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Vážení spoluobčané,
zdá se, že za sebou máme pouze první vlnu koronavirové krize. Ta
zasáhla některé obce více, některé
méně. Buďme rádi, že mezi ty druhé
se řadí i Vizovice. S jistotou nás bohužel neminou ekonomické dopady
způsobené „vypnutím republiky“.
Důsledky tohoto opatření máme
bohužel stále před sebou. Z tohoto
důvodu došlo ze strany města k odložení některých plánovaných investic. Na sledovanou rekonstrukci
koupaliště bude mít vliv úspěšnost
či neúspěšnost požadované dotace.
Výsledek bude znám na podzim.
Události nebývají většinou jen
dobré, či špatné. Nejinak tomu bylo
v současné situaci. Samozřejmě, že
bychom si přáli, aby vůbec nenastala, ale ona je tady a nám nezbývá,
než na ní hledat i nějaká pozitiva.
Je to rozhodně lepší řešení, než se
nechat zdeptat a upadnout do deprese. Za jedno z pozitiv můžeme
pokládat čas, který jsme v důsledku
proti epidemiologických opatření
mohli strávit se svými blízkými. Ať
se mnou souhlasíte, nebo ne, jedno je jisté. Stále žijeme v období
prosperity a bezpečí, které nemá
v moderních dějinách obdoby.
Před necelými dvěma lety jsme si
připomínaly výročí 100 let republiky. Naše představa, že se jednalo
o období radostné, vezme do jisté
míry za své, pokud se vžijeme více

do každodennosti tehdejších lidí.
V první světové válce ztratila téměř
každá česká rodina některého ze
svých blízkých, ještě více bylo zraněných, či invalidů a během oslav
28. října 1918 se v davech oslavujících patriotů šířil virus španělské
chřipky a jen Praha ve dnech největších oslav hlásila stovky mrtvých.
Výročí 100 let republiky je
za námi, můžeme se ale těšit na jiné.
V letošním roce uplyne 350 let
od úmrtí Jana Amose Komenského
a 70 let od otevření budovy nové
školy. Při této příležitosti máme
v plánu připravit pro veřejnost na 27.
října na horní škole den otevřených
dveří. Na závěr tohoto úvodníku vyslovím přání, kéž by tato akce mohla
bez obav o naše zdraví proběhnout.
Krásný závěr léta vám přeje
Jindřich Návrat
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Volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu ČR
Kdy se budou volby konat?
Volby proběhnou :
• v pátek 2. října od 14.00 – 22:00 hodin
• v sobotu 3. října od 8:00 – 14:00 hodin
V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhnou:
• v pátek 9. října od 14:00 – 22:00 hodin
• v sobotu 10. října od 8:00 – 14:00 hodin
Kdo je oprávněn ve volbách hlasovat?
Ve volbách do zastupitelstev krajů je oprávněn volit
státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu Zlínského kraje.
Ve volbách do Senátu PČR je oprávněn volit občan ČR,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu ve volebním obvodu 78, jehož součástí jsou i obce zařazené v ORP Vizovice – celý volební obvod bude zveřejněn na webových
stránkách města.
Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost:
Masarykovo nám. 1007 – velká zasedací místnost
Pro voliče bydlící v ulicích:
Hodišovská, Chrastěšovská, Chrastěšovské paseky, Kamenec, Komenského, Krňovská, Manství, Masarykovo
nám., Nábřežní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Poštovní, Prostřední, Růžová,
Sadová, Slunečná, Školní.
Volební okrsek č. 2
Volební místnost:
Masarykovo nám. 1007 – prostory u obřadní síně
Pro voliče bydlící v ulicích:
Dělnická, Dubovsko, Hrušové, Janova Hora, Kopanická,
Lázeňská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Příčná, Razov, Říčanská, Říční,
Slatinská, ul. Štěpská, ul. 3. Května, U Náhonu, Vajíkovy
paseky, Zlínská, Želechov.
Volební okrsek č. 3 – POZOR ZMĚNA
Z důvodu hygienicko – protiepidemiologických opatření
souvisejících s onemocněním Covid-19 nebude volební
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komise umístěna do prostor Střední školy oděvní a služeb v ulici Tyršova.
Volební okrsek č. 3
Volební místnost:
Masarykovo nám. 1007 – prostory učebny Kulturního
domu Vizovice (vstup z parkoviště za úřadem viz. fotografie)
Pro voliče bydlící v ulicích:
A. Háby, Čamínka, J. Haly, Koráb, Nádražní, Pod Habešem, Příkrá, Slušovská, sídliště Štěpská, Těchlov, Těchlovská, Tyršova, Vinohrádek.
Volební okrsek č. 4
Volební místnost:
Obecní dům Chrastěšov, Chrastěšov 44, Vizovice
Pro voliče bydlící v místní části Chrastěšov
V souvislosti s vývojem Covid-19 připravuje Ministerstvo
vnitra jednotný postup k zajištění hygienicko – protiepidemiologických opatření a rovněž bude řešena otázka možnosti uplatnění volebního práva u osob, které se
budou ve dnech voleb nacházet v karanténě. Veškeré
informace k volbám budeme zveřejňovat na webových
stránkách města www.vizovice.eu v sekci volby, zásadní informace v sekci úřední desky. V případě dotazů
se můžete obracet na tel. číslo 725 756 788, případně
na mail petra.kovarova@vizovice.eu.
V této souvislosti si vás dovolujeme pořádat, abyste
s ohledem na své zdraví, jakož i zdraví členů okrskových volebních komisí zvážili možnost použít v případě
voleb roušku, vlastní psací potřeby, případně rukavice.
V případě, že tyto ochranné prostředky budou muset
občané při volbách používat na základě přijatých opatření vlády či jiných prováděcích předpisů, budeme vás
o tomto informovat prostřednictvím městského rozhlasu
a webových stránek města.
Mgr. Petra Kovářová,
vedoucí odboru přestupkového a správního
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Nové stoly
na pingpong

Město Vizovice společně s Nadačním fondem Pastelka pořídilo čtyři
nové pinpongové stoly. Dva jsou
umístěny před budovou základní
(nové) školy a po jednom za budovami staré školy a Domu dětí a mládeže Zvonek.
red.

Město pomáhá podnikatelům
postiženým koronavirovou krizí
Částkou téměř 70.000 korun podpořilo město Vizovice pětici podnikatelů, které zasáhl nouzový stav
vyhlášený v souvislosti s šířením
nemoci covid-19. Zatím ve všech
případech šlo o snížení či úplné
prominutí nájmu za druhé čtvrtletí

letošního roku. Další žádosti o podporu město shromažďuje a bude je
společně vyhodnocovat. Podnikatelé je mohou zasílat do konce září
2020.
„Je tak velmi pravděpodobné,
že částka, kterou město podnika-

tele na svém území v této nelehké
době podpoří, se bude dál zvyšovat,“ uvedla starostka Vizovic Silvie
Dolanská.
red.

Mezi poskytovatele sociálních služeb

město rozdělilo téměř 530.000 Kč
Přesně 526.300 korun město Vizovice rozdělilo poskytovatelům sociálních služeb. Peníze získalo celkem
12 subjektů působících buď přímo ve Vizovicích nebo
mimo ně, ale poskytujících služby občanům města. Finanční obnos radnice rozdělila z dotačního programu,
který letos vyhlásila poprvé. V minulých letech město

podporovalo sociální služby pouze na základě jednotlivých žádostí a aktuálního stavu rozpočtu. Jasná pravidla
tomu dal až nový dotační program, ve kterém Vizovice
vyčlenily částku 700.000 korun.
red.

Poskytnutí dotací z dotačního programu pro zajištění financování sociálních služeb
Žadatel
Dotek, z.ú.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s.
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, p.o.
Domov pro seniory Lukov, p.o.
Společnost pro ranou péči, z.s.

Poskytnutá částka v Kč
170.000
2.000
7.300
19.700
5.000

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

57.600

Abapo s.r.o.

