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Vstávám. Brzké ráno pøeZAMYLENÍ
chází pozvolna v den. Snìí.
Pøestoe zaèíná únor, snìhové
vloèky a bílá krajina, tak mírná a uklidòující, evokuje èas Vánoc.
Chce se mi øíci koda, e jsou pryè, ale vechno je jak má být, a je
dobøe, e jsme postupnì vstoupili do roku 2015. Náhlou atmosféru
Ladovy zimy s vùní nezbytné ranní kávy protíná po troe pøíjemných
melodií pøekvapující informace z rádia o 110. výroèí narození Jana
Wericha. Tolik? Napadá mì s upøeným pohledem do padajících vloèek snìhu v edomodrém probouzejícím se ránu. A i kdy je zaèátek roku nenávratnì pryè, moje mylenky, podobnì jako v závìru
roku, se zatoulaly do èasù minulých. S hrnkem kávy zaèínám tvoøit
most mezi minulostí a pøítomností hledáním nahodilých informací,
koho letos popostrèí do popøedí koncová 0 nebo 5 v letopoètu z øady
lidí a událostí u dávno uzavøených v krabicích vzpomínek.
600 let od upálení teologa, kazatele a církevního reformátora
Mistra Jana Husa, 250 let od narození a 200 let od úmrtí èeského
hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby nebo 50 let od úmrtí Jana
Antonína Bati. Ve Vizovicích si z dlouhého výètu osobností pøipomeneme výroèí dvì. 65 let od úmrtí Metodìje Bakaly - jedné z nejvýznamnìjích osobností první republiky ve Vizovicích. Starosta
mìsta, øídící uèitel a správce obecné koly, hudební skladatel, divadelní a rozhlasový autor, reisér. Jeden z mála autorù zabývajících
se vizovickým folklórem, který velmi úzce spolupracoval s PhMr.
Josefem Èimáøem, autorem Dìjin a pamìtí mìsta Vizovice, od jeho úmrtí letos uplyne 50 let.
Bláhovì si myslím, e vybrat události pøipomínající si kulatá výroèí nebude problém. Omyl. Je jich celá øada. Chytám je do dlaní jako chytají dìti padající vloèky a vybírám jen ty nejvìtí. Kterou zaèít,
kterou nevynechat
Zkusím to s kostelem sv. Vavøince, který pøed 520 lety znovuvybudoval pan Boèek Kuna z Kuntátu. 445 let od povýení Vizovic
na mìsto Maxmiliánem II.
Ani sloup Bolestné Panny Marie na Masarykovì námìstí nelze
opomenout se svými 325 lety od dokonèení. Úsmìvné drobné výroèí si nese zpráva stará 430 let z panského urbáøe o první panské
palírni pronajímané vrchností. Výstavba nového barokního
zámku byla dokonèena pøed 245 lety.
130 let je ve Vizovicích Sokol, 175 let èetnická stanice, 110 let

pøichází poutníci k jednomu z
pramenù elechovského potoka, kde vystavìl Jan Rychlík
kamenný portál kaplièky se sochou Panny Marie na místì zvaném
U Chladné studny. Ji 105 let je ve Vizovicích telefon. Po pozemkové reformì, pøed 90 lety, byla dokonèena regulace Døevnice.
Mezi nejdùleitìjí patøí 70. výroèí od konce II. svìtové války.
Bohatý na události byl také rok 1950. Byl zruen kláter, zastavena
stavba trati Vizovice - Horní Lideè, otevøena nová budova koly
Vizovické Hradèany a zahájena výstavba budovy dìtského domova v Chrastìovské ulici. Budovaly se vodojemy na Hruovém a u
trati nad mìstem. U zámku, na námìstí Palackého a v ulici Øíèanské, které patøí do historického jádra mìsta dvacetileté mìstské
památkové zóny, byly odhaleny nálezy støedovìké keramiky, 3 gotické oblouky a výlabky. Po 300 letech byl uveden na zdejí faru
evangelický faráø Václav Matoulek.

ÚVODEM

Vizovice vdy byly bohaté svými dìjinami. Událostmi, které
mìnily ivoty lidí a èasto i vzhled krajiny. Událostmi a lidmi, na které
mùeme být pyní, ale i takovými, které bychom nikdy nemìli zapomenout.
A kam povedou nae kroky v dobì vymìøené letonímu roku?
Moná nìkteré osloví slunná Itálie a Miláno. Mìsto s bohatou historií a minimálnì krásnou architekturou. Letos v dobì od kvìtna do
øíjna jetì bohatí poøádáním Veobecné svìtové výstavy EXPO
2015, kde bude zastoupena i Èeská republika. Èeský pavilon pøedstavuje pièkovou èeskou modulární architekturu, kterou dodala a
instalovala spoleènost KOMA Modular Vizovice. Samotná informace
o úèasti vizovické firmy by nás mohla naplòovat minimálnì radostí,
vìøím, e i hrdostí. Úasné je vak i to, e italská média podle zdroje www.czexpo.com ho ji nyní zaøadila mezi TOP 5 nejlepích pavilonù, a to dokonce hned na druhé místo po hostitelské Itálii (dále
Malajsie, Èína a pìtku uzavírá Izrael).
Nechejte se zlákat k procházce novým èíslem Vizovských novin
s nabídkou informací z mìstského úøadu, zprávami ze ivota mìsta
v poèátku roku i malým exkurzem do historie mìsta.
Pohodový rok 2015 naplnìný novými pozitivními událostmi a
proitky pøeje
Alena Hanáková
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Omlouváme se za tiskaøského otka, který se vloudil do èlánku o
cukráøské rodinì Klaèánkù v minulém èísle VN 12/2014, kde v prvním
odstavci je uvedeno: ...syn zakladatele Jan. Správnì mìlo být uvedno Jiøí. Jetì jednou se omlouváme.
Richard Jaronìk
Dobrý den redakce Vizovských novin,
pocházím a jsem rodákem z Jeniova (Karlovy Vary), tudí nemám
s Vaím krajem (k mé smùle) nic spoleèného. Jen souhrou náhod jsem
pøi návtìvì mých kamarádù nael na stole výtisk Vaich novin. Sloitou cestou jsem dopátral, e mému kamarádovi se dcera pøivdala do
Vizovic a noviny si od ní z vánoèní návtìvy pøivezl.
Jsem grafik a pracuji v tiskárnì a musím sklonit poklonu nad grafickým ztvárnìním publikace. Zvlátì kvituji nad rubrikou Historie.
Dostane se mi do rukou mnoho regionálního tisku a v ádném jsem
nenael, aby se tak podrobnì nìkteré zabývaly historií svých podnikù,
ivnostníkù a tím samozøejmì i obèanù svého mìsta.
Je to velmi zásluná práce, protoe kadý vzdìlaný èlovìk ví, e
bez historie není budoucnost a jen moudøí se dokáí z historie pouèit
(el takových je málo). Èili slovy klasika, konkrétnì George Santayany: Ti, kdo si nepamatují dìjiny, jsou odsouzeni k tomu, aby si je
zopakovali.
Drím palce ve shánìní historických podkladù pro dalí èísla.
Roman Zajíc
Kdy jsem se nedávno probíral èlánky, které jsem jetì nael, s
hrùzou jsem zjistil, e se v nich nenechází ani jeden, který by se dal
brát vánì. Kdysi jsem stvoøil cosi o Joinovi z bain a zastavila mì
jedna starí paní a povídá: Pane Kladníèek, on ten Join opravdu il?
Zprvu jsem si myslel, e si dìlá srandu, ale ona to myslela vánì.
Take jestli mi jetì nìkdy vyjde nìco s mým podpisem, berte to prosím, váení ètenáøi, s rezervou. A radìji vìtí.
Frantiek Kladníèek
Váení vizovtí obèané.
Jsme ji v roce 2015 a èekají nás nejkrásnìjí dny roku, dny plné
slunce a tepla.
A právì v této dobì plné oèekávání, bych vám chtìla pøipomenout
krásnou povìst, která se váe k zaloení naeho mìsta.
Kadý z nás ví, e v r. 1261, v písemných pramenech, se pøipomínají Vizovice. Do této doby byly jen malou trhovou obcí. Okolí bylo
obklopeno pøekrásnými, hlubokými lesy. A právì v dobì pøed výe uvedeným datem, projídìl koòmo touto krajinou královský kastelán ze
vzdáleného hradu Brumov, p. Smil ze Støílek.
Dlouhá cesta ubíhala a najednou uvidìl velký ípový keø, a na nìm
jediná, krásná, omamnì vonící rùe. Pokochal se pohledem, rùi utrhl
a chtìl ji z daleké cesty pøivést jako dárek, své milované choti. Rùi
vloil do torny sedla a spìchal vstøíc své milované. Byl velmi pøekva-
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pen, kdy po pøíjezdu na hrad, rùe z torny zmizela.
Rùí byl tak fascinován - aè velmi unaven, obrátil svého konì a jel
zpìt stejnou cestou rùi hledat, ale nenael.
Jak velmi byl pøekvapen, kdy pøijel k onomu keøi a na stejném
místì byla opìt ona krásná, vonící rùe. Povaoval tento úkaz za
zázrak, pokyn od Boha.
Na místì, kde ípový keø byl, dal postavit kláter, který byl pojmenován Smilheim, nebo té Rosa Mariae - Rùe Mariina.
Léta a staletí bìela dál rychlostí dostihového konì, docházelo k
rùzným nièivým nájezdùm vzbouøencù, a v 15. století byl kláter znièen.
A po cca sto letech, tedy v 16. století, byl na místì klátera postaven dnení zámek, který je perlou a pýchou Vizovic, které byly zaloeny z lásky k pøírodì, Bohu a lidem.
Vame si naeho krásného, malého mìsteèka a chovejme se k
nìmu s patøiènou úctou, chraòme svùj domov.
Pøeji vám vem hodnì zdraví, tìstí, lásky.
Helena Mazùrková

