k registraci
naleznete na naich stránkách - www.masvas.cz. Budeme se tìit na
Vai úèast.
Ing. Renata tachová
SVATOMARTINSKÝ TRH NA ZÁMKU
Opìt po roce tentokrát vak v prostøedí vizovického zámku se dne 16.
listopadu od 9:00 do 15:00 uskuteèní podeváté Svatomartinský trh.
Jako kadoroènì mùete pøivítat nejen svatého Martina a ochutnat
první letoní vína, ale uvidíte i exkluzivní výbìr tradièních øemesel. K
mání bude spousta regionálních produktù, vèetnì tìch v BIO kvalitì
zastoupených ovocnými moty, sýry nebo výrobky z medu. Chybìt nebudou ani zabijaèkové speciality èi burgery s husím trhaným masem.
Zúèastnit se mùete také husích hodù v Zámecké vrátnici, navtívit zámeckou èokoládovnu nebo Galerii Rùe s ivými ukázkami øemesel a
vánoèních ozdob. Záitkem bude také vystoupení støedovìkého alchymisty s jeho neuvìøitelnými pokusy. Dìti dále mohou zaujmout soutìe, scénky a dílnièky DDM Zvonek nebo ukázka zvíøat ze záchranné
stanice v Hoálkové.
K tomu vemu vám zahraje cimbálová muzika, kterou vystøídá folk
rock Pavla Tabáska a dobová hudba v podání Karla Dvoøáèka. Hudební produkci doplní gajdo Petr Sovják se svou dudáckou muzikou.
Pøijïte se tedy urèitì 16. listopadu na vizovský zámek podívat!
Vstup je volný. Bezpochyby nasytíte vechny své smysly a budete jetì dlouho vzpomínat. Akce se koná pod zátitou ministra zemìdìlství
Miroslava Tomana a bude zároveò pøipomenutím památky vizovického
øezbáøe Petra Jahùdky.
Ing. Pavel Elík
ZÁVÌREÈNÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ KPSS
Projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních slueb na
Vizovicku a Sluovicku (KPSS) se blíí ke svému konci. Vyvrcholením
bude 3. Veøejné projednání, které se uskuteèní 7. 11. 2019 od 14:30
hodin v zasedací místnosti MìÚ Vizovice. Na programu bude rekapitulace projektu, pøedstavení komunitního plánu sociálních slueb, katalogu, letáku a informaèního portálu www.kpssvizovice.cz.
Ing. Marie Poníilová

Ing. Pavel Elík
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VÁENÍ VIZOVJANÉ...
Váení Vizovjané,
pøed nìjakou dobou jsem
byla vyzvána k napsání èlánku o
vizovickém zámku; o tom, co je v
nìm nového, co zde probìhlo, co
se chystá a také, znovu, pár slov
o souèasném stanovisku k poadovanému zpøístupnìní zámecké zahrady spodní branou z ulice
tìpská. Mimoøádnì nároèné
pøípravy letoních noèních prohlídek a následná nemoc mi
nedovolily vìnovat se psaní èlánku podle pøání zadavatelky, nicménì rozhodla jsem se na poslední chvíli, tìsnì pøed uzávìrkou, napsat namísto obvyklého
textu jakousi osobní výpovìï.
Psát o tom, co se dìje uprostøed mìsta, lidem, kteøí v tom
mìstì ijí, je zvlátní. Zámek stojí v samém centru a kdo chce
vidìt a vìdìt, jak ije, ten to vidí
a ví. Stavební úpravy, kulturní akce, restaurování, havárie, zmìny
a novinky, ve se obyvatel mìsta
vdy nìjak dotýká. Pøesto jsem
se v minulosti pokouela zviditelnit svoji práci a práci svých kolegù mnohokrát. Pracuji na zámku
od konce roku 1996. Za tu dobu
jsem napsala hodnì o tom, co
dìláme, pøipravujeme, co se podaøilo nebo i to, s èím si dìláme
velké starosti, vèetnì opakovaných proseb o pomoc nebo o
souèinnost. Kdy se dnes ohlédnu zpátky za tìmi víc ne dvaceti lety, vidím velkou øadu zrealizovaných projektù, ve kterých je
schované obrovské mnoství lidské práce. O tom vem jsem se v
minulosti snaila vizovickou veøejnost informovat, ale nejednou
se ukázalo, e je ta snaha marná, pøesnì v duchu zauívaného
úsloví - ve co øeknete, mùe být
pouito proti Vám. Èastìji ne s
pochopením nebo uznáním jsem
se setkávala s kritikou i nenávis-

tí. Pochopila jsem, e pro spoustu lidí je snazí zneváit práci
druhého, ne pøipustit, e by se
sám ve svém úsudku tøeba mýlil.
Staèilo k tomu jedno nepopulární
rozhodnutí a ve dobré, co bylo
vykonáno, je, jak se zdá, najednou zapomenuto. S tím se mi
tìko smiøuje. Ke své práci pøistupuji s pokorou, promylenì a
poctivì, stejnì jako vichni mí
kolegové. To, co je dnes v zámeckém areálu k vidìní, je dílo
lidí, kterým na stavu zámku a
jeho zahrady, historických sbírek,
popularitì, èistotì a celkovém
dojmu skuteènì záleí. Podle
mého názoru to zaslouí respekt
a dùvìru k naí práci a s ní souvisejícím rozhodnutí, které tu
spoleènì kadý den dìláme a
bez kterých bychom nikdy nepokroèili dál.
Tím nepopulárním krokem
není nic jiného ne asi devìt let
staré rozhodnutí o ponechání jediného vstupu do zdejí zámecké zahrady. U ponìkud ohrané
uzavøení vstupu do areálu zahrady spodní branou ze tìpské ulice bolí zøejmì vizovickou veøejnost tak, jako by mìsto nemìlo
ádný jiný problém, který by bylo
potøeba pomocí obèanù øeit.
Celé se to vymyká mému chápání. Pøece stejnì, jako napøíklad
majitelé èi správci silnic rozhodují o smìru jízdy v nich, o uzavírkách èi zákazech vjezdu a my
uivatelé to musíme akceptovat,
i kdy se nám tím prodlouí cesta
do práce, stejnì jako kolky, koly, divadla, úøady, obchody, zkrátka vichni nastavují své provozy
podle vlastních potøeb, kterým se
pøirozenì podøizujeme, nebo jako dodavatelé elektrické energie,
plynu a vody urèují ceny svých
slueb podle ekonomických výsledkù svého hospodaøení a my