47.800

Dům sociálních služeb Návojná, p.o.
Azylový dům pro matky a ženy s dětmi o.p.s
Podané ruce
Naděje
Za sklem o.s.
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7.300
10.000
7.000
160.000
32.600
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Dopravní omezení v rámci stavby
„Vizovice, ulice Partyzánská – chodník“
Vážení občané, dovolujeme si Vás
upozornit na dopravní omezení
na silnici I/49 ul. Říčanská, silnici
III/4932 ul. Partyzánská a místních
komunikacích ul. Kopanická, ul. Dělnická, ul. Příčná a ul. Poštovní z důvodu provádění prací v rámci stavby
“Vizovice, ulice Partyzánská – chodník“, která se uskuteční v období
od 31. srpna 2020 – 30. listopadu
2020 (dle povětrnostních podmínek). Práce budou probíhat v šesti
etapách, vždy formou postupně
zřízených pevných pracovních míst
s délkou 30-100m a se zajištěním
šířky vozovky min. 2,75 – 5,50m.
I. V první části stavby bude probíhat úprava komunikace na ul. Kopanická (místo v křížení se silnicí I/49).
Na silnici I/49 bude provoz zachován v obou směrech jízdy. Průjezdová šířka podél pracovního místa
bude min. 2,75m. Doprava bude
usměrněna dopravním značením
„P7 – Přednost protijedoucích vozidel“ a „P8 – Přednost před protijedoucími vozidly“.
II. Ve druhé části stavby bude
probíhat výstavba nového chodníku podél ul. Kopanická, silnice I/49
a silnice III/4932. Dále v této části
bude probíhat úprava krajnice komunikace. Délka pracovního místa
na silnici I/49 a silnici III/4932 bude
max. 40m. Průjezdová šířka podél

Pohled z ulice Partyzánské
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pracovního místa bude min. 5,5m.
Délka pracovního místa na ul. Kopanická bude max. 30m a průjezdová
šířka podél pracovního místa bude
min. 3m. Doprava bude usměrněna
dopravním značením „P7 – Přednost protijedoucích vozidel“ a „P8
– Přednost před protijedoucími vozidly“.
III. Ve třetí části stavby bude probíhat výstavba chodníků podél silnice III/4932 a to včetně krajnice této
komunikace (v úseku km 0,025 –
0,125). Délka pracovního místa bude
max. 100m a průjezdová šířka podél
pracovního místa bude min. 2,75m.
Doprava bude řízena kyvadlově
světelným signalizačním zařízením.
Vzhledem k tomu, že se pracovní
místo nachází v blízkosti křížení se
silnicí I/49, bude doprava na silnici
I/49 také řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.
IV. Ve čtvrté části stavby bude
probíhat výstavba chodníků podél
silnice III/4932 včetně úpravy krajnice této komunikace (úsek km 0,125
– 0,225). Délka pracovního místa
bude max. 100m a průjezdová šířka podél pracovního místa bude
min. 2,75m. Doprava bude řízena
kyvadlově světelným signalizačním
zařízením.
V. V páté části stavby bude probíhat úprava krajnice III/4932 (úsek

km 0,000 – 0,045). Délka pracovního místa bude max. 50m a průjezdová šířka podél pracovního místa
bude min. 2,75m. Doprava bude
usměrněna dopravním značením
„P7 – Přednost protijedoucích vozidel“ a „P8 – Přednost před protijedoucími vozidly“.
VI. V šesté části stavby bude
probíhat úprava stávajícího chodníku podél silnice I/49 včetně terénních úprav. Délka pracovního místa
na silnici I/49 bude max. 50m a průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 5,5m.
V průběhu stavebních prací dojde v nezbytných případech k úplné
uzavírce provozu na navazujících
místních a veřejně přístupných účelových komunikacích.
O přesném datu nezbytné úplné
uzavírky provozu na navazujících
místních a veřejně přístupných účelových komunikacích bude občany
v dané lokalitě informovat zhotovitel.
Zodpovědná osoba je pan Lukáš
Možíš, tel. 724 749 922.
Žádáme občany o zvýšenou pozornost při průjezdu staveništěm
a děkujeme za pochopení.
V případě dotazů se můžete obrátit na:
JUDr. Terezii Zlámalovou
tel. 777 471 180

Pohled do ulice Prtyzánské
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Na sídlišti Janova hora
vyroste pumptrackové hřiště
Uzavřený, uměle vytvořený okruh
určený hlavně pro jízdu na kole, který je možné projíždět bez šlapání.
Díky asfaltovému povrchu a celé
řadě uměle vytvořených vlnek
a klopených zatáček na něm lze
jezdit třeba i na koloběžce, skateboardu či in-line bruslích. Na své si
přijdou i nejmenší uživatelé na odrážedlech. To je stručný popis pumprackového hřiště, které vyroste
na sídlišti Janova hora nad novým
víceúčelovým hřištěm. Investice přijde na zhruba 1.600.000 Kč a město
na ni získalo padesátiprocentní do-

taci z programu MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
v cestovním ruchu.
„Už několik let se ve Vizovicích
snažíme zlepšovat kvalitu sportovišť pro všechny věkové kategorie.
Věřím, že pumprackové hřiště si své
uživatele najde velmi rychle stejně
jako v jiných obcích, kde už jej mají.
Navíc se účelně využije lokalita,
která teď zeje prázdnotou,“ řekla
starostka Silvie Dolanská. V místě
byly původně dirtové hliněné skoky na kolo, které ale už dlouhodobě
nesloužily svému účelu. Teď je terén

nahrubo vyrovnaný.
Investici, která se stane výborným prostředkem pro zábavu lidí
všech věkových kategorií a zároveň
poslouží ke zdokonalení technických i jízdních dovedností na kole,
schválili vizovičtí zastupitelé.
Podle zpracovaného projektu
bude mít dráha téměř 170 metrů,
sedm klopených zatáček a 21 vln
a realizace bude dokončena ještě
v letošním roce.
red.

PUMPTRACK VIZOVICE

oval: Ing. Jiří Gergel
Vizualizace ze zpracované studie

Vizovské noviny 04/2020

7

z radnice

Pěstounská péče
Pěstounská péče je jednou z forem
náhradní rodinné péče, která může
navrátit domov opuštěným
či ohroženým dětem žijících dočasně nebo dlouhodobě bez biologických rodičů. Děti v rodinách
získávají sociální návyky a učí se
přirozenou formou všem dovednostem potřebným pro svůj další život.
Proto je nutné mít dostatek pěstounských rodin, aby mohly děti vyrůstat v tomto přirozeném prostředí,
a to v rodině. Skupina dětí, pro které
je těžké najít pěstouny je velmi různorodá, ať již se jedná o děti starší
6-ti let, sourozence, děti s výchovnými problémy či děti se zdravotním
postižením.
Pěstounská péče má dvě základní formy. Je to pěstounská péče
na přechodnou dobu a dlouhodobá pěstounská péče. U pěstounské
péče na přechodnou dobu se předpokládá, že náhradní rodič opustí
stávající zaměstnání a zaměří se
na novou roli pěstouna (proto se
také odměna přibližuje průměrnému platu). U dlouhodobé pěstoun-

ské péče se může pečovat o dítě
a zároveň pracovat, pokud se to negativně neprojeví na péči o dítě.
Pěstounská péče je státem podporovaná forma péče o děti. Proto
pěstouni, ať již se jedná o pěstouny
na přechodnou dobu či dlouhodobé pěstouny, pobírají odměnu pěstouna, která jim náleží.
Pokud budete mít zájem a chcete se dozvědět více o pěstounské
péči, můžete se obrátit na sociální odbor Městského úřad Vizovice,
Mgr. et Ing. Vladimíra Nedbala, tel.
777 471 157, e-mail: vladimir.nedbal@
mestovizovice.cz nebo na Boženu
Šlahařovou, tel. 777 471 163, e-mail:
bozena.slaharova@mestovizovice.
cz. Ochotně vám bude odpovězeno
na veškeré vaše dotazy, ať již telefonicky, e-mailem nebo při osobní
schůzce.
Bc. Božena Šlahařová,
sociální odbor
foto: Jakub Marvan

Sportfluencer
honzavana

#SportovniDenMladeze
TAJV, z.s.
www.tajv.cz
@ janvana@tajv.cz

Mgr. Jan Váňa
tajv.cz
honzavana
Tenisová akademie Jan Váňa

Sportovní den mládeže s TAJV ( Tenisová akademie Jana Váni ) ve Vizovicích se uskuteční 23. 10. 2020 v odpoledních hodinách na víceúčelovém hřišti za horní budovou ZŠ.
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z radnice

MAS podporuje místní ekonomiku
Vizovicko a Slušovicko sobě!

Regiony sobě, neboli nová iniciativa Národní sítě Místních akčních skupin ČR, díky které může mnoho malých
producentů, řemeslníků nebo majitelů restaurací získat
nové zákazníky a znovu se tak vrátit k normálu po koronavirové krizi.
Také naše MAS Vizovicko a Slušovicko se zapojila
do této kampaně. Prvním krokem bylo vytvoření informačního plakátu VIZOVICKO A SLUŠOVICKO SOBĚ,
který tento projekt prezentuje na webových stránkách,
facebookovém i instagramovém profilu a byl také distribuován do všech obcí MAS (Místní akční skupina).
Hlavním výstupem je potom vznik webové stránky
www.regionysobe.cz (pro naši MAS slouží unikátní odkaz
www.regionysobe.cz/masvas), která mapuje, propaguje
a propojuje místní producenty s veřejností. Základem je
interaktivní mapa, kde si zákazník vybere území, které jej
zajímá. V detailu pak nalezne konkrétní nabídky, základní informace o produktech, odkaz a kontakty. Prostřednictvím webu je také možné koupit voucher na jednotlivé výrobky či služby.
„Cílem je motivovat občany k zájmu o svůj region a nastartovat lokální ekonomiku. Díky webu má veřejnost
možnost se lépe zorientovat v nabídce našich regionálních producentů a svým nákupem je podpořit. Vznikne
zároveň databáze toho nejkvalitnějšího, co nám Vizovicko
a Slušovicko nabízí. Web může také dobře posloužit při
plánování dovolené nebo víkendového pobytu,“ uvedl ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko Pavel Elšík.