JAK SE SLAVÍVALO MD
Tento svátek se za bývalého reimu hodnì slavil a tak si obchodníci, kvìtináøi a hospodtí pøili na své. Hospody a spoleèenské místnosti byly dlouho dopøedu zadány,
Na jednu takovou oslavu ve Svitu vzpomínám a mohlo to být tak
kolem 70 let minulého století. Hned po zahájení pracovní doby svolal
vedoucí dílny pracovníky a pronesl slavnostní projev.
Po projevu byly rozdávány dárky. Svobodné holky dostaly kvìtinu,
èokoládovou tyèinku zn. Milena a pusu od vedoucího. Matky s jedním
nebo dvìma dìtmi bonboniéru a pracovní zástìru.
Zaslouilé matky s tøemi i více dìtmi obdrely bonboniéru, zástìru
a knihu od profesora Døímala Jak naloit s volným èasem. Svobodné
cérky se chichotaly a zaslouilé matky utíraly slzièky.
Po rozdání dárkù vedoucí zdùraznil, zeje normální pracovní den a
zakazuje konzumaci alkoholu. Po pracovní dobì jsme se mìli sejít
spoleènì se zástupci vedení v restauraci U Plailù.
Kolem osmé hodiny zaèala dopravník obcházet povìøená osoba s
láhví krytou z pracovní blùzou. Pøestávka v deset nás ale dokonale
vyvedla z pracovního úsilí.
Èas 12:00 hod., dopravník u stál, vedoucí byl nezvìstný a z pánské atny se ozýval smíený zpìv. A to nás hlavní oslava odpoledne
teprve èekala!
Frantiek Kladníèek

INFORMACE FINANÈNÍHO ODBORU - VÝE MÍSTNÍCH POPLATKÙ V ROCE 2015
Rozhodnutím zastupitelstva mìsta ze dne 10. 12. 2014 dochází v
roce 2015 k následujícím úpravám u sazeb místních poplatkù, které
jsou blíe specifikovány ve schválených obecnì závazných vyhlákách mìsta týkajících se místních poplatkù ( OZV è. 1 a 2/2014, které
jsou úèinné od 1. 1. 2015):
1. Poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù (dále jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu)
Rozhodnutím zastupitelstva dochází ke sníení místního poplatku
za likvidaci komunálního odpadu z pùvodní èástky 580 Kè / poplatníka / rok na èástku 550 Kè / poplatníka / rok.
Poplatníkem je fyzická osoba
a)
která má ve Vizovicích trvalý pobyt,
b)
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území
ÈR povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na dobu delí ne 90
dnù,
c)
která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území ÈR
pobývá na území ÈR pøechodnì po dobu delí 3 mìsícù,
d)
které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo doèasná ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu cizincù,
e)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hláena k
pobytu ádná fyzická osoba, a to ve výi odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu
Splatnost místního poplatku je 31. 3. 2015.
2. Místní poplatek ze psù na rok 2015 zùstává stejný jako v roce
2014:
Základní sazby poplatku:
60 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìov (90 Kè za kadého dalího
psa)
180 Kè - pes chovaný v rodinném domì (270 Kè za kadého dalího psa)
540 Kè - pes chovaný v bytovém domì (810 Kè za kadého dalího psa)
Sníené poplatky u poivatelù invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého nebo sirotèího dùchodu:
30 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìov (45 Kè za kadého dalího
psa)
60 Kè - pes chovaný v rodinném domì ( 90 Kè za kadého dalího psa)
200 Kè - pes chovaný v bytovém domì (300 Kè za kadého dalího psa)
Ohláení poplatkové povinnosti:
Dritel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnù ode dne, kdy pes dovril stáøí tøí mìsícù, nebo
dne, kdy nabyl psa starího tøí mìsícù.
Stejným zpùsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Zánik poplatkové povinnosti:
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo
právnická osoba dritelem psa (napø. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pøièem se poplatek platí i za zapoèatý kalendáøní mìsíc, ve kterém taková skuteènost nastala.
Splatnost místního poplatku je 31. 3. 2015.
3. Poplatek za uívání veøejného prostranství
U poplatku za uívání veøejného prostranství dochází rozhodnutím
zastupitelstva ke zvýení sazby poplatku za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování slueb (napø. restauraèní