se s nimi prostì jen musíme smíøit, tak má i památkový ústav výsostné právo rozhodovat o provozních podmínkách majetku,
který mu byl svìøen, v tomto pøípadì o areálu, za který je zodpovìdný a do nìho vkládá nemalé finanèní prostøedky! Bez ohledu na to, zda si tento majetek zaslouí být vnímán jako objekt
mimoøádného významu èi ne,
co je v pøípadì zdejí zámecké
zahrady zcela jasné a bylo na toto téma popsáno u mnoho papíru. Je na èase to pøijmout a respektovat.
Abych ale byla spravedlivá,
chci poslední èást svého psaní
vìnovat lidem uznalým, moudrým, chápajícím, kteøí zde samozøejmì také ijí a kterým má
dosavadní slova nepatøila. Obèas se se mnou na ulici zastaví,
neetøí zájmem i chválou a já si
pak øeknu - fajn; není to tak zlé,
jak to nìkdy vypadá. Vem vám,
o kterých teï mluvím, velmi dìkuji za podporu, bez které by se
nám zde mnohem hùø dýchalo.
Nepracujeme pro pochvalu, ale
kdy pøijde, tak vdy potìí,
motivuje a nabíjí, proto je
nesmírnì dùleitá. Dùleitá je
samozøejmì i kritika, ale mìla by
být oprávnìná, objektivní a konstruktivní. Ta potom umí i
pomoct, ovem je na kadém kritizujícím, jestli chce pomáhat
nebo kodit a èí zájmy ve skuteènosti hájí. Vem skupinám
zdejích obyvatel proto vzkazuji pøijïte se sem podívat. Mùe se
stát, e budete sami pøekvapeni,
jak málo si pamatujete od své
poslední návtìvy. Tøeba objevíte nìco, co jste neèekali, nebo
co vám dosud unikalo. Zblízka
budete moct obdivovat novou
èervenou støechu, která budovì
zámku nesmírnì sluí, nádhernì
opravené a dostavìné komíny s
klenutými èepicemi i nové ciferníky zámeckých hodin, které
jsou vìrnými replikami ciferníkù
z roku 1906. I uvnitø zámku se
najdou pøekvapení, napøíklad v
podobì pùvodního døevìného
zlaceného lustru, který byl teprve nedávno po víc ne tøiceti letech v restaurovaném stavu vrácen na své pùvodní místo v
reprezentaèním sále. Jetì v roce 1987 si pod ním mnozí z vás
øekli své ano
Budete vítáni.
Pøeji vem krásný podzim!
Jana Pluhaøová

5/2019
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DOBRÉ RODIÈE NAHRADIT NELZE
Eva Èapková je øeditelkou Dìtského domova a Základní koly ve
Vizovicích dvacet let. I pøes to, e je to obèas psychicky nároèná práce,
miluje ji. Nejvìtí radost mám z toho, kdy dìti po èase pøijdou s partnerem, pøinesou nám ukázat miminko a pochlubit se. Vidím tak, e se
dokázaly postavit na vlastní nohy a e nae práce má smysl. øíká o
svém povolání.

O kolik dìtí mùete ve vaem domovì peèovat?
Máme kapacitu estnáct dìtí. Stává se, e bychom ji navýit potøebovali, jako tøeba teï o prázdninách. Za mìsíc èervenec vznikla na
základì kontaktování pracovníky OSPOD (Orgán sociálnìprávní ochrany dìtí, hovorovì oznaèovaný jako "sociálka" - pozn. redakce) potøeba umístit tøináct dìtí. Máme vak pouze dvì volná místa, a jeliko se
jednalo o dvì víceèetné rodinné skupiny dìtí, které se nerozdìlují, nemohli jsme je pøijmout.
Proè o prázdninách pøibývá dìtí, které je potøeba umístit do
dìtského domova?
Ve kolním roce zaplní dìtem èást dne kola a doma jsou jen odpoledne, kdy to rodièe nìjak zvládnou. V létì mají více volného èasu
a problémy se prohlubují.
Kdo na problém v rodinì upozorní?
První informace, a to smìrem k pracovníkùm oddìlení sociálnìprávní ochrany dìtí, je od koly. Samozøejmì, e nejdøíve se záleitost
øeí s rodièi. Ti jsou pøedevím odpovìdní za to, e dítì pravidelnì
chodí do koly a jsou povinni kole sdìlovat dùvod nepøítomnosti dítìte. Pokud se informace o èasté nepøítomnosti dítìte ve kole dostane
k OSPOD, snaí se pracovníci rodinì pomoci tak, aby nemuselo dojít
k odejmutí dítìte z rodiny.

Proè k odejmutí dìtí i pøesto dochází?
Problémy se hromadí a do takové fáze, e u opravdu není jiné
øeení. Dìtský domov je ale v systému øeení pro umisování dìtí do
náhradní péèe a na posledním místì.
Je to dobøe?
Na tuto otázku existuje øada úhlù pohledu. Podle mì to dobøe není,
protoe celý proces trvá dlouho. Dìtský domov zachraòuje to, co nikdo
pøed námi u nezvládl. Podle mì by se mìly dìti do dìtských domovù
umísovat o nìco døíve, aby s nimi speciální pedagogové mohli jetì
pracovat a nauèili je co nejvíce pro jejich budoucí ivot. Samozøejmì,
e je nutné, aby dítì nadále udrovalo kontakt s rodinou.
Take v dìtském domovì nebývají dìti, které nemají rodièe?
To je jeden z mýtù, který se objevuje, e v dìtském domovì jsou
dìti bez rodièù. Jsem letos v domovì dvacet let a takové dítì neznám.
Kdy je funkèní rodina, tak se dítì do ádné náhradní péèe nedostane. Postará se o nìj nìkdo z pøíbuzných.
Øídíte dìtský domov rodinného typu. Co to znamená?
Domov rodinného typu znamená, e se snaíme co nejvíce opisovat systém bìné rodiny. Dìti bydlí v bytì, kde jsou s nimi tøi pedagogiètí pracovníci. Co nejvíce se simuluje ití rodiny. Dìti si po sobì uklízí, vaøí si veèeøe a podílejí se na chodu skupiny. Jestlie chtìjí jít na
návtìvu do druhé skupiny, musí zaklepat, zeptat se. Podobnì jako
kdy jde dítì na návtìvu ke kamarádovi.
Skupinu si mohou vybrat?
Podle zákona platí to, e se nesmìjí rozdìlovat sourozenecké
skupiny. Pokud má dítì kamaráda v druhé skupinì, je mu v ní lépe a
je v ní volno, respektujeme jeho poadavek. Umoníme to po takzvaném adaptaèním pobytu, a potom u by k pøesunùm nemìlo docházet.
V bìné rodinì dìti také nemigrují a neøeknou vám: Já chci jít bydlet
k sousedovi.

Jaká je prùmìrná doba, po které se vrací dìti domù?
Pùlroku a rok, ale nelze to øíct obecnì. Záleí na konkrétní situaci. Stalo se mi, e pøila matka dvou momentálnì velmi úspìných
chlapcù, která pro nì podmínky mìla, ale dala pøednost partnerovi,
který dìti nechtìl.
Chtìjí se dìti vrátit domù?
Víte, mámu nikdy nenahradíte. To je èlovìk, který je satelitem v
dìtském ivotì a kolem nìj se vechno toèí. Take ano, dìti po mamince stále touí, chtìjí k ní jít. Do urèitého vìku ani nevidí, e to, e
jsou u nás umístìny, není vinou dìtského domova, ale jejich rodiny. A
se blíí k dospìlosti, zaèínají si uvìdomovat, e ten, kdo zklamal, je rodina. A e my ji jen nahrazujeme a snaíme se je pøipravit do ivota,
aby se nedopoutìly chyb, které tøeba dìlali jejich rodièe.
Jaké jsou nejèastìjí dùvody umístìní dìtí k vám?
Nefungující rodina. Èasto promiskuitní matka, nezamìstnaný otec,
alkoholici... V poslední dobì se hodnì objevuje zákoláctví, se kterým
nìkdy souvisejí napøíklad krádee.
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Navtìvují dìti svou rodinu?
Snaíme se udrovat kontakt s rodinou, protoe rodinu a zejména
maminku, opravdu nikdo nenahradí a vìtina dìtí se k rodinì v budoucnu vrací. Pouze pøiblinì jedna tøetina dìtí se chce postavit na
vlastní nohy bez pùvodní rodiny.
A ti u musí být plnoletí?
To je sloité. Plnoletí ano, ale má to i jiný aspekt. Dìti v dìtském
domovì toti musí mít status nezaopatøeného dítìte, a kdyby zaèaly
pracovat, tak ho ztratí a musí odejít. Povauji za velmi významné vzdìlání, proto se snaíme, aby ho mìli vichni. Je jedno, jestli se vyuèí,
jdou na støední kolu èi vysokou. Dalí z mýtù je ten, e v den osmnáctých narozenin jim sbalíme vìci a poleme je pryè. To není pravda.
Vae péèe tedy pokraèuje?
Ano. Pokud dítì studuje, mùe u nás na základì dohody zùstat a
do svých 26 let. Pomáháme jim najít ubytování a práci. Dítì o to ale
samozøejmì musí mít zájem. Odchod z dìtského domova vìtinou
souvisí s inteligenèním kvocientem dítìte. Èím nií je, tím døív chtìjí
svobodu a neuvìdomují si, e potøebují zázemí.