Den Mikroregionů v Luhačovicích
aneb Naše obec – naše radost 2020
Zástupci obcí obou mikroregionů
spadajících do našeho ORP – Slušovicko a Vizovicko se dne 13.9.2020
na Lázeňském náměstí v Luhačovicích zúčastní akce s názvem „Naše
obec – naše radost“, kterou pořádá
Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko ve spolupráci s městem
Luhačovice, Lázněmi Luhačovice,
městem Uherský Brod, ORP Zlín,
ORP Otrokovice, Mikroregiony Luhačovské Zálesí a Valašské Klobucko. Cílem akce je podpořit kulturní
dění v regionu s přesahem do ces-
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tovního ruchu formou miniveletrhu
obcí.
Od 10:30 do 12 hodin potěší návštěvníky kolonády dechová hudba Trnkovjanka z Kašavy. Po obědě
rozezní svoje dudy gajdoš Petr Sovják z Neubuze a svým tanečním
vystoupením určitě upoutá vaši
pozornost taneční soubor lidových
písní a tanců Portáš z Jasenné, který bude doprovázen cimbálovkou
Vizovský Juráš. Odpoledne budou
k vidění a slyšení samozřejmě i zástupci ostatních zainteresovaných

partnerů, Zakončení je plánováno
na 17 hodin. Těšit se můžete také
na maso z udírny z Kašavy, kváskové
pečivo od Staňky Elšíkové, sladkosti cukráře Jirky Mikesky ze Zádveřic.
Chybět nebudou ani čerství držitelé ocenění Perla Zlínska – pivovar
Vraník z Trnavy a Farma Tomšíčkovi
z Neubuzi. Zastoupeni budou také
místní producenti z ostatních zapojených regionů. V půli měsíce srpna
bude zveřejněn podrobný program
akce.
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technické
služby
z radnice

Záhon letniček z přímého výsevu
Mezi kapličkou a pomníkem partyzána před sokolovnou založili
pracovníci zeleně Technických služeb města Vizovice záhon letniček
z přímého výsevu. Část bývalého
trávníku se na začátku léta proměnila ve včelí a motýlí pastvu. Vysetá
směs složená z patnácti druhů letniček nese jméno Plzeňská květni-

10

ce. Pojmenována byla na památku
Plzně – Evropského hlavního města
kultury pro rok 2015. Právě v Plzni
byla zvolena jako nejhezčí experimentální letničková směs. Sestavena byla tato směs pro klima České
republiky ve spolupráci s nejlepšími
odborníky ze Zahradnické fakulty
Mendelovy zemědělské univerzi-

ty. Záhony s letničkami vysetými
přímo do půdy jsou méně náročné
finančně i na údržbu, než klasické
letničkové záhony založené výsadbou rostlin. Proměnlivý a atraktivní
záhon pokvete až do zámrazu.
Bronislava Dukátníková,
TsmV
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Vážení občané a návštěvníci,
V toku Lutoninka žije chráněný,
kriticky ohrožený rak říční. V červnu
začal bohužel hromadně hynout.
Bylo potvrzeno, že příčinou úhynu
je račí mor, smrtelná nákaza, jejímž
původcem je plísni podobný patogen Aphanomyces astaci, která je
přenášena nepůvodními americkými raky (rak signální, rak pruhovaný,
rak mramorovaný). Uvolněné spory
z patogenu dokáží přežít až 14 dní
ve vlhkém prostředí (sítě, holinky
atd.)

Rak signální - přenašeč račího moru

Protože jde o nakažlivou chorobu, která je pro naše raky vždy
smrtelná, chtěli bychom Vás požádat o dodržování preventivních
opatření:
Prosíme, nepřenášejte žádné
raky ani jiné živočichy, vodu, kameny z potoka nikam jinam. Snažte se
nevstupovat do toku. Omezte rybaření v oblasti, rybářské náčiní, holinky i podrážky bot pečlivě vyčistěte,
propláchněte horkou vodou nebo
desinfikujte Savem a dokonale vysušte.

z radnice

Pozor – račí mor
Děkujeme Vám za spolupráci
a Váš zájem na ochraně našich původních druhů raků!
V případě dalších nálezů uhynulých raků nás prosím kontaktujte:
Jana Matrková,
AOPK ČR, Správa CHKO
Žďárské vrchy, tel. 601 591 200
foto: zdroj internet

Rak říční - kriticky ohrožený

Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje
Blíží se konec prázdnin a tak trochu jiné léto nás čtenáře přímo vyzývalo k lenošení a čtení dobré knížky. Nejpůčovanějšími knihami v knihovně byly Jak ti zmizet ze života od Katherine Center a Láska po řecku od Kat French.
Od úterý 1. září 2020 bude knihovna
opět v běžném provozu s následující půjčovní dobou:
Po		
12–17
Út
10–11 12–18
St		
12–15
Čt
10–11 12–17
Pá 9–11
12–14
Informace z knihovny a všechny
akce, které připravujeme najdete
na našich stránkách
www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková
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Vizovické pečivo
výzva ke spolupráci

Kdo z Vizovjanů by neznal, nebo
alespoň někdy neslyšel, o tomto
unikátním druhu valašské lidové
umělecké výroby, který proslavil
město svého původu u nás i daleko
v zahraničí. Od svého vzniku patří
vizovické pečivo mezi nejsvébytnější a nejznámější produkty našeho města. Proto je až s podivem,
že se mu i přes jeho nesporný národní kulturní význam a silné zakořenění v místní lidové tradici, která
sahá zhruba do poloviny 19. století,
prozatím nedostalo souhrnného
odborného zhodnocení a komplexního pohledu na jeho historii, vývoj
i současný stav.
V příštím roce, kdy si připomeneme 760. výročí první písemné
zmínky o našem městě, se naskytne vhodná příležitost vyzdvihnout
důležitost a jedinečnost tohoto
kulturního statku naší tradiční lido-

vé kultury a splatit tento dluh zpracováním a vydáním samostatné
publikace. Tohoto chvályhodného
počinu se ujalo vedení Města Vizovic ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které
poskytne k publikování výsledky
svého dlouhodobého a v současnosti stále probíhajícího výzkumného projektu zaměřeného na zmiňovaný jev. Do této doby se podařilo
zmapovat žijící tvůrce vizovického
pečiva a jejich rodinné příslušníky,
kteří se zabývali nebo se stále zabývají jeho produkcí ve Vizovicích. Díky
nim byla také podrobně podchycena a zdokumentována technologie
výroby se svými specifiky i individuální tvorba každého z nich. Během
realizace projektu se však ukázala
pestrost a podnětnost daného tématu, kterou bychom rádi v plánované publikaci v co největší šíři

prezentovali. Aby se tak mohlo stát,
potřebujeme pomoc vás – občanů
města Vizovic. Proto si vás dovolujeme touto cestou oslovit a vyzvat
ke spolupráci na rozšíření dosavadních výsledků výzkumu o jakékoliv
další informace týkající se doplnění
historické i současné podoby výroby vizovického pečiva a výrobců
samotných. Pokud patříte mezi ty,
kdo ovládají technologii výroby vizovického pečiva a soustavně se jí
věnují / věnovali, anebo pocházíte
z rodiny, kde se toto pečivo hotovilo (a nenalezli jste své jméno nebo
jméno člena Vaší rodiny na níže
uvedeném seznamu), a byli byste
ochotni poskytnout požadované informace anebo zapůjčit písemný či
obrazový materiál související s vizovickým pečivem, obraťte se prosím
na níže uvedené kontakty pověřených osob pověřených přípravou
plánované publikace. Nabízené
kontakty lze využít také k vašim případným dotazům. Materiál k zapůjčení je možné přinést také osobně
na podatelnu MěÚ ve Vizovicích,
s označením „Vizovické pečivo –
publikace“. Všechen zapůjčený materiál bude po jeho digitalizaci v pořádku vrácen původním majitelům.
Předem děkujeme všem vám,
kterým záleží na zachování a zhodnocení našeho kulturního dědictví,
za projevenou ochotu a spolupráci!
Mgr. Jana Koštuříková
Etnograf a kurátor MJVM ve Zlíně
Jana.Kosturikova@muzeum-zlin.cz
Mgr. Alena Hanáková
Místostarostka
alena.hanakova@vizovice.eu
foto: rodinný archív Jiřího Lutonského

Alfons a Anna Lutonští
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Uvedený výčet zahrnuje všechny
doposud nám známé tvůrce žijící
ve Vizovicích (příp. původem z Vizovic), kteří se výrobě figurálního pečiva soustavněji věnovali nebo věnují.
1) Rodina Lutonských
• Jan Lutonský (zakladatel tradice
výroby vizovického pečiva, která se po dlouhá léta šířila pouze
v rodinném prostředí)
• Alfons a Anna Lutonští
• Františka Kotzmannová,
roz. Lutonská
• Eva Oškerová
• Františka Kubíčková,		
roz. Lutonská
• Jiří a Anežka Lutonští
• Vincencie Lutonská

• Jarmila Rychlíková, roz. Lutonská
• Vlasta Kubišová, roz. Lutonská
• Anna Janečková, roz Hrabalová
(nevl. sestra Jarmily Rychlíkové
a Vlasty Kubišové)
• Marie Lutonská
• Romana Hrušková, roz. Lutonská
2) Spolupracovníci Alfonse a Anny
Lutonských
• Marie Kalivodová a její rodina
• Ludmila Kalivodová
• Elen Macháčková
• Jana Návratová
• Olga Jančíková
3) Členové valašského krúžku
ve Vizovicích
• Rodina Halova

•
•
•
•
•
•
•
•

Dušan Hala
Svatava Halová-Kučerová
Daria Halová
Helena Kučerová
Marie Podškubková
Milada Kasalová
Josefa Vařeková
Viktorie Pšenčíková, (dcera Marie
Pšenčíková)