zahrádky) a u sazby poplatku za umístìní reklamního zaøízení na dvojnásobnou výi. Ostatní sazby poplatku zùstávají zachovány v pùvodní
výi:
Sazba poplatku pro rok 2015 èiní za kadý i zapoèatý m2 a
kadý i zapoèatý den:
a) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování slueb (napø. restauraèní zahrádka) 2 Kè
b) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování prodeje na tritích 5 Kè
c) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování prodeje mimo tritì 10 Kè
d) za umístìní prodejních zaøízení po dobu trvání kulturních akcí
Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní poøádaných ve mìstì
Vizovice 100 Kè
e) za provádìní výkopových prací 1 Kè
f) za umístìní stavebního zaøízení 2 Kè
g) za umístìní reklamního zaøízení 4 Kè
h) za umístìní zaøízení lunaparkù, cirkusù a jiných obdobných
atrakcí 2 Kè
i) za umístìní skládek 2 Kè
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kè
k) za uívání veøejného prostranství pro kulturní akce 2 Kè
l) za uívání veøejného prostranství pro sportovní akce 2 Kè
m) za uívání veøejného prostranství pro reklamní akce 5 Kè
n) za uívání veøejného prostranství pro potøeby tvorby filmových
a televizních dìl 5 Kè
Pauální sazby poplatkù za uívání veøejného prostranství:
a) za uívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
1. mìsíèní 500 Kè
2. roèní 6 000 Kè
b) za uívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro autobus nebo nákladní automobil
1. mìsíèní 1 000 Kè
2. roèní 12 000 Kè
Ohláení uívání veøejného prostranství:
Ohláení se provádí na pokladnì mìsta a to nejpozdìji 10 dní
pøed zahájením uívání. V pøípadì uívání veøejného prostranství po
dobu kratí ne 5 dní je poplatník povinen splnit ohlaovací povinnost
nejpozdìji v den zahájení uívání veøejného prostranství. Pokud tento
den pøipadne na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je poplatník
povinen splnit ohlaovací povinnost nejblíe následující pracovní den.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozdìji v den zahájení uívání veøejného
prostranství. Poplatek stanovený pauální sabou je splatný do 30 dnù
od zahájení zpoplatnìného uívání. Pøipadne-li lhùta splatnosti na
sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíe následující pracovní
den.
4. Dalí výe sazeb místních poplatkù (poplatek za lázeòský nebo
rekreaèní pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity) jsou uvedeny v obecnì závazných vyhlákách mìsta, které jsou
zveøejnìny na stránkách mìsta www.vizovice.eu. Podrobnìjí informace týkající se výe sazeb, splatnosti poplatkù, úlev, osvobození
apod. je moné zjistit také pøímo na pokladnì mìsta v úøedních hodinách, pøípadnì na tel.: 777 471 126.
U vech poplatkù pøedem dìkujeme za dodrování termínu splatnosti.
Ing. Eva Kubíèková,
vedoucí finanèního odboru
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ZIMA NA SILNICÍCH
Mìsto Vizovice v rámci národní strategie BESIPU Zlínského
kraje vyhlauje dopravnì bezpeènostní výtvarnou soutì pro dìti s
dopravní tématikou
ZIMA NA SILNICÍCH
Cílem soutìe je pøipomenout si nebezpeèí na silnicích, která
hrozí kadému, kdo nedodruje pravidla silnièního provozu.
Formát prací:
Technika:

do velikosti A3
libovolná

Vìková kategorie:

I.
II.
III.
IV.
V.

1. tøída Z
2. tøída Z
3. tøída Z
4. tøída Z
5. tøída Z

KLÍÈOVÉ ZMÌNY REGISTRU VOZIDEL
OD 1. LEDNA 2015
Odhlásit a pøihlásit na registru vozidel ojeté vozidlo:
- zmìnu provozovatele vozidla v registru vyøídíte na úøadì,
který je místnì pøísluný z pohledu prodávajícího,
- jako prodávající a kupující
podáváte na úøad jen jednu spoleènou ádost (formuláø je ke staení na www.mdcr.cz nebo na
webu www.mestovizovice.cz),
- na úøad mùete pøijít spo-

podat na pøísluném registru
vozidel do 30. èervna 2015
ádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silnièních
vozidel. Pokud ádost nepodáte,
vozidlo administrativnì zanikne a
u nepùjde pøihlásit.
K ádosti se dokládá: obèanský prùkaz èi jiný doklad totonosti, doklady k vozidlu (technický prùkaz a osvìdèení o registraci vozidla), doklad o pojitìní,

leènì nebo jen jeden z vás.
Nepøítomný vak musí zmocnit
plnou mocí s úøednì ovìøeným
podpisem toho, kdo na úøad
pùjde (v pøípadì podání ádosti
elektronickou formou staèí ovìøený
elektronický
podpis).
Ovìøení je nejsnazí vyøídit na
Czechpointu. Dalí monost je
zmocnit k vyøízení celé vìci tøetí
osobu.
Nezbytné doklady a dokumenty:
- obèanský prùkaz èi jiný
doklad totonosti (doklad o pobytu - týká se cizincù),
- ádost o zmìnu vlastníka
nebo provozovatele vozidla v
registru silnièních vozidel,
- doklady k vozidlu (technický
prùkaz a osvìdèení o registraci
vozidla),
- doklad o pojitìní vozidla
(tzv. zelená karta),
- protokol o evidenèní kontrole silnièního vozidla.
Pozor na polopøevody, hrozí
vyøazení vozidla z provozu

protokol o evidenèní kontrole,
doklad o platné technické prohlídce, popø. plná moc s ovìøeným podpisem, pokud se neúèastníte vyøizování osobnì.
Nahláení doèasnì vyøazeného vozidla (vozidlo v tzv. depozitu) do konce roku 2015
Pokud vlastníte vozidlo,
které bylo doèasnì vyøazeno z
provozu pøed 30. èervnem 2013
(je v depozitu), musíte pøijít do
konce roku 2015 na úøad a sdìlit, kde vozidlo je a jaký je úèel
jeho vyuití. Pokud termín
nestihnete, vozidlo administrativnì zanikne a u nepùjde pøihlásit. V pozdìjích pøípadech
doèasného vyøazení (po polovinì
roku 2013) máte rovnì povinnost nahlásit údaje o vozidlu,
avak nehrozí administrativní
zánik vozu, nýbr finanèní sankce.
Zmìna
ve
správních
poplatcích:
- doèasné vyøazení vozidla z
provozu (pùvodnì depozit) 200 Kè
Dalí informace o zmìnách v
pøevodech a pøihlaování silnièních vozidel jsou uveøejnìny na
www.mdcr.cz.

V kadé vìkové kategorii bude vyhodnoceno 1. - 3. místo
Uzávìrka a pøedání prací: 27. 02. 2015
Oznaèení prací: Jméno a pøíjmení autora, vìková kategorie,
pøesná adresa, název práce, kola
Výstavka prací
Den: 19. 03. 2015
Místo: Mìstský úøad Vizovice, Nábøení 993 (budova hasièské
zbrojnice), 763 12 Vizovice
Pøedání cen
Den, hodina:
19. 03. 2015, 13:00
Místo: Mìstský úøad Vizovice, Nábøení 993 (budova hasièské
zbrojnice), 763 12 Vizovice
Upozornìní: Zasílejte pouze jedno výtvarné dílo od kadého
jednotlivce a dodrujte uvedený formát. Výtvarná díla pøedávejte po
jednotlivých tøídách na MìÚ Vizovice, Nábøení 993 (budova hasièské zbrojnice), odbor dopravy a silnièního hospodáøství JUDr. Terezii
Zlámalové, Petøe Tomancové nebo Bc. Marii Baluskové.
JUDr. Terezia Zlámalová,
tel. 777 471 180, e-mail: terezia.zlamalova@vizovice.eu

Pokud vlastníte vozidlo,
které je v Centrálním registru
vozidel pouze odhláeno pøedchozím provozovatelem, musíte