Jak funguje reim v domovì?
Øád dìtského domova je odstupòovaný podle vìku dìtí. Samozøejmì ti mladí to mají jiné ne ti, kterým se blíí osmnáct. Navíc máme
startovací byt a ti, kteøí se chystají na odchod, se tam pøestìhují. Dostanou finanèní limit a starají se sami o sebe.
Mám pocit, e jedním z dalích mýtù o dìtském domovì je to,
e se tyto dìti èastìji dopoutí trestné èinnosti.
Ano, ale je to hloupost. Je potøeba se na to podívat z jiné strany.
Dìti k nám pøichází èasto kvùli tomu, e kradou, nechodí do koly, nebo tøeba berou marihuanu. Pøichází v takovém vìku, e my u to nedokáeme napravit. Jediné, co mùeme, je pokusit se ovlivnit jejich rizikové chování a návyky, postarat se, aby mìly kde bydlet, mìly co jíst,
ale víc u nemùeme. Podle mì by bylo lepí je z rodin odebírat døíve.
Takhle ijí na místech, kde zaívají hodnì negativních situací, a to se
na nich podepisuje. Take ano, mùe to procento kriminality být vyí,
ale není to vinou dìtského domova.
Jak by podle vás vypadala ideální péèe?
Pøála bych si, aby dìtské domovy vùbec nemusely být, co ale nejde. Vdy budou dìti, pro které se nenajde ádná jiná vhodná forma náhradní péèe. Dìtský domov není ádný ústav, je to místo se spoustou
odbornì, sociálnì, emoènì zdatných lidí, kteøí jsou pro svou práci nadeni. Je vak pravdou, e dobrou mámu a tátu nenahradit nelze. Podle
mì je vak lepí výborný dìtský domov, ne patná a nefunkèní rodina. Ale ani s takovou rodinou nelze zpøetrhat vazby, ty musí zùstat zachovány a i o to se snaíme.
Jaká zmìna by se vám líbila?
Moje vize je taková, e by dìti byly umístìny v bytech v bìné zástavbì. Samozøejmì s vychovatelkami, ale nebylo by to pøímo v budovì dìtského domova.
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To by bylo asi finanènì nároèné.
Ano. Ale rozhodnì by to bylo pøínosem. Souèasný systém vytváøí
kolem tìchto dìtí skleníkové prostøedí. Kdy pak odchází, jsou zaskoèeni realitou ivota, protoe je od veho chráníme a ve jim umoòujeme. Bohuel takto je to nastaveno systémovì a my to neovlivníme,
pokud nedojde k legislativním zmìnám, po kterých praxe volá. Napøíklad to, e rodièe zùstávají stále zákonnými zástupci a my pak máme
problém tøeba s lékaøským oetøením dítìte, vyøízením obèanského
prùkazu a podobnì.

V èem by jiné prostøedí pomohlo?
V samostatných bytech by se dìti døíve seznámili s realitou a byly
by více vystaveni kadodenním povinnostem a i pøípadnému stresu,
který ivot pøináí. Je dobré se o nì postarat tak, aby se o sebe následnì dokázaly postarat samy.
Karolína Machù
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SOUTÌNÍ SEZÓNA MLADÝCH HASIÈÙ VIZOVICE

Tento rok jsme se opìt zùèastnili hodnì soutìí. Celkem 11 startù.
V téhle sezónì jsme poprvé mìli drustvo starích ákù, kteøí se uèili
obsluhovat soutìní mainu a také si musejí sami spojit savicové vedení, neboli nalét vodu. Nebylo to jednoduché a stálo nás to hodnì èasu na tréninku, spoustu úsilí, které se pak vyplatilo. Zaèátky na soutìích pro nì byly plné nezdarù a vysokých èasù. Kadý nezdar nás spíe motivoval, e musíme jetì více trénovat. A poté se èasy zaèaly
zlepovat. Zaèínali jsme na 35s a na konci sezóny u jsme zvládli
útok za 20s. Máme motivaci na dalí rok a jetì èas vylepit, abychom
mohli pøemìøit síly s drustvy, která bývají na pøedních pøíèkách.

Samozøejmì to není jen o proudaøích, musí být sehráno celé drustvo, které nám letos pøedvedlo, e sehranost jim nechybí. Dùkazem
je 10 pohárù za sezónu. Moc jim gratulujeme k tolika výhrám a snad
jim to nadení vydrí a dalí soutìní sezónu o nás konkurence bude
vìdìt. Jeliko SDH Vizovice mladí áci se na soutìích øadí mezi top
nejlepí a vdy se èeká, jaké èasy které drustvo pøedvede. I kdy my
si to nemyslíme a jezdíme si soutì vdy poøádnì uít a vloit do toho,
co jsme se na tréninku nauèili.
Moc dìkujeme Mìstu Vizovice za finanèní podporu SDH Vizovice
a nadále se budeme snait reprezentovat nae mìsto.
Vìra Lutonská
Vedoucí mladých hasièù

Dále máme 2 drustva mladích ákù, kterým se daøilo i letoní
sezónu a vyhráli èasto 2. a 3. místo.
Celkem 6x 3. místo, 4x 2. místo
Jeliko èasto na soutìi jsme potkávali SDH Vlachova Lhota, kteøí mìli opravdu skvìlý team a støíkali 14s èas, nám se letos daøily 16s
a 15s èasy. Pro nás to byly skvìlé výkony, a navíc máme letos na
proudech malé ikovné proudaøky Emilly Hamíkovou, 6 let a Kateøinu
Tomancovou, 7 let. Tyhle holky nám jetì ukáou v pøítí sezónì, jak
nízký èas budou umìt støíknout. U teï se tìíme na dalí soutìení.
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ÈAROVNÝ JANÙV HRAD
Úplnì na závìr léta 20. záøí poøádal Dùm kultury ve spolupráci s
DDM Zvonek Vizovice tradièní výlap na ÈAROVNÝ JANÙV HRAD.
Na startu v sídliti Janova hora obdrel kadý úèastník tajenku a dìti
svítící náramek a vyrazili do kopce na Janùv hrad.