4) Ostatní výrobci
• Arnošta Gallasová
• Anna Janečková
• Rodina Zádrapova
• Marie Zádrapová
• Petr Hába
• Stanislava Žabková

Folkloristka Jitka Macková

je nominovaná na ocenění Zlínského kraje
Uznávaná pedagožka, ale především folkloristka, která už nespočet let dětem a mládeži předává lásku k lidovým tancům a písním. To je paní Mgr. Jitka Macková
– dlouholetá taneční vedoucí Vizovjánku a nyní i organizační vedoucí celého souboru. Zastupitelka města Vizovice Zuzana Štalmachová se ji teď rozhodla navrhnout
na Ocenění za dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže. Toto ocenění bude Zlínský kraj letos udělovat již posedmnácté.
„Pro folklor ve Vizovicích získala paní Jitka Macková
víc než 1000 dětí a mládežníků, z nichž mnozí nyní sami
vedou taneční skupiny nebo hrají a vedou cimbálové
muziky Ocún a Ocúnek. Vystupování Vizovjánku se za ta
léta stalo neodmyslitelnou součástí téměř všech kulturních akcí nejen ve Vizovicích, ale i ve Zlínském kraji.
Krajské ocenění si paní Macková plně zaslouží,“ řekla
autorka nominace.
Jitka Macková vystudovala Univerzitu Palackého
v Olomouci – obory učitelství 1. Stupně a vychovatelství. Láska k lidovému tanci a písni ji v roce 1992 přivedla
ke studiu Lidové konzervatoře ve Vsetíně. Nyní už přes
20 let učí na 1. stupni ZŠ ve Vizovicích. Ve Vizovjánku působí 28 let. Za ta léta pro děti a nyní i pro dospělé připravila choreografii téměř 60 pásem a tanců. S některými
soubor postoupil i do celostátní přehlídky v Jihlavě. Se
souborem prezentovala vizovický folklor nejen v ČR ale
i v zahraničí.
red.
Vizovské noviny 04/2020

„Ujme-li se v každém souborovém dítku alespoň jedna květinka z pomyslné kytice valašských písní a tanců
a obohatí-li jeho život, nebude naše úsilí marné a pro nás
vedoucí to bude neustálou motivací. A prostý pozdrav
na ulici doprovázený i po letech úsměvem bude našim
největším oceněním.“
Mgr. Jitka Macková

Jitka Macková (vlevo s červenou bundou přes ruku)
s některými členy souboru
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Tvůrci vizovického pečiva

školství

Mateřská školka přijala míň dětí
než v předchozích letech

Nutnost snižovat počty dětí v Mateřské škole Vizovice
v jedné třídě tak, aby splňovala hygienické podmínky, se
letos, stejně jako v předchozím roce, odrazila na množství odmítnutých žádostí o přijetí. Tato podmínka stanovuje, že na jedno dítě musí připadnout alespoň 4 m2
ve třídě, což třídy vizovické mateřinky nesplňují. Navíc
letos školka zaznamenala tolik žádostí, že by k uspokojení všech žadatelů nestačila ani kapacita daná školským rejstříkem – 180 dětí.
„Odmítat rodiče, nebo spíše jejich děti není pro nás
vůbec jednoduché. Abychom však splnili hygienické
normy, nemáme v tento okamžik jinou možnost,“ vysvětlila ředitelka MŠ Vizovice Ivana Petrů. Školka letos
shromáždila zhruba 80 žádostí o přijetí, víc než polovinu
z nich vyřídila kladně, zbytek musela odmítnout.
Nelehkou situaci by vyřešilo pouze rozšíření mateřinky. Město už sice má vypracovaný projekt, na jeho realizaci ale zatím chybí peníze. A situaci nezlehčuje ani koronavirová krize, která výrazně zasáhla i do městského
rozpočtu. I přesto se zastupitelé na svém červencovém
jednání shodli, že je nutné prověřit a případně najít způsob, jak prostory mateřské školy rozšířit.
„Nás to mrzí i v tom ohledu, že jsme museli odmítnout
žádost obce Lhotsko o uzavření dohody o společném
školském obvodu, ve kterém jsou Vizovice a Lutonina.

14

Podepsáním dohody vzniká ředitelce mateřské školy
povinnost přijmout přednostně děti s místem trvalého
pobytu, které je v tomto školském obvodu zařazeno. To
ale pouze do výše povoleného počtu dětí. A nedostatek
míst, kdy nemůžeme přijmout ani všechny školkové děti
z Vizovic a Lutoniny, je důvodem, proč jsme prozatím
nemohli vyjít Lhotsku vstříc,“ doplnila místostarostka Vizovic Alena Hanáková.
red.
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Kroužek
Kytara pro začátečníky
Kytara pro začátečníky
Kytara pro pokročilé
Hudební klub s Šárkou
Flétnička
Zobcová flétna I.
Zobcová flétna II.
Kroužek
Věda je zábava
Zálesácký
Rybářský
Myslivecký
Kynologický I.
Kynologický II.
Kroužek
Zumba
Street dance
Tanečky

Věk
2.- 3. třída ZŠ
od 4. třídy ZŠ
od 3. třídy ZŠ
od 5 třídy ZŠ
1. - 3. třída ZŠ
od 3. třídy ZŠ
pokračující

Přírodovědné a turistické aktivity

Taneční, pohybové a dramatické aktivity
Popis
tvorba vlastní taneční choreografie, zábava, posilování a protažení těla, v DDM
moderní dynamické tance, v DDM
tance při hudbě pro nejmenší, v DDM
Výtvarné a rukodělné aktivity
Popis
malba, kresba, keramika, stříhání, lepení aj.
vyrábění z různých materiálů, netradiční výtvarné techniky
pro začátečníky; základy techniky práce s hlínou a glazurami
pro pokročilé, rozvíjení techniky práce s hlínou a glazurami
pro zkušené, vlastní tvorba, pokročilé techniky
tvoření dle fantazie,1x za 14 dní

Kroužek
Lanové aktivity
Florbal
Hry bez hranic
Atletika
Gymnastika začátečníci
Gymnastika I.
Gymnastika II.
Gymnastika III.
Aerobik I.
Aerobik II.
Aerobik III.
Mažoretky
Sporťáček
Správní kluci a holky
Kruhový trénink

Věk
od 8. třídy ZŠ
od 8 do 12 let
od 4 do 5 let

Věk
1.- 3. třída ZŠ
4.- 6. třída ZŠ
od 2. třídy ZŠ

Technika
Popis
aplikace, hry, focení, vytváření videí, úprava fotek, aj.
praktické činnosti - výrobky do domácnosti, zahrádkaření, aj.

Sportovní a pohybové aktivity
Popis
lezení na umělé stěně, pohyb na lanových aktivitových prvcích
základy florbalu, práce s hokejkou, pravidla hry, fair-play

Cena/rok
700 Kč
800 Kč
1000 Kč
1100 Kč
1200 Kč
1500 Kč
Cena/rok
800 Kč
800 Kč
500 Kč

Věk
Cena/rok
5. - 9. třída 600 Kč
od 1. třídy 600 Kč

Věk
od 5. třídy ZŠ
1. - 3. třída ZŠ

Míčové hry, pohybové hry, pestrost pohybu
rozvoj atletických a sportovních dovedností formou her a soutěží
základy gymnastiky pro nejmenší, zlepšení fyzické kondice
pro pokračující z gymnastické přípravky a gymnastiky I, silové a švihové cviky

pro začátečníky, sestavy gymnastiky složené ze silových a švihových cviků
gymnastika pro pokračující děvčata, 2 hodiny
cvičení při hudbě, zlepšení fyzické kondice a oběhové soustavy
cvičení při hudbě pro pokročilé
cvičení při hudbě pro nejstarší, v tělocvičně dolní budovy ZŠ Vizovice
propojení sportu a tance, práce s hůlkou
cvičení na nářadí, sportovní hry, pestrost pohybu dětí v tělocvičně
zábavné míčové a pohybové hry pro kluky a holky
cvičení ke zformování postavy

Cena/rok
800 Kč
500 Kč
600 Kč
600 Kč
900 Kč
900 Kč
Cena/rok
600 Kč
600 Kč
600 Kč

Věk
pro děti MŠ, 4 - 6 let
1. - 6. třída ZŠ
1. - 4. třída ZŠ
od 3. třídy ZŠ
od 5. třídy ZŠ
od 18ti let

Společenskovědní aktivity
Popis
šperkování, líčení, doplňky do pokojíčku, cvičení, vaření, výlety
šperkování, líčení, doplňky do pokojíčku, cvičení, vaření, výlety
příprava jídel podle receptu, (+ 600 Kč na nákup potravin)

Kroužek
Aplikace s tabletem a robot Ozobot
Kutilové

Cena/rok
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
800 Kč

Věk
3. - 6. třída ZŠ
od 1. třídy ZŠ
od 9 let
od 3. třídy ZŠ
od 3. třídy ZŠ
od 3. třídy ZŠ

Popis
staň se malým vědcem; zábavnými pokusy se seznámíme s vědeckými obory
hry, zásady přežití v přírodě, turistika, (+ 120 Kč na roční členství TOM)
základy rybolovu, získání rybářského lístku (poplatek za lístek není v ceně kroužku)
lesní moudrost a myslivost, pobyt v lese, pod vedením myslivců
výcvik poslušnosti psů, cvičák u horní budovy ZŠ Vizovice
agility, cvičák u horní ZŠ Vizovice