1/2015
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27. LEDEN - MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTKY OBÌTÍ HOLOCAUSTU
V úterý 27. ledna jsme si pøipomnìli utrpení pøiblinì esti milionù
idovských obìtí Holocaustu za druhé svìtové války a rovnì osvobození koncentraèního a vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau
(Osvìtim - Bøezinka) Rudou armádou, od kterého uplynulo ji 70 let.
27. leden byl v roce 2005 vyhláen Valným shromádìním Organizace spojených národù za Mezinárodní den památky obìtí
holocaustu.
Pùvodní koncentraèní tábor Osvìtim (Osvìtim I.) byl zaloen roku
1940. Hlavním dùvodem vzniku jetì nebylo masové vyhlazování, ale
potøeba uvìznìní velkého poètu Polákù. Roku 1941 zaèal být realizován plán tzv. koneèného øeení idovské otázky, tedy plán vyvradìní idovské rasy jako takové. Za tímto úèelem byl u tøi kilometry vzdálené vsi Bøezinka vybudován tábor Osvìtim II. Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvraïování, bìící dennì po tisících obìtí. V táboøe
byli vradìni nejen idé, ale prakticky vechny národnosti okupované
Evropy. Tábor se stal místem pùsobení neblaze proslulých lékaøù SS,
zejména Josefa Mengeleho. Tito lékaøi provádìli pokusy na lidech a
novì pøíchozí na rampì tábora rozdìlovali na ty, kteøí jsou urèeni k
okamitému zabití, na ty, kteøí jsou urèeni k utýrání otrockou prací a
zabití pozdìji a nakonec na ty (zejména dìti), kteøí se hodí na jejich
pokusy.

UPOZORNÌNÍ PRO PODNIKATELE
Od 1. 1. 2015 se roziøuje povinnost komunikovat se správcem
danì (Finanèní úøad) pouze elektronicky (datovou zprávou).
1. Kdo je novì povinen uèinit podání pouze elektronicky?
- Právnické osoby, které mají zøízenou datovou schránku ze
zákona.
- Daòový subjekt (fyzická osoba) nebo jeho zástupce (napø.
úèetní), který má zpøístupnìnu datovou schránku dobrovolnì.
- Daòový subjekt (fyzická osoba), který má daòového poradce
nebo má zákonem uloenou povinnost mít úèetní závìrku ovìøenou
auditorem.
2. Jaké podání musí uèinit elektronicky?
- Pøihláka k registraci.
- Oznámení o zmìnì registraèních údajù.
- Øádné daòové pøiznání a dodateèné daòové pøiznání.
- Hláení a vyúètování.
3. Jak lze uèinit podání?
Datová zpráva musí být správci danì odeslána ve stanoveném
formátu a struktuøe, a to:
1. Prostøednictvím aplikace Elektronická podání pro finanèní
správu
- s ovìøenou identitou podatele zpùsobem, kterým se lze pøihlásit do jeho datové schránky nebo
- podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo
2. Prostøednictvím datové schránky.
4. Sankce za nedodrení.
Za nedodrení povinné elektronické formy správce danì uloí
pokutu ve výi 2 000 Kè.
Bc. Eva Kruíková

V letech 1942 - 1944 bylo vybudováno dalích 40 podtáborù osvìtimského komplexu. Nejvýznamnìjím z nich byl tábor Osvìtim III.
Kdy se blíila Rudá armáda, odvezli nacisté vìtinu pøeivích vìzòù
do jiných táborù, plynové komory a krematoria vyhodili do vzduchu a
snaili se znièit i písemné dùkazy jejich vradìní. I tak ale zùstalo dost
nezvratných dùkazù o tìchto zloèinech proti lidskosti. Koncentraèní
tábor Osvìtim byl osvobozen Rudou armádou dne 27. ledna 1945, je
tímto zároveò dala svobodu 7 tisícùm vìzòù, kteøí v táboøe zùstali i po
evakuaci jednotkami.
V tento den uctila památku 31 vizovických obèanù idovského
pùvodu a jejich 10 dìtí umuèených v koncentraèních táborech starostka mìsta Vizovice Bc. Silvie Dolanská.
Redakce VN
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MYSLIVECKÝ SPOLEK VE VIZOVICÍCH
Myslivecký
spolek
ve
Vizovicích byl zaloen ji v roce
1932. V souèasné dobì má 45
aktivních èlenù a obhospodaøuje
Spoleèenstevní honitbu Vizovice
a honitbu Singulárních lesù

jsme byli odborem myslivosti a
majiteli lesù upozornìni na nutnost zvýení odlovu danèí zvìøe,
co nai spoluobèané, kteøí se
zúèastnili mysliveckého plesu,
náleitì ocenili.

Trvajka. Z dùvodu postupné pøemìny biotopu, likvidace mezí,
remízkù, malých záhumenkových polí a polí JZD s rùznorodými zemìdìlskými plodinami
pouze na pastevectví dolo ke
zmìnì sloení zvìøe. V souèasné dobì se u nás ji prakticky
vùbec nevyskytují koroptve,
baanty a zajíce povaujeme za
vzácnost a nelovíme je. Mufloni
se vyskytují jen sporadicky, protoe se vyhýbají hojnì navtìvované severní stranì Vizovických
vrchù a upøednostòují jiní svahy
smìrem na Slopné, Louèku a
Újezd, kde je nejen více klidu a
slunce, ale i zemìdìlsky vyuívaná pole, která jim skýtají více
kvalitnìjí potravy ne pastviny s
hovìzím dobytkem na vizovské
stranì. Hlavní lovnou zvìøí se tak
stala zvìø srnèí a pøedevím zvìø
èerná - to jsou divoká prasata.
Díky neúnavné aktivitì myslivcù
a omezené potravní nabídce se
vak jejich stavy daøí dret v
akceptovatelných mezích. V
posledních letech se zejména
kolem Chrastìova objevuje více
zvìøe danèí, která páchá v lese
znaèné kody okusem, a proto

Stejnì jako v minulých letech
uspoøádal Myslivecký spolek Vizovice v polovinì ledna Myslivecký ples, kerý se opìt konal ve
stylovém prostøedí místní sokolovny. K tanci hrála skupina
GIBON ze Zlína a k veèeøi pøichystali myslivci peèeného divoèáka se zelím a danèí svíèkovou.
Veèeøe byla v cenì vstupenky,
která byla slosovatelná. Vylosovanou cenu - muflona vyhrála
obyvatelka z Janové hory. Hosté
si veobecnì chválili kvalitní
mysliveckou stravu i víno, nìkteré dámy ale na zaèátku oprávnìnì poukazovaly na nízkou teplotu sokolovny.

1/2015

I v letoním roce myslivci
chystají u tradièní Myslivecké
odpoledne na Chrastìovì, které se bude konat v sobotu 27. 6.
2015. Bude postaráno nejen o
odpovídající myslivecké obèerstvení, ale také o zábavu pro
dìti. Tato akce se koná ji øadu
let a pokud nám pøeje poèasí,
bývá hojnì navtìvována nejen
místním obyvatelstvem, ale i
veøejností z irího okolí. Hosté
si pøi této pøíleitosti èasto kupují
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kvalitní zvìøinový gulá nebo
peèeného divoèáka i na nedìlní
obìd.
Dalí významnou aktivitou
Mysliveckého spolku je rozmístìní a údrba pachových ohradníkù podél silnic. Tyto pachové
ohradníky vyadují opakovanou
údrbu, která stojí nejen mnoho
èasu, ale i finanèních prostøedkù.
Myslivci pouívaná chemikálie s
pachem elem nutí zvìø zpomalit a zbystøit. Nezabrání ale prùchodu zvìøe pøes silnici - tomu
by natrvalo nezabránilo ádné
opatøení, zvìø bude pudovì chodit tudy, kudy vdy chodila a
kudy chodit musí, napø. k vodì,
nebo za lepí pastvou. Tyto
ohradníky v ádném pøípadì
neochrání ovocné stromy proti
okusu, nechejte je, prosím, u silnice, kde výraznì sniují poèet
sráek se zvìøí a nepøemísujte
je do svých sadù. Nemají tam
ádný úèinek.
Na závìr bychom pøipojili
jetì prosbu na vechny
návtìvníky lesa. Les je domovem volnì ijících ivoèichù a
èlovìk je tam hostem. Chovejme
se podle této zásady a nenechávejme tam volnì bìhat ani nae
psy, a to zejména v jarních mìsících. Bachynì divoèákù vrhají
svùj pøírustek ji od konce února,
zajíci v bøeznu, srnèí zvìø v kvìtnu. Malí zajíèci nebo srnèata jsou
snadnou koøistí volnì pobíhajících psù, ani by si toho jejich
majitelé vimli. Jen divoèák brání
svá selata a v takovémto pøípadì
by mohlo dojít i k napadení èlovìka. Berte na to, prosím, pøi
svých vycházkách do pøírody
ohled.
Pavel Peèeòa