Cestou na nì èekala stanovitì s pohádkovými bytostmi. S jejich
pomocí plnili úèastníci rùzné úkoly a získávali písmenka do tajenky,
kterou v cíli vymìnili za sladkou odmìnu a jiné dáreèky. Nìkteré dìti i
dospìlí pøili v kostýmech a za chvíli se po Janovì hradì, který nám

5/2019
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èlenové Spolku Janùv hrad Vizovice otevøeli, prohánìl rej rùzných
straidýlek a èarodìjnic. Dìti i rodièe si tak uili nejen zábavu pøi onglérském workshopu, kde si mohli vyzkouet, jak se to opravdu dìlá.
Opékali pekáèky a z vyhlídkové terasy Janova hradu pozorovali nádherné okolí a západ slunce.
Jednoznaènì nejvìtím tahákem byla po setmìní ohòová show
Èerných salamandrù, kdy si dìti jak potleskem, tak skandováním vydobyly nìkolik pøídavkù.
Tímto bychom chtìli podìkovat vem, kdo se na pøípravì a
prùbìhu celé akce spolu s Domem kultury Vizovice podíleli:
Dùm dìtí a mládee Zvonek Vizovice, Spolek Janùv hrad Vizovice,
Hasièský sbor Vizovice, Technické sluby Vizovice, Milan Køupala døevosklad.
Fotografie Petr Jaroò
z portálu hornipodøevnicko.cz
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VIZOVICKÝ FOTBAL SLAVÍ 90 LET A STÁLE JE DÙLEITOU SOUÈÁSTÍ
SPOLEÈENSKÉHO IVOTA VE MÌSTÌ
Devadesát let od zaloení si letos pøipomíná vizovický fotbalový
klub. Za tu dobu proel zásadní obmìnou - mustva ji dávno nevyráí na jednotlivá utkání tøeba pìky. Co ale zùstalo, je jeho dùleitost
pro spoleèenský ivot ve Vizovicích. Mimoøádné výroèí si lidé budou
moci spoleènì s klubem pøipomenout 26. øíjna. Slavnostní den zavrí
veèerní taneèní zábava, na které mimo jiné vystoupí kapela Fleret.
Fotbal ve Vizovicích zaloil v roce 1929 Arnot Singer, syn majitele první vizovické pálenice. Jako mladí ogaøi jsme kopanou hráli v Háji
samozøejmì naboso s tenisovým míèem, a tak zápas èasto pro mnohé
skonèil skopnutým palcem. Kdy tenisák skonèil mimo høitì, tak jsme
nali i høiba, zavzpomínal na své fotbalové zaèátky ve Vizovicích bývalý fotbalista a pozdìjí trenér Jan Kováø ve svých Støípcích z minulé èinnosti SK Baa a Sokola Vizovice. V dnení dobì a úsmìvné
jsou tøeba i jeho vzpomínky na cestování vizovických fotbalistù na
zápas. Kdy jsme jednou hráli ve Vlènovì, museli jsme jet vlakem, a
to ji ve 4:50 ráno. Vystoupili jsme v Uherském Brodì a do Vlènova li
pìky. Pøili jsme pùl hodiny pøed zápasem, ale diváci tam nebyli
skoro ádní. Kdy jsme nastupovali na høitì, otevøely se brány kostela, zaèalo zvonit a lidé li z kostela pøímo na høitì, píe Jan Kováø.
Dnes se vizovický fotbal tìí stále velké pøízni, a to jak ze strany
hráèù, tak ze strany divákù. Lidé to berou jako pìknì strávené nedìlní odpoledne s fotbalem. V pøedchozích letech byl vizovický fotbal
zhruba na stejné, ne-li na o malinko lepí úrovni. Pøikládám to hlavnì
tomu, e se doba mìní a kadý ije ve spìchu. Na fotbalové aktivity
pak moc èasu nezbývá. V klubu jsme vychovali, a dokonce jsme i mìli
dívèí fotbal, ale jak jsem ji øíkal - doba se mìní, øekl souèasný pøedseda klubu Tomá Fojtù.
Ani tak si ale vizoviètí fotbalisti na nezájem stìovat nemohou. Na
zaèátku podzimní sezony 2019/2020 má sportovní klub vechny skupiny mustev - fotbalovou kolièku (20 dìtí), mladí pøípravku (15
dìtí), starí pøípravku (18 dìtí), mladí áky (20 dìtí), starí áky (20
dìtí), dorost (17 èlenù mládee), mustvo muù (18 muù).
Fotbal ve Vizovicích je potøeba udret u jenom z toho dùvodu, e
dìti se, zvlá v dnení dobì, musí pohybovat, a také proto, e ve Vizovicích má dlouholetou tradici. My s vedením klubu udìláme vechno proto, aby se udrel po dlouhá léta na velmi dobré úrovni, poznamenal Tomá Fojtù.
SK Vizovice za svou dlouholetou existenci má nìkolik pohárù a
trofejí. Z posledních let je nutné zmínit rok 2017, kdy starí áci vyhráli okresní fotbalovou soutì. Minulý rok skonèilo mustvo muù na
krásném 4. místì ve III. skupinì.
A co by si vedení SK Vizovice pøálo do dalí desetiletky, tedy do
doby, ne klub oslaví jedno století existence? Urèitì udret klub na co
nejvyí a kvalitní úrovni. Moc nás ale trápí jeho zázemí, které jetì
pamatuje výstavbu areálu, a to se musí do budoucna zmìnit. Jsme
moc rádi za kadou finanèní podporu z mìsta, které má fotbalový
areál v pronájmu od spolku Sokol Vizovice. Bohuel je s tím spojeno,
e se do areálu dlouho neinvestovalo, a tak se vichni snaíme, aby
se to u koneènì pohnulo tím správným smìrem, uzavøel souèasný
pøedseda a trenér kolièky SK Vizovice.
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Komise pro obèanské záleitosti Vás zve na

BESEDU S DÙCHODCI
Kdy: 28. 11. 2019 v 15 hodin
Kde: Dùm kultury Vizovice
O program se postará slovácká dechová kapela

Vracovjáci
Vstupenky budou k dostání na matrice MìÚ
Vizovice od zaèátku listopadu. Vizovtí obèané
dùchodového vìku obdrí vstupenku zdarma.
Cena vstupenky pro ostatní zájemce je 200 Kè.
Bìhem programu bude krátká pøestávka.
Obèerstvení zajitìno.
Monost zakoupení hudebních nosièù.
Tìíme se na Vai úèast.
Chirurgická ambulance Vizovice, sonografie,
Masarykovo nám.1325 Lékaøský dùm
MUDr. Haa Eduard
Pondìlí:......... 07.00 - 16.00 hod
Úterý:
- - Støeda:...........07.00 - 16.00 hod.
Ètvrtek:..........07.00 - 11.00 hod.
Pátek:............ 07.00 - 15.00 hod.
Oetøení a vyetøení pacientù
je v rámci ordinaèní doby bez objednání.