Kroužek
Tvořínek
Šikulové
Keramika I.
Keramika II.
Keramika III.
Keramika pro dospělé
Kroužek
Dívčí klub I.
Dívčí klub II.
Vaření

Hudební aktivity
Popis
držení kytary, základní akordy, základní doprovod k písním
držení kytary, základní akordy, základní doprovod k písním
pokročilé akordy a doprovod k písním, skupinová hra
pro zkušené kytaristy; výuka na další nástroje, perkuse, zpěv
držení flétničky, správné dýchání, poznávání not, začátečníci
pro pokročilé a pokračující, hra z not, kánon, dvojhlas
pro pokračující, dvojhlas, trojhlas

od 5. třídy ZŠ
6 - 10 let
5 - 7 let
pokračující
od 2. třídy ZŠ
pokračující
1. - 2. třída ZŠ
3. - 4. třída ZŠ
od 5. třídy ZŠ
1. - 5. třída ZŠ
děti od 6 do 8 let
od 4 do 7 let
ženy

Cena/rok
1200 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
1200 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč

Pro nejmenší a pro rodiče
Název kroužku

Popis

Věková skupina

Klub maminek

cvičení, říkadla, předávání zkušeností

pro maminky a jejich miminka do 2 let 800 Kč

Raníček

říkadla a písničky, hudební a výtvarná činnost pro maminky a jejich děti od 2 do 4 let 800 Kč

Cvičení pro ženy a doprovodná jóga pro děti dopolední cvičení

pro ženy cvičení, pro děti jóga

Cena/rok

1200 Kč

ÚPLNOU NABÍDKU KROUŽKŮ NALEZNETE NA WEBU ddmzvonek.cz
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inzerce
školství
– pozvánky

Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021

spolky

Činnost jednoty Orel

ve Vizovicích ve školním roce 2020/2021
I když naše činnost byla bohužel v druhém pololetí minulého školního roku ochromena pandemií koronaviru,
pěvně věříme, že od září budeme v Orle opět pokračovat v úspěšných aktivitách, jak jsme byli zvyklí.
V novém školním roce budou naše město reprezentovat v Orelské florbalové lize týmy mladších žáků,
dorostenců (společný tým se staršími žáky), juniorů
a mužů. Přihlášení pro nové zájemce o florbal bude
probíhat vždy na prvních trénincích dané kategorie
až do vyčerpání kapacity. Kontakty na trenéry i více informací naleznete na našem webu www.orelvizovice.cz.
Aktuální informace o naplnění kapacit tréninků budeme
kromě webu zveřejňovat také na našem facebookovém
profilu: https://www.facebook.com/orelvizovice/.
Cvičení rodičů s dětmi – Orlíček
Nejmladší oddíl naší jednoty Orlíček už má za sebou 6
let své existence. Ve školním roce 2020/2021 se budeme scházet ve dvou skupinkách:
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• Orlíček – děti ve věku 1-3 let se svými rodiči – každou středu od 9 hod. na orlovně. Pomocí písniček
a říkanek se zde děti učí základním pohybovým dovednostem, pomocí netradičních pomůcek procvičují
jemnou motoriku. Nechybí překážková dráha a cvičení s padákem.
• Orlíček předškoláček – děti ve věku 3-6 let se svými rodiči – den a čas bude upřesněn. Náplní setkání je
vždy rozběhání formou honičky, rozcvička na písničky
Míši Růžičkové a poté pohybové a míčové hry inspirované biblickými příběhy.
Zájemci o cvičení v Orlíčku se mohou co nejdříve přihlásit Alžbětě Doležalové (alz.dolezalova@seznam.cz, tel.
607 720 109). Kapacita skupinek je omezena.
Těšíme se na setkání se všemi dětmi a jejich rodiči,
rádi mezi sebou uvítáme nové kamarády! Cvičit začínáme v týdnu od 7. září!
Mgr. Alžběta Doležalová a Ing. Ondřej Štach
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spolky
Tréninky florbalu pro všechny generace
Od pondělí 7. září začínáme s florbalovými tréninky, které budou probíhat následovně:
Kategorie

Čas

Místo

Trenér

Kapacita

Roční poplatek

Přípravka
2012 a mladší

Středa
14:45–15:45

Orlovna
(za kostelem)

Ondřej Žůrek
Marek Špaňhel

15

300 Kč

Mladší žáci
2008–2011

Středa
15:50–17:00

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej Štach

20

500 Kč

Starší žáci
2006–2007
Dorostenci
2004–2005

Pondělí
17:50–19:30

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Filip Vaculík

20

600 Kč

Mužská kategorie
(junioři, muži)
2002 a starší

Pondělí
19:30–21:00

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Jiří Oborský

20

600 Kč

Vizovské noviny 04/2020
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Petra Horáková a tenis ve Vizovicích
Kdo je teď tvým trenérem?
„Ve Zlíně Jiří Svoboda a Tomáš
Macharáček.“

Jako novopečený kronikář Vizovic
vyhledávám zajímavosti, které by
v kronice dle mého názoru neměly
chybět. V mém sousedství si pan
Ostravský s panem Horákem vybudovali tenisový kurt, kde vidím hrát
a trénovat mladé tenisty. V letních
vedrech tohoto roku mne zaujala
Petra Horáková tvrdým celodenním
tréninkem, a tak jsem se vypravil
na výzvědy. Přijal jsem milé pozvání
a nahlédl jsem i do pokojíku Petry.
Překvapilo mne množství vítězných
trofejí na stěnách a poličkách. Při
všech úspěších Petra není žádná primadona. Zahrála mi na klavír
a ochotně se nechala zvědavým
kronikářem vyzpovídat.
Povídali jsme si o tom, jak je těžké prosadit se v ženském tenisu,
jaké jsou odměny, náklady a skloubení sportu se školou.
Proč sis vybrala jako hlavní sport
zrovna tenis, který je náročný
po všech stránkách nejen pro
sportovce, ale i pro rodiče a zázemí?
„Od malička jsme s rodiči a sestrou sportovali – lyžovali, jezdili
na kola, plavali. Bavil mě i fotbal,
basketbal a florbal. Avšak k tenisu jsem se dostala přes moji starší
sestru Ivonu, která tenis hrála ve Vizovicích, ale jejich družstvo se rozpadlo. Přemýšleli jsme, jaký sport
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by šlo dělat tady ve Vizovicích. Pro
holku moc možností nebylo. Pamatuji si, jak táta seděl s kamarádem
u nás v obýváku a dostali nápad
pokračovat s tenisem ve Vizovicích
a udělat nábor dětí, které mají o tenis zájem. A tak to začalo.“
Jak je pro rodiče finančně náročné
podporovat tenistku?
„Je to dost náročné. Tréninky, trenéři, cesty, turnaje, to všechno se
musí platit. Teď jsem členkou oddílu
TK Zlín, který mě částečně podporuje. Na Slovensku hraji slovenskou
extraligu za tým TK Kúpele Piešťany, kde mě hradí veškeré náklady
související s mistrovskými zápasy
družstev.“
Hraješ také na Slovensku?
„Nastupuji v družstvech za TK
Kúpele Piešťany. Hrajeme nejvyšší
slovenské soutěže v dorostu i v ženách. Na soupisce máme i slovenskou reprezentantku Magdalenu
Rybárikovou (WTA 17.místo). V roce
2018 a 2019 jsem odehrála skoro
všechny mistráky v soutěži dorostenek i žen. V Obou kategoriích
jsme se umístili na 3.místech, což
bylo hodnoceno jako velký úspěch
v silné konkurenci klubů jako je TC
Empire Trnava, Slávia Agrofert Bratislava nebo Slovan Bratislava.“