INFORMACE Z ODBORU SOCIÁLNÍCH VÌCÍ
V prùbìhu druhé poloviny
minulého roku pracovníci odboru
sociálních vìcí intenzivnì pracovali na tvorbì standardù kvality
sociálnì - právní ochrany dìtí,
jak bylo uloeno zmìnou zákona
è. 359/1999 Sb., o sociálnì právní ochranì dìtí a dalími
provádìcími vyhlákami.
Od poèátku roku 2015 jsou
na webových stránkách MìÚ
Vizovice zveøejnìny v souladu se
zákony a standardy informace,
týkající se sociálnì - právní
ochrany dìtí. Rada mìsta
Vizovice se na svém zasedání
dne 22. 12. 2014 se standardy

seznámila a vzala je na vìdomí.
Samotné standardy kvality sociálnì - právní ochrany dìtí jsou k
nahlédnutí u vedoucího odboru
sociálních vìcí.
Se zaèátkem tohoto roku
zahájila na území ORP Vizovice
svoji èinnost terénní asistenèní
sluba, kterou provozuje Azylový dùm pro eny a matky s
dìtmi o.p.s. na Vsetínì. Tato
sociální sluba se stará ve spolupráci se sociálním odborem MìÚ
Vizovice o rodiny s nezletilými
dìtmi v jejich pøirozeném prostøedí. Posláním sluby je podpora

rodin v jejich úsilí zlepit svou
nepøíznivou ivotní situaci a
vytvoøit tak bezpeèné prostøedí
pro zdárný vývoj dìtí.

Kadý obèan má monost v
pøípadì potøeby a zájmu kontaktovat pracovníky odboru sociálních vìcí MìÚ Vizovice, a to buï
osobnì, telefonicky, e-mailem,
písemnì nebo i anonymnì prostøednictvím schránky v budovì
hasièské zbrojnice. Pracovníci
odboru sociálních vìcí jsou pøipraveni poskytnout obèanùm
odborné poradenství, pøípadnì
kontakty na dalí specialisty,
odborníky èi instituce.

Ve spolupráci s Krajským
úøadem probíhají práce na støednìdobém plánu rozvoje sociálních slueb ve Zlínském kraji pro
období 2016 - 2018, kdy ORP
Vizovice je spolu s ORP Zlín ve
spoleèné pracovní skupinì.
Koncem uplynulého roku probìhlo jednání pracovní skupina a
nyní, poèátkem roku 2015, první
jednání Týmu pro dohodu, kdy
dalí jednání budou následovat.

Za odbor sociálních vìcí
MìÚ Vizovice
Mgr. Vladimír Nedbal

OZNÁMENÍ O ROZVOZU PLASTOVÝCH PYTLÙ NA TØÍDÌNÝ ODPAD
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o. v souèasné dobì pøedávají obèanùm mìsta Vizovice bydlících v rodinných domech plastové pytle na tøídìný odpad ve svém sídle na Zlínské ulici.

Na základì dohody s mìstem Vizovice bylo rozhodnuto, e plastové pytle budou obèanùm mìsta Vizovice bydlících v rodinných
domech doruèeny v první polovinì bøezna do jejich domù. Kadý dùm
obdrí 10 pytlù modrých na papír + 10 pytlù lutých na plasty + 6
pytlù èervených na Tetrapaky. Tyto pytle by mìly obèané pouít na
tøídìní do konce roku s tím, e dalí distribuce pytlù bude v lednu roku
2016. Toto opatøení je èinìno z dùvodu odstranìní nutnosti obèanù
chodit opakovanì do sídla Technických slueb a zadruhé podpoøit
zvýení objemu tøídìného odpadu. Mìsto Vizovice má uzavøeny
smlouvy se spoleènostmi zabezpeèujícími tøídìní odpadu (EKO KOM, Asekol, Elektrowin a Marius Pedersen) a dle mnoství odpadu
za nìj dle sazebníku jednotlivých komodit dostává finanèní plnìní.
V roce 2014 mìsto Vizovice obdrelo od tìchto spoleèností finanèní plnìní ve výi 563 521 Kè. Zvýením tøídìní odpadu tedy dojde ke
zvýení pøíjmù mìsta a v neposlední øadì k jeho recyklaci a tudí druhotnému vyuití.
Ing. Ivan Strakraba
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o.

EVIDENCE OBYVATEL V ÈÍSLECH - ROK 2014
Vìkové sloení obce k 31. 12. 2014
pohlaví
eny
Mui
celkem

0-5
136
153
289

6-17
312
289
601

Nejèastìjí jména:
ENY
poøadí
jméno
1
Jana (141x)
2
Marie (126x)
3
Petra (124x)
4
Anna, Eva (68x)
5
Ludmila (61x)
Nejèastìjí pøíjmení:
ENY
poøadí
.jméno
1
Hábová (38x)
2
Penèíková (27x)
3
Lutonská (20x)
4
Kováøová (21x)
5
evèíková
ùrková (17x)

18-29
304
356
660

30-39
389
374
763

40-49
353
381
734

MUI
poøadí
1
2
3
4
5

jméno
Jan (142x)
Petr (124x)
Jiøí (116x)
Josef (101x)
Pavel (105x)

MUI
poøadí
1
2
3
4
5

jméno
Hába (40x)
Penèík (39x)
Kováø (25x)
Lutonský (20x)
evèík (18x)

50-59
292
276
568

60-69
317
312
629

70-79
158
145
303

80-89
123
35
158

90-99
14
7
21

celkem
2398
2328
4726

Poèet obyvatel pøihláených MÈ Chrastìov - 177 osob.
Poèet obyvatel hláených na úøední adrese - Masarykovo nám.
è.p. 1007 - 178 osob.
Narození:
V roce 2014 se narodilo 42 dìtí, z toho 21 dívek, 21 chlapcù
Úmrtí:
V roce 2014 zemøelo 30 osob z toho 18 en, 12 muù
Zmìny trvalého pobytu:
- pøistìhovalo se
- odstìhovalo se
- rámci Vizovic se pøestìhovalo

84 osob,
82 osob
94 osob.