Koupíme byt v této lokalitì. 2+1
nebo 3+1. Za zavolání dìkujeme.
Tel.: 604 517 862.
Rádi koupíme rodinný dùm v této
oblasti. Tìíme se aspoò na malou
zahrádku, tel.: 605 894 650.
5/2019
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34. ROÈNÍK MEMORIÁLU LUÏKA DINTERY
Letoním rokem se konal 34. roèník tradièního Memoriálu Luïka
Dintery. Tento týdenní tenisový turnaj dvouher odstartoval losováním
vech úèastníkù v pátek 19. èervence a byl ukonèen finálovou sobotou
o týden pozdìji, 26. èervence.
Letos byla úèast na turnaji vyí ne v roce minulém, pøihlásilo se
12 muù a 4 eny.
Mui hráli nejprve tabulkovým systémem, kdy byli rozlosováni do
ètyø tabulek po tøech hráèích. Vdy první dva nejlepí postoupili dál do
turnaje a hrálo se ji vyøazovacím zpùsobem v pavouku. Ve finále se
tak potkal David Pechal s nejmladím úèastníkem muské kategorie
Honzou Jemelkou ml., pøièem David Pechal opìt nezklamal a Memoriál v muské kategorii vyhrál výsledkem 6:0, 6:1.
eny hrály takté tabulkovým systémem, kadá s kadou. Do finále postoupily dvì hráèky s nejlepími výsledky v tabulce, co byla letos
opìt Stella Beneová a Gabriela Vrbová. Stella výsledkem 7:5 a 6:0
porazila G. Vrbovou a letoní turnaj v kategorii en vyhrála.

Celým Memoriálem nás provázelo krásné slunné poèasí, které se
bohuel pokazilo finálovou sobotu, kdy u to vypadalo, e se obì finále nedohrají. Díky umoudøení poèasí a ochotným nahazovaèùm antuky se natìstí ve zvládlo dohrát a Memoriál Luïka Dintery mohl být
zakonèen tradièním veèírkem pøi dobrém jídle a ve spoleènosti vech,
kteøí se turnaje letoní rok zúèastnili.
Dìkujeme vem hráèùm,
kteøí svou úèastí uctili památku Luïka Dintery a speciálnì
dìkujeme také naim sponzorùm, kterými letos byli: Petr
Pastyøík - restaurace Vrátnica
Martin Kováø - Rybárna Roman
Kristl - Naturvita Radovan Jandl Cheport David Dintera, Gaston
Zlín Jan Hladík - Glass Atelier
Moravia.
Výsledky Memoriálu:
Mui:
1. David Pechal
2. Honza Jemelka ml.
3. Semifináloví hráèi
Martin Vrba,
Ondra Martinec
eny:
1. Stella Beneová
2. Gabriela Vrbová
3. Ema Gajzurová
Gabriela Vrbová
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VIZOVICKÝ FOTBALOVÝ SRANDAMAÈ
Dne 14.9. se konal na pùdì areálu SK Vizovice 1. roèník amaterského fotbalového Srandamaèe, který u od zaèátku sliboval velmi
vyrovnané zápasy. Nástup jednotlivých týmù s ùvodním slovem a znìlkou ligy mistrù byl v 8.15 hodin.

1. roèníku se úèastnily týmy: Rally bar club, Hawai herna bar,
Pánský klub, Hasièi Vizovice, FC Nerez, SK Dìdci.
Zápasy v základní hrací dobì se hrály v délce 1x 15 minut a ve
vyøazovací play off 1x10 minut. Vechny týmy podaly perfektní bojovné výkony jak v èásti základní, tak potom i první ètyøi týmy ve vyøazovací èásti play off.

Do vyøazovacích zápasù se nakonec probojovaly týmy: Rally bar
club, Pánský klub, FC Nerez, SK Dìdci.
Únava týmù byla znát po základní èásti, o to víc bojovaly a snaily se dosáhnout co nejlepího umístìní.
Do finálového maèe se probojovaly týmy: Rally bar club a SK
Dìdci.
Od zaèátku zápasu bylo jasné, e oba týmy mají chu zvítìzit. Po
nerozhodném stavu 0:0 následovaly penalty. Diváci vidìli v penaltovém rozstøelu pouze jeden gól z kopaèky mustva SK Dìdci a o vítìzi bylo rozhodnuto.
Koneèné poøadí mustev 1. roèníku fotbalového srandamaèe
bylo: 1. místo SK Dìdci, 2. místo Rally bar club, 3. místo FC Nerez, 4.
místo Pánský klub, 5. místo Hawai herna bar, 6. místo Hasièi Vizovice.
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SK Vizovice dìkuje vem týmùm za krásné a bojovné fotbalové
záitky, také sponzorùm Rally bar club, Hawai herna bar, Sk Dìdci,
Masný prùmysl Krásno, divákùm za povzbuzování týmù a bude se
tìit na pøípadný 2. roèník.
SK Vizovice
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Z CHRASTÌOVA
Váení ètenáøi, doufáme, e
jste zaili bájeèné léto. A jak jsme
se mìli na Chrastìovì? Na rozdíl od centra mìsta, kde kromì
jiného zuøily velkolepé festivaly,
jsme mìli u nás celkem klid.
Sousedé byli rozjedìní po dovolených, do vìtích akcí jsme
se nepoutìli. Pravidlem vak
byly pravidelné víkendové akce v
podobì grilování v hospùdce. Ne
jedna chrastìovská ena byla
vdìèná za to, e nemusela pøipravovat veèeøi a celá rodina se
bájeènì najedla a napojila na zahrádce místní hospody.

byl vyhláen Martin Vylimec.
Cenu pro nejlepího støelce si
rozdìlili Tomá Sláèík a David
Mika. No a trofej nejuiteènìjího hráèe si na kopec odnesl Michal Javo.
Novinkou letoního roèníku
bylo dìtské utkání. Zúèastnili se
jak místní hoi, tak dívky kadého vìku. Byla to parádní podívaná, která dala pøíslib do dalích
roèníkù chrastìovského turnaje,
e tato tradice bude i do budoucna zachována.
Dìti se o vítìzství rvaly
opravdu hlavnì srdcem. Snad se

Velkým prázdninovým finále
byla poslední srpnová sobota,
kdy se konal tradièní fotbalový
turnaj. Tentokrát probìhl ji 9.
roèník. Na rozdíl od loòského
roku se hrálo za tropického poèasí bez bouøky a hlavnì bez zranìní.
Zúèastnilo se 24 hráèù. Byly
vytvoøeny 4 týmy po esti hráèích
a hrálo se systémem kadý s
kadým 2 x 12 minut. Ve vítìzném týmu tentokrát hráli David
Mika, Martin astný, Luïa
Polèák ml., Pavel Hlavenka,
Radek Svìtlík a Martin Sláèík.
Vítìzné mustvo ve finále vstøelilo 5 gólù, soupeøovy pouhé tøi
branky tak na vítìzství nestaèily.
Také letos se rozdávaly speciální ceny. Nejlepím brankaøem

nebudete zlobit, e Vám nesdìlím koneèné skóre, já si ho toti
nepamatuju. Byla jsem zapálená
do povzbuzování a hecování a
zárovìò jsem byla dojatá, jak to
dìcka baví. Po zápase si malí
hráèi pøipili rychlými punty a byli
spokojení. Vybìhaní a usmìvaví.
Velká pochvala letí také publiku! Fanoukù se tradiènì selo
hojnì a oslavovali fotbalový sport
do ranních hodin. O jejich blaho
se staral realizaèní tým u grilu a
výèepu a my jim posíláme jetì
jednou velké podìkování.
No kdo byl nejvìtí hvìzdou celého turnaje? Pøece
Vlastik Hlavenka!!! Díky, Vlaso a pøítì se tìíme zase!
Petra Motyèková Juráòová
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NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝIVY
Masarykovo námìstí 416, Vizovice

Ná tip: V naem podzimním jídelníèku by mìly pøevládat...
Obiloviny:

- kulatozrnná rýe, jáhly, oves, palda, kamut

Lutìniny: - zelená èoèka, èerná èoèka, èervená èoèka neloupaná
Zelenina:

- zázvor, køen, kvaená zelenina a vláknitá zelenina - kapusta, zelí,
øapíkatý celer, dýnì hokaido, tuøín, mangold, pórek, patison, cukety

Drobenkový koláè s ovocem
150 g ovesných vloèek
150 g datlí
150 g vlaských oøechù
50 g kokosového oleje
100 g penièné celozrnné mouky
40 g datlového nebo rýového sirupu
300 ml vanilkového dezertu Provamel
3 jablka
1.
2.
3.
4.