Nebylo by blíž do špičky na příklad přes Prostějov nebo Přerov?
Měla jsi takovou myšlenku?
„Ne, to vůbec ne. Jsem ráda, že
Zlín má o mě zájem a jsem jeho
platná hráčka. Studuji Gymnázium
Lesní čtvrt ve Zlíně, po škole přejedu trolejbusem snadno a rychle
do tréninkového centra na Vršavě.
Takže je to pro mě při skloubení se
školou stíhatelné. Dojíždět trénovat
do Prostějova by pro mě při studiu
poměrně těžké školy nebylo možné.
Až dokončím školu ve Zlíně uvidím,
co bude dál, je to hodně o tom, kdo
si vás všimne a kde budu studovat
vysokou školu.“
Připravuješ se i ve Vizovicích?
„Teď už minimálně. Občas si zajdu zahrát na zeď, nebo si zkusím
servisy.“
Se kterou ze špičkových hráček sis
už zahrála?
„V
mládežnických
kategorií
jsem hrála například proti s Lindě
Fruhwirtové nebo Lindě Noskové
(obě jsou mistryně světa ve svých
kategoriích). Jsou to mladší hráčky, ale obě se již dostaly na přední příčky žebříčku nejen českého,
ale i světového. Linda Fruhwirtová
je dokonce i přes své mládí sparingovým partnerem českých fedcupových reprezentantek. S oběma
hráčkami mám dokonce kladnou
bilanci. Na turnaji v Milovicích jsem
si zahrála čtyřhru proti 114.hráčce
světa Tereze Martincové, která se 14
dnů před turnajem v Milovicích vrátila z grandslamu Australian Open.
Dokonce se nám podařilo se spoluhráčkou Míšou Kuchařovou zvítězit.“
Když jsem přestoupila do Zlína,
tak jsem přibližně 2 roky trénovala
se Sabinou Machalovou, vítězkou
prestižní Pardubické juniorky 2015
ve dvouhře i čtyřhře, což je juniorské mistrovství republiky. Následně
Sabina odešla na americkou uni-
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Ty bys nechtěla hrát a studovat
na některé z amerických univerzit? Dostala jsi nějakou nabídku?
„Když jsem se loni dostala na Pardubické juniorce mezi nejlepších 8
hráček a ještě se mě dařilo i herně,
tak mě přišlo ještě v tom týdnu několik nabídek k bezplatnému studiu
s tím, že bych za univerzity hrála.
O studiu v Americe ale neuvažuji, ráda bych vystudovala vysokou
školu doma, v České republice.“
Jak dlouho vydrží jedno vypletení
rakety?
„Na zápas mám nejméně 4 vypletené rakety, na tréninky stačí raketa
ohraná. Když nepraskne, stejně se
výplet mění jednou za čtrnáct dní.“
Jak se ti daří skloubit studium se
sportovní kariérou?
„Studuji Gymnázium Lesní čtvrt
ve Zlíně, třetí ročník. Je to náročné
studium a skloubit to s mým tenisem to fakt není jednoduché. Dále
plánuji studovat vysokou školu,
i když ještě nejsem rozhodnutá kterou.“
Máš ještě nějaké další koníčky?
„Ráda hraju na klavír, absolvovala jsem ve Vizovicích 7-letý cyklus.
Vždy mě bavila i atletika. Na ZŠ Vizovice jsem reprezentovala školu
v atletice. A i na Gymnáziu Lesní
čtvrť reprezentuji školu v atletice
a v basketbalu. V obou sportech se
náš tým dostal do celorepublikového finále.“

ně. Domů se vracím nejdříve v 17.45
hod. Pak mě čeká učení do školy. Je
to náročné. Ještě předtím než sednu nad knihu, ráda si chvíli zahraju
na klavír. Je to pro mě taková relaxace.
Přes víkendy mám většinou turnaj nebo mistrovský zápas družstev,
tedy pokud jsem zdravá a v plném
tréninku. Na všechno ostatní moc
času nezbývá.“
Co hodnotíš jako svůj zatím největší dosavadní úspěch?
„Pardubická juniorka 2019, dostala jsem se mezi nejlepších 8 hráček
a na Mistrovství Slovenské republiky
bronzové medaile v kategorii dorostenek i žen.“
Zúčastnila ses i zahraničních turnajů?
„Loni jsem byla pozvaná do kvalifikace ITF 15 000, což je turnaj s celkovou dotací 15 000 dolarů. S Polkou
Julií Oczachowskou jsem vyhrávala
první set 5:2, no Polka zápas skrečovala z důvodu bolesti ruky. Hrála
jsem docela dobře a rychlý povrch
v hale mě vyhovoval. Další zápas
jsem těsně prohrála s Němkou Fabienne Getttwart 4:6, 3:6. Získala
jsem alespoň nějaké body, abych
se posunula v žebříčku ITF a měla
možnost hrát alespoň kvalifikace
mezinárodních turnajů ITF (mezinárodní tenisové federace).“

Tvůj sportovní vzor?
„Jako dítěti tak v součastnosti se
mi líbí Serena Williams. Dokonce je
stejně vysoká a narozená ve stejný
den jako já, jen o 20 let dříve.“
Neuvažuješ o trénování, kde bys
měla možnost předat své zkušenosti mladším hráčům
„Mám licenci na 3. trenérskou
třídu. V příštím roce bych si chtěla
udělat licenci na 2. třídu. Moc času
na trénování momentálně nemám,
ale v letní prázdniny jsem trénovala
mladé zlínské hráče.“
Jaké jsou tvoje plány do budoucna?
„V České republice plánuji hrát
turnaje kategorie „A“ a pokud se
kvalifikuji, tak mistrovství republiky.
Chtěla bych hrát i více turnajů ITF.
Kromě individuálních turnajů plánuji
odehrát soutěže družstev za TK Zlín
a TK Kúpele Piešťany.“
Ve Vizovicích se hraje tenis od roku
1929, avšak zatím jediná Petra Horáková hraje tenis na nejvyšší republikové úrovni od žákovských kategorií
až po dospělé. Tak ať stoupáš tenisovým žebříčkem.
Ing. Miloslav Vítek,
kronikář města
foto: Libor Horák

Přibliž nám, jaký je život studující
tenistky?
„Ráno vstávám v cca 6 hodin,
mezi 6.15 až 7.00 odjíždím z domu
do školy. Ze školy přejedu na trénink. Trénink je poskládaný z tenisových tréninků, lezení na horolezecké stěně, což je dobré kompenzační
cvičení, fyzioterapie, kondičního
tréninku. Takhle je to 4-5krát týd-
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verzitu Ole Miss, se kterou byl jejich
tým v roce 2018 šestý mezi univerzitami z celých USA.“

zškolství
radnice

Odborná stáž studentů SŠOS Vizovice
Pravidelně již několik let vyjíždějí žáci všech studovaných oborů
na několikatýdenní odborné stáže
do zahraničí. Při studiu získávají široké teoretické znalosti doplněné
praktickou výukou na odborných
provozovnách. Možnost zúčastnit
se zahraniční odborné stáže je pro
žáky velkou výhodou, jelikož zde
mají možnost seznámit se s jinými
pracovními postupy a novinkami
ve svém oboru, ale také rozšířit si
jazykové kompetence.
Žáci naší školy díky získanému
grantu vycestovali na odbornou stáž
v neděli 16. února 2020 do italského

města Milána. První polovina plánované čtrnáctidenní stáže probíhala
bez komplikací. Budoucí fotografové a krejčí buď jednotlivě, anebo
ve skupince pracovali v milánských
firmách pod dohledem zkušených
italských odborníků. Začátkem druhého týdne jsme se museli rychle
přizpůsobit nastávající epidemiologické situaci v Itálii. Zajištění bezpečnosti žáků bylo naší prvořadou
prioritou. Velké poděkování patří
dopravní společnosti ČSAD Vsetín
a.s., která byla ochotna zajistit návrat žáků zpátky do České republiky i při této nejisté a komplikované

situaci, kdy se vše měnilo z hodiny
na hodinu. Žáci školy se společně
s pedagogickým doprovodem vrátili zpátky bezpečně a ve zdraví v brzkých ranních hodinách ve středu 26.
února. Všichni jsme si přivezli nejen
nové profesní dovednosti a poznatky, ale také cennou zkušenost, jak
zvládnout neočekáváné události.
Text: Mgr. Petra Franková
Foto: Bc. Radka Dynková

Zahraniční odborná stáž z pohledu žáků:
„Stáž jsem si moc užila i přesto, že
jsem měla ze začátku strach a nevěděla jsem, co očekávat. Našla
jsem si nové přátele a celkově, jako
celá milánská parta, jsme si dobře
rozuměli. Řekla bych, že naše skupinka sesbírala nejvíce pracovních
zkušeností. Fotili jsme každý den
a práce mě bavila. Bohužel nám
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kvůli brzkému odjezdu nezbylo
moc času na focení mimo práci a ráda bych se podívala na více
zajímavých míst v tomto krásném
velkoměstě. Na Miláno mám hezké
vzpomínky.“

„Poprvé jsem měla možnost pracovat v zahraničí a tato zkušenost pro
mě byla velice zajímavá a užitečná.
Zažila jsem příjemnou spolupráci
s modelkami a fotografy v malém
ateliéru v centru krásného Milána.“

Kateřina Janečková
obor fotograf

Julie Jančeková
obor krejčí
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Mimořádná
mezinárodní
akce,
o které jsme psali v červencovém
čísle, je tady! Téměř třicet parketářských mistrů z celého světa se
bude šest dní sklánět nad podlahami v reprezentačních prostorách
vizovického zámku, aby jim vrátili
historickou podobu. V místnosti, pro
kterou se původní parkety vyráběly
ručně, budou ručně pracovat i oni
a tam, kde už probíhala výroba dílců pomocí techniky, budou použity
elektrické nástroje. Původní technologie budou dodrženy i při povrchových úpravách, a tak se vizovická
verze WORKCAMP PARQUET 2020
stane ukázkou tradičního přístupu
k řemeslu se záměrem zdůraznit
naléhavost udržování a podpory řemeslných dovedností a postupů.