K zápisu do prvních tøíd na kolní rok 2015/2016 by se mìlo dostavit 64 dìtí.
Ing. Petra Kováøová
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POÁRY PØI VYPALOVÁNÍ
TRÁVY A POROSTU
Dùleité rady a informace
K nejèastìjím pøíèinám vzniku tìchto poárù patøí nedbalost pøi
zacházení s otevøeným ohnìm, pálení zbytkù staré trávy, listí a klestu
pøi pøedjarní pøípravì zahrádek a poruování zákazu ploného vypalování travních porostù. Pøestoe u spálené trávy obvykle nelze vyèíslit
kodu, oheò se ve vìtru rychle íøí a mùe zasáhnout také les, zahradní chatku nebo bytovou zástavbu, a poár pak mùe ohrozit i lidské
zdraví a ivoty. Kromì rizika zranìní a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady pøi úhynu ivoèichù v travnatých plochách.
Ploné vypalování porostù zákon o poární ochranì nedovoluje a
poruení zákazu trestá u fyzických osob pokutami a do 25 tisíc
korun a u právnických osob postihem a do 500 tisíc korun.
Pøestoe pálení shrabané trávy, listí èi klestu zákon výslovnì nezakazuje, i na tuto èinnost platí urèitá pravidla a omezení. Napø. pálení vìtího mnoství je tøeba pøedem hlásit operaènímu støedisku HZS
Zlínského kraje a v nìkterých mìstech a obcích lze hromady listí na
zahrádkách pálit jen v urèitých dnech nebo hodinách. I v takových pøípadech je vak tøeba oheò hlídat a bránit jeho rozíøení do okolí.
Pøi spalování hoølavých látek na volném prostranství a v lesích je
tedy nutné, se zøetelem na rozsah pálení, pøedem stanovit opatøení
proti vzniku a íøení poáru a tato opatøení rovnì ohlásit operaènímu
støedisku HZS, které mùe stanovit dalí podmínky, popøípadì mùe
takovou èinnost zakázat. Zásady poární bezpeènosti musí podle
zákona è. 133/1985 Sb. o poární ochranì dodrovat nejen podnikající subjekty, ale také obèané.

- pøi náhlém zhorení poèasí - silném vìtru - je nutné pálení ihned
pøeruit a oheò uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem irokým nejménì 1 m, kde
budou odstranìny hoølavé materiály a na minerální pùdu (zeminu),
- místo spalování je nutno zabezpeèit dostateèným mnostvím
hasebních látek,
- opustit místo pálení je moné a po úplném uhaení ohnì,
- místo pálení po dobu 5 dnù nebo do vydatného detì pravidelnì
kontrolovat,
- pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest èi odpad lze pouze v bezpeèné vzdálenosti od
obytných nebo hospodáøských objektù.
Tato základní pravidla poární ochrany musí být dodrována i pøi
spalování jiných materiálù, které vak navíc musí být v souladu s dalími zákony, napø. zákonem o ovzduí, zákonem o lesích, zákonem o
odpadech nebo s vyhlákami obcí.
Spalování klestí vdy ohlásit na KOPIS HZS ZLK elektronicky.
Elektronický formuláø vèetnì informací naleznete na www.hzszlk.eu
Zdroj OSH
Jan talmach

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA
ÈIMÁØE INFORMUJE
Na zaèátku roku 2015 bychom Vám rádi pøedstavili sluby knihovny troku netradiènì.

Základní a obecnì prospìná pravidla pro pálení klestu a biologického odpadu:

Nedílnou souèástí slueb knihoven jsou i tzv. online sluby. Co to
ve skuteènosti znamená pro Vás ètenáøe i neètenáøe naí knihovny?
Prostøednictvím naich webových stránek www.knihovnavizovice.cz
mùete vyhledávat v katalogu knihu, kterou zrovna hledáte.
Vyhledávat mùete prostøednictvím klíèových slov, autora, názvu a
pomocí dalích identifikaèních znakù knihy.
Novì se pøes rubriku ètenáøské konto mùete podívat, jaké knihy
máte pùjèeny, kdy je potøeba knihy vrátit, ale také si je mùete prodlouit sami vyuitím uivatelského hesla a PINu, které Vám bylo pøidìleno pøi registraci za ètenáøe knihovny. V pøípadì, e máte zájem o
knihu, která je právì pùjèena, mùete si ji rezervovat a po jejím vrácení Vám bude automaticky zaslán mail s informací, e si knihu mùete
vyzvednout v knihovnì. Pokud jste jetì v naí knihovnì nebyli, doporuèujeme Vám virtuální prohlídku knihovny a moná sami pøijdete na
to, e byste rádi knihovnu navtívili osobnì a tøeba se stali i jejím ètenáøem. Prostøednictvím naeho webu si mùete objednávat i knihy z
jiných knihoven, které nemáme ve fondu a vy je potøebujete nejen ke
studiu, ale i jen tak pro pobavení.
Vechny tyto sluby mùete vyuívat v klidu a pohodlí svého
domova. Na stránkách Vás také informujeme o vech akcích poøádaných knihovnou, po jejich ukonèení mùete nahlédnout do fotogalerie.
Pravidelnì obmìòujeme obálky kniních novinek, které Vám doporuèujeme. Mùete si pøeèíst o naich nových projektech, na kterých spolupracujeme se kolami. S novou rubrikou Sháníme se na Vás obracíme se ádostí o knihy, které nemáme ve fondu a je po nich poptávka. Tìí nás, e v loòském roce vyuilo nae online sluby 9 302
návtìvníkù, kterým jsme tímto uetøili èas a pøesto knihovnu - i kdy
jen virtuálnì - navtívili.

- Pøi ohlaování kadého pálení na operaèní støedisko HZS uvést
datum, osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na ni (nejèastìji
mobilní telefon),
- dbát pokynù operaèního dùstojníka hasièského záchranného
sboru,
- osoba mladí 15 let nemùe biologický odpad spalovat bez pøítomnosti osoby starí 18 let, která je spalováním povìøena,
- velikost hromad klestu, pøípadnì zbytkù po tìbì, po úklidu je
nutno volit tak, aby shoøely bìhem pracovní smìny nebo v dobì, kdy
je na místì pøítomen dozor,

A protoe moderní knihovna pracuje nejen s virtuálními návtìvníky, rádi bychom Vás pozvali na pøednáku Mgr. Jaroslava Baného
Klimatologické a meteorologické pozorování za posledních 50 let na stanici Vizovice. Pøednáka se koná 12.
bøezna 2015 v 17,00 hodin v
knihovnì. Tìíme se na Vai
návtìvu.
Mgr. Blanka Krejcárková

1/2015
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SILVESTROVSKÝ PUNÈ NA JANOVÌ HRADÌ
Dalo by se øíci, e to byl jeden z mimoøádných dnù. Nejene byl
konec roku 2014 a jako kadý rok bylo nutno vyrazit shodit nìjaké to
deko pøed nadcházejícím veèerním obérstvím a opijáem a potrápit
tìlo pøechodem vrchù. K tomu koneènì první èerstvý sníh a s ním jako
v ruku v ruce zimnì høejivé slunce. A po cestì, mimo ji tradièní zastáv-

ku v lese na konci Lázeòské u party èeských turistù, kde je velmi
nároèné po smrti poctivého svaøáku a slivovice odejít stále po dvou,
pøibyla i stopka. Nová - punèová zastávka na Janovì hradì.
Byli jsme jedni z prvních a jeden z patronù této akce, Tonda
Tlusák, ji mìl navaøeno. Kyselice za 38 korun, pekáèek za dvacku
a chleba se kvarkama za osm ká. Skvìlé ceny, a i kdy kadý mìl
ve svém batohu svou slivovici a pekáèek, rád jsem podpoøil tuto mylenku a povinnì zde utratil za nìjaký ten punè èi poléveèku.
Jako na povel, snad bìhem pùl hodiny se areál Janova hradu zaplnil a Vizovjani, u kterých to mnohdy vypadalo, e se snad vidí jen jednou za rok, si mohli popøát ve nej..., samozøejmì se pochválit i loòskou, nebo, co naplat, kdy trnky nerodí, i súsedovú trnkovicí.