Vechny ingredience kromì jablek a dezertu rozmixujeme na drobenku
2/3 rozmixované hmoty natlaète do dortové formy a poklaïte nakrájenými jablky
Zalijte vanilkovým dezertem a posypte zbytkem drobenky
Peète 30 min. pøi 170 °C. Upeèený koláè nechejte alespoò 4 hodiny uleet

Tento recept nabízí nespoèet obmìn - do drobenky mùete pouít jakékoli vloèky,
rùzné druhy oøechù a semínek, ovoce poijte dle chuti a sezóny.

5/2019
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Obrazové
zpravodajství

z nìkterých významnìjích
letoních oddílových akcí.
Nìkteré akce byly èásteènì dotovány
z finanèního pøíspìvku poskytnutého
oddílu od Mìsta Vizovice.

Lezecký výcvik - 23. bøezen, lezecká stìna ve Frytáku

Kondièní plavání nejmladích èlenù oddílu
- 9. bøezen, Mìstské láznì Vsetín

Turistický závod nejmladích èlenù oddílu - 8. dubna

Pøíprava na letní pobytové a pøímìstské tábory kadoroènì poøádané ve spolupráci s DDM Zvonek Vizovice.
V rámci pøíprav oddílové táborové základny se konaly oddílové brigády ve dnech 12., 15. a 16. èervna
s úèastí 25 osob, z toho 20 èlenù oddílu.
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47. roèník turistického pochodu Po stopách 36 000 valaských krokù.
Autobusového zájezdu poøádaného v sobotu 18. kvìtna se zúèastnilo 46 amatérských turistù

Základní vodácký výcvik nových vodákù s úèastí vech oddílových instruktorù vodní turistiky - sobota 1. a 8. èervna.
Vodáckého výcviku se zúèastnilo celkem 20 úèastníkù, 4 nejmladí nové èleny oddílu doprovázeli rodinní pøísluníci

Vodácký sjezd Dunajce. Autobusového zájezdu poøádaného ve dnech 21. - 23. èervna se zúèastnilo 33 vodákù,
(18 èlenù oddílu, 10 dìtí mladích 15ti let)
Více fotografií a informací na: http://www.ddmzvonek.cz/cs/tom-izici

5/2019
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ZÁJEM O VIZOVSKÉ METAL PÁRTY ROSTE, ØÍKÁ TOMÁ EVÈÍK Z ORBIS METALLUM
Rozhovor s Vizovjanem, propagátorem metalové kultury
a tvùrcem portálu Orbis Metallum
Bylo to pøed dvìma lety. Na den pøesnì. I tehdy jsem s Tomáem
evèíkem sedìl v jeho kanceláøi na vizovském námìstí. Vyprávìli
jsme si o tvorbì webových stránek a o jeho pøístupech k tomuto
vzkvétajícímu oboru. Dnes Tom uvaøil silnìjí kávu. Tvùrce a organizátor stále populárnìjích Vizovských metalových párty se bìhem
chvilky vánivì rozpovídal o svých aktivitách i zámìrech v Mekce
moravského metalu!
Metal párty, pøesnì - Vizovská metal párty. Kde se, Tome,
zrodil nápad uspoøádat takovou akci?
Kde jsem pøiel na metal party? V hospodì u piva (smích)!
Opravdu! Kdysi jsme s kamarády sedìli na sokolovnì u piva a nostalgicky vzpomínali na metal party, které bývávaly v Malenovicích ve
Zlínì. Tehdy, zhruba pøed deseti lety, to poøádal kamarád s tím, e to
probìhlo pod zátitou Orbis Metallum a tuím, e tìchto metal party
bylo padesát bìhem nìkolika let. Konkrétnì to bylo v Malenovicích
U neka. Pozdìji jsme domluvili pøímou spolupráci s Orbisem, kde
jsme to zaèali propagovat. Tyto akce byly velmi úspìné. Minimálnì
kadé dva mìsíce byla jedna metal party. Potom to skonèilo. Právì
teï nedávno jsme sedìli s lidmi, které jsme znali z malenovické metal party a vzpomínali jsme na ty staré èasy, na NEKOTÉKY, kterým se tak øíkalo díky té hospodì. Povídali jsme si, jaká je koda, e
u metal párty není, a tak vznikl nápad, a ji udìláme ve Vizovicích a
majitelka sokolovny se nabídla, e to mùeme poøádat u ní. Vyuili
jsme tedy pøíleitost a zkusili to.
O èem pøesnì akce je, je to jen o videoprojekci? Nebo budou
i nìjaké kapely?
Akce probíhají v podobì videoprojekcí a zatím jsme mìli jednu
kapelu. Vizovská metal párty je hlavnì o tom, aby se pøíznivci metalové hudby seli a pobavili. Dále to je o pøedstavování novinek, ale
snaím se také sestavovat playlist tak, aby tam byly i nìjaké známé
pecky, na které si lidi rádi zapaøí. V novinkovém bloku poutíme okolo deseti skladeb, øekneme k nim pár slov, jako tøeba - co to je za kapelu, o èem je deska, která teï vychází, èi co je to za skladbu. Díky
tomu se lidi mohou dozvìdìt, co tøeba teï vylo nebo bude vycházet.

Jak tyto novinky vybíráte?
Snaíme se je vybírat tak, abychom pokryli co nejvíce metalových ánrù. Kadý mìsíc vychází stovky novinek, take vdy vyberu
kapelu, kterou lidi znají a do toho úmyslnì zamíchám nìco ménì
známé.
Vím, e se snaíte mít co nejirí zábìr, nìjaké preference
ale jistì máte, kterému metalovému ánru dáváte nejvíce prostoru?
Obvykle preferujeme staré známé osmdesátky a devadesátky,
nebo i novìjí skladby, ale pøedevím jde o to, aby je lidé znali. V
tomto výbìru není problém, jeliko osmdesát a devadesát procent
písní v prùbìhu metalové párty je na pøání.