Současný „moderní“ svět směruje mladé lidi více ke studiu a vzdělávání, vedoucí k místům na vyšších
pracovních pozicích, jako kdyby
profese v řemesle byly něčím podřadným. Přitom právě řemeslo je
to, bez čeho se v praktickém životě
opravdu neobejdeme! Navíc jej nemůže dělat každý. Kdo není zručný
a trpělivý, psychicky i fyzicky odolný, zvídavý, kdo není obdařen kreativním myšlením a schopností učit
se a zdokonalovat celý život, ten
nemá šanci ve světě řemesla uspět.
Teď tedy máte možnost vidět
komunitu parketářských „srdcařů“
na vlastní oči. Během prací na výměně podlah bude zámek přístupný veřejnosti v běžných otvíracích
časech, výjimečně přidáváme také

pondělí 31. 8., které je obvykle zavíracím dnem. Prohlídky budou
probíhat standardně s výjimkou
míst probíhajících prací; tam, namísto běžného výkladu průvodce,
představí práci parketářů některý
z mistrů. Cena zůstává beze změny,
počet osob ve skupinách budeme
regulovat podle momentální situace, proto doporučuji raději si prohlídku předem objednat.
V souvislosti s akcí WORKCAMP
PARQUET 2020 také upozorňuji návštěvníky areálu zámku a zámecké zahrady, že bude pro veřejnost
ve čtvrtek 3. září mimořádně otevřeno pouze do 16 hodin.
Jana Pluhařová, kastelánka
www.zamek-vizovice.cz
tel. 577452762, 724 316 410

WORKCAMP PARQUET 2019, Polsko. Foto Archiv spolku WORKCAMP PARQUET.
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řemeslo

Parketáři z tří kontinentů míří do Vizovic

řemeslo

Vizovické sklo – tradice a současnost
Vizovická firma GLASS ATELIER
MORAVA zahájila dne 7. 7. 2020
vernisáží svou výstavu VIZOVICKÉ
SKLO – TRADICE A SOUČASNOST.
Výstavu připravili Ing. Jan Hladík
a Jiří Vosmík, který je hlavním designérem sklárny od jejího založení.
Velkým překvapením i pro samotné
autory výstavy bylo vystoupení kamaráda Mirka Haly, který jim přišel
na vernisáž zazpívat. Výstavu můžete navštívit ve výstavních prostorách Domu kultury Vizovice do 25.
září 2020.
GLASS ATELIER MORAVA ve Vizovicích zahájil svou činnost k zajímavému datu, kterým byl pátek
13. prosince v roce 1991 a stal se
tak první, soukromou sklárnou postavenou po „Sametové revoluci“
v tehdejším Československu. Zároveň byl tímto okamžikem položen
ve Vizovicích základní kámen nové
tradice, jakou je klasická ruční výroba skla. V roce 2021 oslaví sklárna
třicáté výročí od svého založení.
Můžeme konstatovat, že v současné době, kdy v naší republice zanikají z převážně ekonomických důvodů i nesrovnatelně větší sklářské
podniky, je tento fakt světlou výjimkou dokládající, že tato malá sklárna
má dobré základy a to jak v oblasti
personální, tak i v naplňování stanovených úkolů a dlouhodobých cílů.
Záměrem tvůrců křehké krásy
ve vizovickém atelieru je výroba
sortimentu, který dokonale slouží
svému účelu a zároveň potěší srdce
zákazníka ladnou křivkou svých tvarů a nadčasovostí designu.
Charakteristickým rysem vizovického skla je od samého počátku kombinace brilantního křišťálu
s modrou, případně zelenou barevkou. Tento trend je v posledních letech obohacován o detaily v celé
škále nových, zajímavých, různobarevných pudrů a frit. Kalíškové
soubory a dárkové předměty včetně unikátních skleněných objektů
jsou zdobeny a tvarovány tradičními
ručními technikami přímo na huti
v žáru pece. Výsledkem pak jsou
výrobky, které splňují nejpřísnější
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kritéria designu a kvality, což dokumentuje celá řada ocenění a vyznamenání udělených designerovi
Jiřímu Vosmíkovi, z nichž lze uvést
kupříkladu opakovaně cenu „Vynikající design“ udílenou mezinárodní
komisí Institutu průmyslového designu České republiky, nebo „Zlaté
jehlany“ veletrhů SIBO v Praze.
Glass Atelier představuje svou
produkci na různých výstavách a tématických veletrzích jak v České
republice, tak i v zahraničí. Za mnohé lze jmenovat Prahu, Brno, Český Krumlov, Frankfurt n/M., Madrid,
Milano, Houston, Dallas, New York
a další.
Za dobu činnosti Glass Atelieru
byly jeho výrobky vyvezeny do více
jak padesáti zemí celého světa
a v tuzemsku se s nimi můžeme setkat v celé řadě luxusních prodejen
a galerií ve všech větších městech

naší republiky. V areálu sklárny je
malá, stylově zařízená prodejna, kde
zájemce nalezne široký sortiment
z produkce atelieru, včetně souběhů exportních souborů za výhodné
ceny. Samozřejmostí je i možnost
prohlídky podnikové vzorkovny
a v případě zájmu z nadhledu pozorovat práci sklářů, při jejich náročné
práci v žáru sklářských pecí.
Touto stručnou charakteristikou
jsme se pokusili přiblížit vám v kostce historii sklářského atelieru G.A.M.
Vizovice.
Závěrem tohoto úvodního slova si dovolujeme popřát všem návštěvníkům této výstavy příjemný
kulturní zážitek a vyjádřit přesvědčen, že se s vámi v co největším počtu setkáme v naší podnikové prodejně v areálu závodu na Nádražní
ulici.
Jiří Vosmík
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Možnost progresivní
regionální inzerce. Statisticky
ověřený dosah 5 000 čtenářů.
Množstevní slevy opakované
inzerce při platbě předem:
3× = 10% sleva
5× = 15% sleva
7× = 20% sleva
vizovske.noviny@vizovice.eu
CENÍK A ROZMĚRY:

celostrana

240×180 mm
2 700 Kč

½ strany
117×180 mm
1 400 Kč

87×117 mm
750 Kč
¼ strany

⅛ strany

1/16 strany
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87×56 mm
400 Kč

25×87 mm
210 Kč
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řemeslo

Inzerce

historie

Jan Amos Komenský
Když jsem ještě jako študák vyrazil
za hranice, zjistil jsem, že některé
naše slavné osobnosti nejsou až tak
známy, jak bychom předpokládali.
Například o Jaromíru Jágrovi jsem
slyšel, že to je někdo jako Zidane,
akorát na bruslích a musel jsem
vysvětlovat, že „česká lokomotiva“
byl skutečný člověk jménem Emil
Zátopek. Na některé osobnosti se
ale dalo klidně vsadit. Vedle Václava Havla to byl i „učitel národů“ Jan
Amos Komenský.
Jedinečným pro nás je fakt, že
díky manželce Magdaleně Vizovské se s tímto velikánem můžeme
cítit spřízněni ještě o něco více, než
ostatní čeští spoluobčané.

Komenského vize o podobě výuky jsou staré tři a půl století a dnes
působí celkem samozřejmě. V kontextu 17. století ale byly naprosto
revoluční. Právě díky tomu dosáhl
Komenský světové proslulosti. Pro
představu si přečtěte některé z Komenského zásad pro správnou výuku: „Do školy chodí všechny děti,
chlapci i dívky, bez ohledu na postavení či majetek rodičů. Škola stojí
na klidném místě, v zahradě, kde
děti poznávají přírodu, blízko hřiště,
kde si mohou hrát. Nenutíme žáky
učit nazpaměť nic, čemu dosud
neporozuměli. Netrestáme žáky výpraskem…“.

V letošním roce uplyne právě 350
let od úmrtí tohoto českého velikána.
Na závěr jedna otázka. Víte
po kom je v České republice pojmenováno nejvíce ulic? Odpověď je nasnadě. Pouze upřesním, že po „učiteli národů“ se jmenuje celkem 473
ulic či náměstí po celé zemi.
Jindřich Návrat

Před 330 lety byl postaven mariánský sloup

Mimořádným svědectvím víry a hojné úcty k Matce Boží jsou mariánské sloupy v mnohých městech naší
země, které předchozí generace
zbudovaly na poděkování za záchranu před pohromami a válečnými útrapami a na znamení vděčnosti
za získané milosti. První mariánský
sloup v naší zemi byl zbudován
v roce 1650 v Praze na Staroměstském náměstí. Ve Vizovicích byl
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mariánský sloup postaven v roce
1690. Pískovcový sloup je umístěn
v centru Masarykova náměstí (dříve
Dolní) v barokním stylu. Prostor kolem něj se parkově upraven. Sloup
je osazen na základně, kterou tvoří
čtyřdílný sokl s pilíři, ve tvaru rovnoramenného kříže. Sokl s pilíři je
ukončen vyloženou profilovanou
římsou. Na severní straně soklu je
nápis: POSTAVENO 1690, OBNOVENO 1905, OBNOVENO 1940, OBNOVENO 2000. Na bočních stranách
soklu jsou dva reliéfně provedené erby se znaky pánů z Vizovic.
Na jednotlivých pilířích jsou umístěny sochy světců: sv. Jan Nepomucký, sv. Václav, sv. Florián a sv.
Prokop. Sloup stojí na pravidelném
čtyřbokém podstavci se zrcadly,
kde v přední části je kovová konzola na zavěšení lucerny (lucerna zde
dnes není). Hlavice sloupu je kompozitního řádu, na něm na kruhové
základně ve tvaru polokoule stojí
socha Panny Marie Bolestné. Světice je v podživotní velikosti v bohatě nařasené a rozevláté drapérii
a s pláštěm přes hlavu sepnutým

pod krkem. Hruď má probodnutou
mečem z pozlaceného kovu. Panna Marie má dynamicky prohnutou
figuru, od vystouplého pravého kolena vede záhyb látky k sepjatým
rukám na boku, linie pokračuje až
k doleva nakloněné hlavě P. Marie.
Ta je ozdobena svatozáří se šesti
hvězdami z pozlaceného kovu. Materiál: kámen – jemnozrnný a hrubozrnný pískovec. Památkově chráněno od 3.5.1958.
Ještě bych chtěl připomenout
jedno výročí a to 450 roků od povýšení Vizovic na město císařem
Maxmiliánem II. v roce 1570, přičemž bylo Vizovicím přiděleno
každoroční konání dvou jarmarků.
Stalo se tak na žádost Zdeňka Kafky Říčanského, který ve Vizovicích
postavil renesanční zámek, zvaný
Nový Smilheim a vybudoval Říčanskou ulici, čímž se pozitivně zapsal
do dějin Vizovic. Listina, kterou byly
Vizovice vysazeny na město se ztratila, ale její opis byl bezpečně uložen v pražském Státním archivu.
Jan Štalmach
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KLU B ČE SK ÝCH T U RI S T Ů O DB O R V I Z O V I C E P O Ř Á DÁ