Skromnì jsem odhadl v jeden okamik více jak sto lidí, zatímco
zprava od Svedrupaèky pøicházely nové skupiny, mnohdy s pøekvapeným výrazem, co e se to tady dìje?
Organizátoøi se postarali o dostatek lavièek a stolù, drobotina se
pøedhánìla, kdo døíve uloupí houpaèku na zavìsených lanech, a tatínci a pánové veho vìku hodnotili vzorky koøalky, èi se navzájem
zvali na horký punè.
V kadém pøípadì pøíjemnì
rozbíhající se den..., ale pøiel
nejvyí èas se odebrat domù,
protoe se takté mùe lehce
stát, e si s nadcházející nocí a
pøicházejícími Silvestrovskými
oslavami nebudu u nic pamatovat.
Organizátoøi, díky!
Richard Jaronìk
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Hledám ke koupi

rodinný dùm nebo byt
ve Vizovicích. Tel.: 721 074 890

SOUHLAS S UVEØEJNÌNÍM
OZNÁMENÍ
JMÉNO A PØÍJMENÍ:...................................................................

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

DATUM NAROZENÍ:.....................................................................
ADRESA TRVALÉHO BYDLITÌ:...............................................

Váení obèané,
od letoního roku nebudou uvádìny údaje do spoleèenské rubriky,
ke kterým nebude písemný souhlas obèana. Dùvodem je skuteènost,
e zveøejòováním údajù bez souhlasu osob, kterých se údaje týkaly,
docházelo k poruení hned nìkolika právních pøedpisù.

.......................................................................................................
TEXT OZNÁMENÍ:

Zveøejòování údajù ve spoleèenských rubrikách naráí nejen na
zákon o ochranì osobních údajù, ale vekeré zveøejòované informace
jsou získávány z centrálních databází, které jsou neveøejné, a data z
nich získaná lze dále zpracovávat jen se souhlasem dotyèné osoby.
Mimo to nás v uplynulém období oslovila øada obèanù s tím, e si
nepøeje, aby údaje o narození, pøípadnì sòatku, byly v rubrice zveøejnìny, nebo se naopak vyskytly pøípady, e v kronice údaj o narození èi
úmrtí nebyl uveden, nebo v dobì uzávìrky jsme jej z pøísluného
registru nezískali. S ohledem na tyto skuteènosti jsme pøistoupili ke
zmìnì zpùsobu zveøejòování údajù v této rubrice.
Naí snahou je, aby Vizovské noviny informovaly o vekerém
dìní, které vás obèany zajímá. Chcete se pochlubit pøírùstkem do
rodiny, nìkomu poblahopøát, podìlit se o radost ze své svatby,
pøipomenout nìkoho, kdo mezi námi ji není? Nová spoleèenská
rubrika bude poskytovat prostor pro vae blahopøání, podìkování,
vzpomínky, výroèí, oznámení o sòatku èi vítání obèánkù a dalí
události, které budete chtít vy sami zveøejnit.
Oznámení budou zveøejòována na vlastní ádost a se souhlasem
obèanù. Pokud bude chtít obèan, jeho rodina a dalí spoluobèané zveøejnit napøíklad oslavu jubilea, sòatku, je tøeba podat písemnou ádost
se souhlasem obèana, kterého se údaje týkají. ádosti mùete posílat
na e-mail: vizovské.noviny@vizovice.eu nebo podat pøímo na matrice èi podatelnì mìstského úøadu. Uzávìrka ádostí o zveøejnìní je
shodná s uzávìrkou pøíspìvkù do VN.
ádost naleznete na webových stránkách mìsta Vizovice v sekci
Vizovské noviny.
Petra Kováøová
Odbor pøestupkový a správní

V souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, dávám
souhlas s uveøejnìním oznámení ve Spoleèenské rubrice Vizovských
novin.
Dále v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních
údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
dávám souhlas se zpracováním osobních údajù mé osoby v rozsahu
jméno, pøíjmení, adresa trvalého bydlitì a data narození. Souhlas je
vydáván pro Mìsto Vizovice za úèelem zpracování agendy
Spoleèenská rubrika.
Ve...................................dne........
FOTOGRAFIE: ANO*
NE*

podpis
DALÍ PØÍLOHY: ANO*
NE*

Dne 8. ledna. 2015 uplynulo 7 let, kdy odela nae kamarádka paní Ludmila Krieglerová.
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi.
Kamarádky Vìra a Libue.

Dne 1. bøezna 2015 si pøipomeneme 10.
výroèí úmrtí paní Kvìtoslavy Kováøové,
roz. Mikeskové.
Za tichou vzpomínku dìkuje manel Karel
a dcery Jana a Eva s rodinami.

1/2015
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AREÁL JANOVA HRADU IJE, JEHO REVITALIZACE POKRAÈUJE
Díky nezitnému úsilí dobrovolníkù se Janùv hrad stal dalím turistickým místem v okolí Vizovic, které obyvatelé Vizovic a turisté z
mnoha míst republiky v roce 2014 zaèali navtìvovat. Na jeho jiním
nádvoøí je mono v ohniti rozdìlat oheò, pohoupat se na houpaèce,
anebo jen tak posedìt s pøáteli u ohnì nebo u stolu pod pøístøekem.
Zahradu lze vyuívat k dìtským hrám.

Areál je ji mono také vyuít i k akcím spoleèenského charakteru. První takovou akci, poslední den roku 2014, pøipravilo Obèanské
sdruení Janùv hrad Vizovice pro obyvatele regionu pod názvem
Silvestrovský punè na Janovì hradì. Smyslem bylo motivovat
nejen rodiny s dìtmi, ale i dalí desítky obyvatel Vizovic, okolních obcí,
Zlína, Otrokovic a dalích mìst a obcí z celé republiky, vyrazit poslední den v roce do pøírody. Mnozí návtìvníci Silvestrovský punè v areálu Janova hradu vyuili k setkání se svými pøáteli.

Obèerstvení zajiovala restaurace U Tonka s podporou Øeznictví
Singer Lhotsko, Vinotéky u zámku Vizovice a Cukrárny na námìstí
Vizovice. Díky nim si zde mohli úèastníci akce zakoupit punè, valaskou kyselici, chleba se kvarkovým sádlem a také opéct zakoupené
pekáèky, a tím pøispìt na financování realizace projektu Statického
zajitìní, konzervace a revitalizace Janova hradu. Výtìek z akce
èinil 15 730 Kè. Na jeho výi se podíleli Restaurace U Tonka darováním zisku z prodeje ve výi 11 980 Kè, Øeznictví Singer Lhotsko
darováním masných výrobkù v hodnotì 850 Kè, Vinotéka u zámku
Vizovice darováním vína na punè v hodnotì 500 Kè, Cukrárna na
námìstí Vizovice darováním rumu do punèe v hodnotì 400 Kè a
návtìvníci akce drobnými pøíspìvky ve výi 2 000 Kè.
Pozvánku na Silvestrovský Punè navrhla Tereza Kadlèková.
Vem moc dìkujeme a ji nyní se tìíme na setkání na akci
Silvestrovský punè na Janovì hradì 2015.