Tome, odkud se na tuto akci jezdí, jsou zde jen lidé z blízkého okolí?
Na tuto akci se sjídí pøedevím lidé ze Zlína a okolí, ale obèas
máme návtìvníky i z Ostravy, Prahy a nìkdy i ze Slovenska.
Øekne nìco k novým prostorám pro poøádání akce, proè
zmìnila místo konání?
V prvé øadì nám Sokolovna úplnì nevyhovovala dispoziènì. Metal párty tam byla rozdìlena do více místností, co nebylo úplnì OK.
Dále jsme mìli s majiteli odliný názor na pokraèování akce, take
se spolupráce rozdìlila a pøestìhovali jsme se do kulturního domu.
Akce probíhá pod zátitou Orbis Metallum, co to je a kde se
to vzalo? Abych trochu OM pøedstavil tomu, kdo jej nezná, i
kdy takových u moc není (teï se smìju já).
Orbis Metallum znamená svìt metalu. Døíve to bylo metalové
fó-rum a dnes je to u portál. Máme redaktory, píeme èlánky, recenze, dìláme reklamu kapelám a snaíme se jim pomoct se zviditelnit.
Pøe-devím jsou to teda zaèínající kapely. Spolupracujeme u témìø
se vemi agenturami v Èeské republice, a dokonce i s nìjakými na
Slo-vensku, kterým dìláme reporty z akcí a dostáváme za to akreditace.
Vím, Tome, e jsi zakladatelem tohoto portálu.
Ano, je to zhruba 12 let zpátky, co jsem to zaloil. Pùvodnì to
bylo trochu z nudy na vysoké kole, kdy jsem èekal na pøednáku.
Z toho vzniklo fórum, které v Èeské republice jetì nebylo, a nakonec jsme se rozrostli v nìkolik tisíc fanoukù a pøispìvatelù na fóru.
Dnes zná Orbis Metallum v metalovém Èeskoslovensku u snad
kadý.
Kam se bude Orbis Metallum posouvat do budoucna?
Chystáme velkou zmìnu, jeliko fóra jako taková u moc nefungují. Jedou spí sociální sítì, jako je tøeba Facebook, Instagram
apod. Nebudu zatím jmenovat, co pøesnì ná tým Orbis Metallum
chystá, ale bude to opravdu pecka! To, co teï máme rozpracované,
nemá ob-doby v Èeské republice ani ve svìtì. Do roka bychom mìli
rozjet nìjakou testovací verzi.
Co metalová základna na Zlínsku, je tu nìjaká? A Vizovice,
které mají povìst metalového mìsta?
Ano, tady na Zlínsku je velký poèet fanoukù metalu a konkrétnì
ve Vizovicích obzvlá. Samozøejmì nemùeme srovnávat Vizovice
se Zlínem, ale obecnì je v kraji fanoukù opravdu hodnì. To jsme
poznali u pøed tìmi deseti lety v Malenovicích. U tehdy lo vidìt,
e tady ti lidé jsou a mají zájem se chodit bavit za touto muzikou.
Samozøejmì potom jsou tu jetì dalí akce, jako tøeba Masters of
Rock Café nebo slavný Masters of Rock, take metalisté tady svou
zábavu mají, ale v prùbìhu roku jí bìnì zas tak moc není. Jde vidìt,
e kdy tu nìkdo udìlá metal party, tak jsou lidé rádi, e se mohou
jít bavit i na takovou akci.
Organizovat takovou Metal párty jistì není jednoduché.
Dopustili jste se nìjakých chyb?
Nejdùleitìjí pøípravou na akci je samotná hudba, její výbìr, novinky, které chystám pár dní pøed akcí, a jsou co nejaktuálnìjí. Po-
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tom je podstatná technika, ozvuèení, obraz, projekce atd. Vechno to
musíme otestovat, obzvlá teï, kdy jsme li do nových prostor.
Dìlali jsme dvì zkouky, abychom mìli jistotu, e ve funguje tak, jak
má. Novinkou jsou trika, plakáty a placky Orbis Metallum do soutìe, aby se to dostalo mezi lidi.
Vytknul bys vám nìco z pøedelých metal party?
Asi nejvìtí chyba v zaèátcích byla ta, e jsme poøádnì nepodchytili techniku. Byly tam nìjaké problémy se zvukem i projekcí, ale
kadou dalí akci jsme zlepovali. Vychytali jsme zvuk i obraz. Pouèili jsme se z chyb a napravili je.

To je dobøe Tome, dnes pro tebe mám poslední otázku. Jaká
je nejblií budoucnost Metal Párty? Co plánujete?
Do budoucna bychom urèitì chtìli prostøídat projekci s kapelami,
udìlat k tomu nìjaký program, a to do sebe zapadá a dává smysl.
Neustále ladíme pomìr tradièních pecek a nových vìcí, take teï je
debata na Facebooku a øeíme to. Stále to pøizpùsobujeme a posunujeme dál, a se lidé baví. Novinkou je také nae spojení s Happy
Teamem, který je skupinou lidí s desetiletou praxí v poøadatelství
akcí, na triku má více ne 100 úspìných kulturních událostí!
Dìkuji za rozhovor.
rozhovor a foto Petr Jaroò horní podøevnicko.cz

HUDEBNÍ KLUB - CELSIUS, 2. DÍL

Vizovická skupina CELSIUS má tak bohatou historii, e se to do
jednoho poøadu nevelo, a tak prùvodci veèerem Èenda Imrýek s
jedním se zakladatelù Janem Zatloukalem uspoøádali pokraèování
poøadu o historii této skupiny.
Na pódiu se opìt vystøídaly vechny historické sestavy kapely ve
sloení:
sestava z let 1978 - 79: Lubo Hanáèek, Petr ternberský,
Miroslav Zatloukal, Jan Zatloukal, Vratislav Kopeèný
sestava z let 1979 - 83: Zdenìk Hrachový, Libor Vasilèenko,
Pavel Kamenèák, Miroslav Zatloukal, Jan Zatloukal
sestava z let 1984 - 89: Jan Zatloukal, Miroslav Zatloukal, Jan
tìrba, Jaromír venda
sestava z let 1990 - 99: Jan Zatloukal, Miroslav Zatloukal,
Marek Úlehla, Karel Hoffmann, Petr Vyoral

5/2019
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V prùbìhu veèera diváci zhlédli video - zdravici k výroèí skupiny
od Paula Cassidyho, amerického lektora angliètiny, ijícího v NY,
který se skupinou zpíval v letech 1994 - 95, v dobì, kdy pùsobil na
Støední kole odìvní a slueb ve Vizovicích.
Povídání a hraní bylo celý veèer proloeno promítáním fotografií, dokumentù, dopisù a plakátù, shromádìných Janem Zatloukalem.
-red-
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FESTIVAL ÈESKÉ REPUBLIKY V MOSKVÌ PØILÁKAL VÍCE NE
55 TISÍC NÁVTÌVNÍKÙ
Zastupitelský úøad v Moskvì ve spolupráci s Èeským
centrem v Moskvì, agenturou
CzechTourism, vládou mìsta
Moskvy a spoleèností Amarcom zorganizovaly ve dnech
24. - 25. srpna 2019 dvoudenní víkendový Festival Èeské
republiky, který pøilákal více
ne 55 tisíc návtìvníkù. Hosté moskevského Baumanova parku tak mìli na 6 hektarech monost seznámit se s Èeskou republikou v celé její kráse a rozmanitosti. Festival Èeské republiky v Moskvì probìhl pod zátitou
prezidenta Èeské republiky pana Miloe Zemana.

Èech si hosté festivalu mohli vyzkouet støelbu lukem, shlédnout rytíøské souboje, nebo si vyrobit vlastní rodinný erb a zatanèit si s poulièními hudebníky. Pro návtìvníky byla pøipravena výuka èeského
jazyka a prezentace a pøednáky o Èeské republice. Zájemci z øad
øidièù si vyzkoueli testovací jízdy v nových vozech znaèky koda.
Partnerská spoleènost Eyelevel pøipravila 3D show Cestování po
èeských regionech, které se ve veèerních hodinách promítalo na
fasádì sousední výkové budovy. Krásné fotografie z èeských mìst,
hradù a zámkù mohli návtìvníci obdivovat díky pøipraveným panelových výstavám.