16. - 18. ŘÍJNA 2020

FESTIVAL
AMATÉRSKÝCH TURISTICKÝCH
FILMŮ A FOTOGRAFIÍ

FATF - INVITARE LA EURORANDO 2O21

Z pohoří Retezat

Tematicky zaměřený na krásy Rumunska v „předvečer“ konání
Evropského srazu turistů EURORANDA 2021 v Rumunsku ve městě Sibiu

Pod záštitou předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala
a starostky města Vizovice Bc. Sylvie Dolanské

PROGRAM:
PÁTEK 16. ŘÍJNA 2020

Sibiu - Skanzen Astra

Přihlášení a ubytování účastníků ze vzdálených míst

SOBOTA 17. ŘÍJNA 2020

8.00 - 14.00 hod. volný program – start v Infocentru Domu kultury
- turistika na stezce pro vozíčkáře- dvě varianty 5 až 7 km
- prohlídka muzea slivovice v areálu R. Jelínek
- prohlídka úspěšného pavilonu z EXPO 2015 v areálu firmy KOMA
/vstup zdarma v rámci EUROBEDS/
14.00 - 17.00 hod. - hlavní program Dům kultury vchod z parkoviště:
- zazpívá a zatančí folklorní soubor Vizovjánek
- beseda a promítání videofilmů natočených při výpravách turistů
na výpravách“ Odkud přišli Valaši“

Skanzen Astra V Sibiu

17.00 - 20.00 hod. - setkání turistů a cestovatelů při Country hudbě Dům
kultury vchod z parkoviště

NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2020

10.00 - 16.00 hod. - prohlídka zámku ve Vizovicích
8 hod. - túra po naučné stezce „Vizovické prameny“ přes Turistický pramen, Chladnou studnu, rozhlednu Doubrava a Janův hrad – start u sokolovny.
Startovné

kostelíky UNESCO v oblasti Suceava

- platí na program v sobotu od 14.00 do 22.00 hod. a na turistické
pochody
- 50 Kč člen KČT - sleva 50% v rámci turistického slevového
systému EUROBEDS
- 100 Kč ostatní účastníci

Vstupné = startovné – předplatné naInformační centrum Domu kultury Vizovice, nebo online na stránkách www.kctvizovice.ic.cz /FATF 2020. Na těchto
stránkách budou aktuální informace k festivalu.
Rametea - údolí monastyrů

kultura

Vizovický farmářský trh

zahájil opět kulturní dění ve Vizovicích
Konečně se pomalu i kultura ve Vizovicích po karanténě začala rozjíždět. V rámci rozvolňování opatření nám vláda umožnila uspořádat
Vizovický farmářský trh, který si už
našel své příznivce na novém místě – na parkovišti za Domem kultury. Po dlouhém pídění co si můžeme při organizaci už dovolit a co
ne, jsme se rozhodli dát na intuici
a rozjet trhy v duchu, na který jsou
lidé zvyklí. Povolali jsme kapelu a
domluvili prodejce. Změřili jsme
prostory, abychom věděli, kolik prodejců v řádných rozestupech stánků
si můžeme dovolit pozvat a šlo se
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na to. Premiéru zaznamenalo i několik našich nových stánků, které
město dokoupilo, jelikož za 7 let trvání Vizovických farmářských a jiných trhů už některé stánky pomalu
dosloužily. První červnovou sobotu
6. 6. po pátečním propršeném dni
vyšlo sluníčko v plné svojí kráse,
stánky byly postaveny, desinfekce
nachystána, kapela naladěna a už
se s napětím čekalo jen na první
návštěvníky. Přece jenom po rouškovém období jsme byli zvědavi,
nakolik se budou chtít lidé opět bez
omezení vidět a bavit, no prostě to
bylo napínavé. A klaplo to. Lidé se

začali objevovat a za chvíli bylo kolem stánků plno zájemců o koupě
sýrů, uzenin, koláčů a dalších produktů. Krásné počasí, muzika a určitě i skutečnost, že od 12 hodin byla
před zámkem výstava veteránů Porsche přispělo k tomu, že lidé přišli
a akce se zdařila.
Dovolujeme si Vás tímto pozvat
na další Vizovický farmářský trh
19. září 2020 a budeme se těšit, že
se opět v hojném počtu uvidíme.
Pracovníci Domu kultury
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kultura

DŮM KULTURY VIZOVICE
PROGRAM -

ZÁŘÍ 2020

5. 9

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD – MUZEUM SLIVOVICE R. JELÍNKA V PRAZE

15.9

KONZULTACE

Rezervace do 14. 8. 2020 v Informačním centru,
email:infocentrum@dkvizovice.cz, tel: 734 273 434. Cena 1050 Kč (vstupné + doprava).

9:00-17:00

15.9

Individuální osobní konzultace s ostravským vztahovým a rodinným terapeutem Markem Ščotkou.
UČEBNA DK – vchod z parkoviště | Cena konzultace: 1 000 Kč/75 min.
Objednávky: 608 808 664.

ZÁJEZD

PŘEDNÁŠKA

RODOVÉ LINIE

17:30-20:00

17.9

Tajemství rodových zátěží. Zážitková přednáška Marka Ščotky.
KAVÁRNA DOMU KULTURY | Vstupné: 300 Kč/ mládež do 18 let včetně vstup zdarma, platba na místě.
Přihlášky: marek.scotka@gmail.com

PŘEDNÁŠKA

HUDEBNÍ KLUB – ZÁKULISÍ PETRA MICHÁLKA

Host ředitel Městského divadla ve Zlíně.
KAVÁRNA DOMU KULTURY
Předprodej vstupenek v papírnictví Pavelka a Informačním centru za 80 Kč, na místě za 100 Kč, online: www.dkvizovice.cz.

18:00

UDÁLOST

VIZOVICKÝ FARMÁŘSKÝ TRH

19.9.
9:00-12:00

Můžete se těšit na výpěstky a výrobky přímo od farmářů a řemeslníků.
PARKOVIŠTĚ ZA DOMEM KULTURY
Občerstvení a hudební doprovod zajištěn.

19.9.

VIZOVSKÁ METAL PÁRTY

22.9.

THE BACKWARDS – BEATLES SOLO YEARS

Metalová projekce, metalové novinky, karibské rumy, půlnoční tatarák.
KAVÁRNA DOMU KULTURY | Vstupné na místě 50 Kč.

19:00

Koncert nejznámější revival Beatles skupiny.
DŮM KULTURY | Předprodej vstupenek v papírnictví Pavelka a Informačním centru za 400 Kč, na místě za 450 Kč
online prodej: www.dkvizovice.cz

29.3.

SAMOLIEČBA ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ

Přednáška s významným slovenským léčitelem – objevitelem samoléčebných metod Štefanom Zakuťanským.
Součástí přednášky bude prodej knihy Samoliečba.
KAVÁRNA DOMU KULTURY | Vstupné dobrovolné.

17:30

53. VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY

11.9.19:30
18.9.19:30
25.9.19:30

LABYRINT SVĚTA RÁJ SRDCE - Irena Chřibková – varhany, Marek Eben – umělecký přednes,
Varhanní cyklus Petra Ebena doprovázející texty J. A. Komenského. Koncert v kostele sv. Vavřince.

UDÁLOST

KONCERT

KONCERT

PŘEDNÁŠKA

KONCERTY

SOLUS - Walter Hofbauer – trubka, Alice Vibirská – klavírní spolupráce
koncert z Listiny mladých Nadace ČHF. Reprezentační sál Státního zámku Vizovice.
BEETHOVEN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI - Ivan Klánský a Lukáš Klánský – klavír
V klavírních skladbách pro čtyři ruce. Reprezentační sál Státního zámku Vizovice.

PRO VÍCE INFORMACÍ, NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY DK VIZOVICE
WWW.DKVIZOVICE.CZ
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inzerce – pozvánky

• Nechceme už bydlet v paneláku, proto hledáme RD se zahrádkou. Rekonstrukce se nebojíme. Tel.: 731 041 752
• ●Hledáme byt k investici (může být 3+1,2+1,1+1). Rekonstrukce se nebojíme. Tel.: 739 751 877

POSTELE
MATRACE
ROŠTY
Dlouhá 174 | Slušovice
tel. 792 779 906

www.hm-studio-slusovice6webnode.cz
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inzerce – pozvánky
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