Na Festival Èeské republiky do Moskvy pøicestovala také øada
delegací z èeských krajù. Nejvyí zastoupení mìl kraj Pardubický,
jeho delegaci vedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický,
pøítomni byli ale také zástupci Karlovarského, Ústeckého, Jihomoravského a Jihoèeského kraje. Prezentovat se pøijely i èeské láznì
Teplice a Darkov.
Na hlavním pódiu se bìhem víkendu vystøídali Strakonický dudák, folklórní soubor Rosénka, akordeonista Vojtìch Szabó, skupina
Timbre Music a mladý zpìvák Timmy White; na závìr veèera pak publikum roztancovala folkrocková skupina Fleret.

Konání festivalu bylo anoncováno v celé øadì ruských médií, a
to i díky zorganizované tiskové konferenci v tiskové agentuøe TASS.
Ohlasy na festival pak zaplnily nejen sociální sítì, ale byly i jedním
z nejèastìjích bohemik v ruských médiích.
O Festivalu Èeské republiky informovala ve své hlavní zpravodajské relaci Události dne 25. srpna 2019 také Èeská televize.
Silvia Hrachová
skupina Fleret

V rámci kulturního programu probìhlo rovnì promítání filmù
èeského reiséra Jiøího Stracha Andìl Pánì 2 a astný smolaø a
besedy s diváky. S pøedstavením Legendy staré Prahy se pøedstavilo loutkové divadlo MaMi ze Sankt Petìrburgu.
V rámci festivalu probìhl prodej èeských výrobkù a ochutnávky
èeských nápojù a jídel, které mìly obrovský úspìch. Na kulináøské
show se pøedstavil rovnì kuchaø velvyslanectví ÈR v Moskvì, který
hosty uèil pøipravovat tradièní èeský gulá a kapøí hranolky. Z ÈR pøicestoval na festival kuchaø Filip Töpfer, který pøipravoval husí játra.
Velké mnoství návtìvníkù pøilákala také výstava psù èeských
ras: krysaøíkù, pasteveckých psù a vlèákù. V zónì støedovìkých
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OHLÉDNUTÍ ZA LETONÍMI ZÁMECKÝMI KONCERTY
V pátek 6. záøí 2019 doznìly v Reprezentaèním sále Státního
zámku Vizovice poslední tóny letoního, ji 52. roèníku Vizovického
zámeckého léta Aloise Háby. Je tedy vhodný èas na krátké ohlédnutí.
Celkem se uskuteènilo osm koncertù, na kterých postupnì
vystoupili:
- Èeské trio /Dana Vlachová - housle, Miroslav Petrá - violoncello,
Milan Langer - klavír/
- Tereza Hromádková a Kristýna evèíková - zpìv, Helena Fialová klavírní spolupráce
- Jan Adamus - hoboj a Irena Chøibková - varhany
- Viento Marero Duo /Michaela Meca - flétna, Jiøí Meca - kytara/
- Pavel Zemen - klavír
- Jan Páleníèek - violoncello a Jitka Èechová - klavír
- Beatriz Lafont Murcia (panìlsko) - zpìv, Cristián Gutiérrez (Chile)
barokní kytara a Jan Èimáø - theorba
- Bennewitzovo kvarteto /Jakub Fier - 1. housle, tìpán Jeek - 2.
housle, Jiøí Pinkas - viola, tìpán Doleal - violoncello/ Igor Frantiák - klarinet.
Prùmìrná návtìvnost koncertù v zámeckém sále s kapacitou
120 míst podle vydaných vstupenek byla 114 osob. Ne vichni dritelé abonentních vstupenek navtívili kadý koncert, take skuteèný
poèet posluchaèù byl o nìco nií. Kapacita 60 míst pøi koncertu v
zámecké kapli byla vyuita do posledního místa. Není pøekvapivé, e
nejvìtí zájem posluchaèù jsme zaznamenali o vystoupení vizovické
Terezy Hromádkové. Ale ostatní koncerty nezùstaly o moc pozadu.

Myslím, e rozhodující vak není, kolik návtìvníkù pøíjde, ale to,
jak jsou úèastníci po koncertu spokojení. A tu mohu konstatovat, e
k poøadatelùm se ádné výhrady k programu a výkonùm umìlcù
nedonesly. (I kdy dobøe mínìné pøipomínky a námìty vítáme, abychom mohli pøipravovat koncerty takové, jaké si posluchaèi pøejí.) A
spokojenost byla i na stranì úèinkujících. Za vechny cituji reakci
èlenù Bennewitzova kvarteta: Jetì jednou dìkujeme za pozvání!
Velmi rádi k Vám v budoucnu opìt zavítáme. Máte opravdu krásný sál, který umoòuje výjimeènou komunikaci s Vaimi skvìlými posluchaèi!
Za úspìný festival patøí podìkování vem èlenùm Kruhu pøátel
hudby Vizovice a pracovníkùm Domu kutury Vizovice a Státního
zámku Vizovice, kteøí se na jeho pøípravách a prùbìhu podíleli.
Dìkujeme rovnì naim podporovatelùm: èlenkám a èlenùm rady
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mìsta Vizovice, PharmDr. Bohumilu Hanákovi, MUDr. Vladimíøe a
Stanislavu Kubíèkovým, spoleènostem AB kvìtináøství s.r.o.,
BCServis CZ s.r.o, Global Enterprises s.r.o., KOMA MODULAR
s.r.o., ROSTRA s.r.o., RUDOLF JELÍNEK a.s., VALENDIN spol. s
r.o., ZLATÝ JELEN VIZOVICE s.r.o. a také dalím dárcùm, kteøí si
nepøejí zveøejnìní. Dìkujeme Nadaci Èeský hudební fond za nadaèní pøíspìvek a Zlínskému kraji za dotaci z Fondu Zlínského kraje.
(Zlínský kraj byl ze vech podporovatelù nejtìdøejí - dotace podle
uzavøené smlouvy èiní 58 100 Kè.)
Ze veho nejvíc dìkujeme mìstu Vizovice a jeho vedení za poøízení nových idlí pro nae koncerty. Ty staré slouily po celou dosavadní dobu konání festivalu, take si zaslouí odpoèinek. A vìrní
návtìvníci si po letech zaslouí pohodlnìjí sezení. idle jsou umístìny v zámku, ale zùstávají majetkem mìsta Vizovice. Jak jim to v
zámeckém sále sluí, mùete posoudit z fotografií, které jsou souèasnì poz-vánkou na pøítí, ji 53. roèník Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby 2020.
Souèanì se zahájením jedné koncertní sezony vdy zaèínají pøípravy programu té následující. Take ji dnes vám mùeme slíbit vystoupení houslisty Jiøího Vodièky èi barytonisty Romana Hozy, hulínského rodáka. Rok 2020 je rokem 250. výroèí narození Ludwiga van
Beethovena. Tomu bude vìnováno vystoupení klavíristù otce a syna
Ivana a Lukáe Klánských. Po nìkolika letech opìt pøipravujeme
open-air koncert v zámecké zahradì, tentokrát s barokní hudbou a
tancem. Kompletní program bude zveøejnìn zaèátkem pøítího roku.
Tìíme se na setkávání pøi zámeckých koncertech v roce 2020.
Za Kruh pøátel hudby Vizovice
Vít Suila
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