Ve VN 3/2014 jsme Vás informovali o tom, co bylo od ledna 2014
do konce kvìtna 2014 v rámci projektu revitalizace areálu Janova
hradu provedeno.
V dnením èísle VN Vás chceme informovat o prùbìhu prací od
èervna 2014 do konce roku 2014.
Brigády na Janovì hradu byly naplánovány v intervalech 3 týdnù
a do prosince 2014. To znamená, e od èervna do prosince bylo
naplánováno 9 brigád. Protoe nebylo moné bìhem 9 dnù provést
vechny naplánované práce, bylo zorganizováno jetì dalích 97
mimoøádných brigád.

Pøi plánovaných brigádách bylo od èervna do prosince 2014
odpracováno 211 brigádnických hodin, pøi mimoøádných brigádách
1382 brigádnických hodin. Byly pøi tom provedeny následující práce:
Vyklizení suti z objektu zøíceniny. Celkem 120m3.
Èásteèná oprava vnitøní vyzdívky studny.
Odklízení suti od východní zdi objektu.
Úprava prostoru pro vybudování døevìného turistického pøístøeku.
Pokraèování ve stavebnì-konzervaèních pracích na objektu
zøíceniny.
Vysetí trávy na zahradì u východní zdi objektu a na jiním
nádvoøí.
Vybudování turistického pøístøeku.
Montá houpaèky.
Pøi uvedených pracích v období 1. 6. - 31. 12. 2014 odpracovali
èlenové Obèanského sdruení Janùv hrad Vizovice, skauti z Vizovic,
zamìstnanci spoleènosti ROSTRA s.r.o. Vizovice a obèané Vizovic a
dalích obcí celkem 1593 brigádnických hodin. Z toho Josef Husek
566 hod, Jiøí Gerych 303 hod, Pavel Kadlèek 202 hod, Antonín Tlusák
58 hod, Stanislav Hruka 38 hod, Josef Køí 36 hod, Jiøí Stojan 35 hod,
Richard Kuèera 31 hod, Miroslav Hála 31 hod, Pøemysl Kopeèný 17
hod, Magda Hálová 16 hod, Jarmila Korèáková 14 hod, Martin Staek
14 hod, Miroslava Husková 14 hod, Jakub Orság 14 hod, Vladimír Volko 13 hod, Petra Rejmontová 11 hod, Karel paòhel 10 hod, Roman
Persun st. 10 hod, Mikulá Hála 9 hod, Michal Volko 8,5 hod, Eduard
Navrátil 7,5 hod, Michaela Kadlèková 7,5 hod, Jarek Krák 6 hod, Petr
Divílek 5,5 hod, Roman Persun ml. 5,5 hod, Michaela paòhelová 5
hod, Jana Hasalová, Zlín 5 hod, Tonda Ondráek 5 hod, Renata Farná,
Zlín 4 hod, Jarka Ransdorfová, Otrokovice 4,5 hod, Vladimír kabra-
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ha 3,5 hod, Vilém Kolaøík 3,5 hod, Miroslav Kohoutek 3,5 hod, Roman
Balán 3,5 hod, Martin ilák 3,5 hod, Michal ilák 3,5 hod, Tomá
Václavík 3,5 hod, Martina Kuèerová 2 hod, Zdeòka Volková 2 hod,
Krytof Lízálek 2 hod, Antonín Tlusák st. 2 hod, skauti Vizovice 12,5
hod, a dìti z NADÌJE Vizovice 35 hod.
Celkem bylo v roku 2014 odpracováno 2 080 brigádnických hodin.
Pozvánku na brigády navrhl Tomá evèík.
Vem za jejich dobrovolnou a nezitnou práci moc dìkujeme.
Pro realizaci Projektu statického zajitìní, konzervace a revitalizace Janova hradu jsou nutné, kromì dobrovolníkù ochotných pracovat zdarma, i finanèní prostøedky na nákup stavebního materiálu,
vybavení stavby a slueb.
Ve VN 3 / 2014 jsme zveøejnili jména dárcù, kteøí darovali urèitý
finanèní obnos v období 1. 1. - 31. 5. 2014.
Nyní uvádíme dárce, kteøí na realizaci projektu finanènì pøispìli od
1. 6. 2014 do 31. 12. 2014:
Nadace VIA èástkou 21 000 Kè, ROSTRA s.r.o. Vizovice èástkou 14 000 Kè, Nadace mìsta Vizovice èástkou 10 000 Kè, Ludìk
Macháèek Zlín èástkou 6 000 Kè, HEXXA, CZ S.R.O. Zlín èástkou
5 000 Kè, VALENDIN spol. s.r.o. Jasená èástkou 4 000 Kè, Jarmila
a Karel paòhelovi 4 000 Kè, Jana Hasalová Zlín 3 000 Kè, Stanislava Mikulèíková Vizovice èástkou 1 000 Kè, Stanislav Hruka
èástkou 200 Kè, Vladimír Volko èástkou 200 Kè, Marie Minaøíková
èástkou 200 Kè a Jiøí ídek èástkou 100 Kè.

Pro rok 2015 jsou naplánovány následující práce:
Dokonèení renovace studny.
Pokraèování ve stavebnìkonzervaèních pracích na objektu zøíceniny (sanace zdiva a
klenby sklepa).
Dokonèení úpravy a kultivace jiního nádvoøí.
Zahájení úpravy a kultivace
severního nádvoøí.
Výroba a instalace dalích
herních prvkù.
V plánu je osazení zahrady
jednoduchými herními a sportovními prvky.
Proto, aby bylo mono uvedené práce provést, je i nadále
potøeba ochotných lidí, kteøí by
pomohli pøi vech výe uvedených pracích a také dalí finanèní prostøedky.
Váení obèané mìsta Vizovice a okolních obcí, pøijïte prosím také
pomoci pøi budování výletního areálu na Janovì hradu nebo dle svých
moností pøispìjte prosím finanènì nebo materiálnì.
Pokud se rozhodnete pomoci, mùete vyuít kterýkoliv z termínù
brigád naplánovaných pro rok 2015: 28. 3., 11. 4., 25. 4., 16. 5.,
30. 5., 13. 6. a 27. 6. Mùete pomoci i mimo plánované termíny.
Zavolejte na 777 272 600 nebo napite na info@januvhradvizovice.cz, abychom se dohodli na termínu.
Pokud se rozhodnete na realizaci projektu pøispìt finanèním
darem, je mono Vámi zvolený obnos poslat na úèet u Fio banky è.
2700489045/2010. Materiální dary nebo pøíspìvek v hotovosti mùete
pøedat po pøedchozí telefonické domluvì J. Huskovi.
Informace o dìní na Janovì hradu a plán brigád a akcí naleznete
také na www.januvhradvizovice.cz a na facebooku Janùv hrad
Vizovice.

Èást darovaných finanèních prostøedkù byla v roce 2014 pouita
na nákup náøadí a materiálu pro stavebnì-konzervaèní práce a statické zajitìní objektu zøíceniny, sanaci zdiva studny, vybudování pøístøeku v jiní èásti nádvoøí a instalaci houpaèky. Zbytek bude pouit
na dokonèení renovace a vyèitìní studny.
Od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 realizaci projetu materiálnì nebo
poskytnutím sluby zdarma podpoøili:
REVIKA Vizovice darováním stavebního materiálu a 2 stolù
pod pøístøeek v hodnotì 8 200 Kè, Josef Husek darováním náøadí, materiálu a zaplacením slueb v hodnotì 7 270 Kè, Výkupna
s.r.o. Zlín darováním leenáøských trubek a vlnitých plechù v hodnotì 3 800 Kè, AGRO Smetana zapùjèením strojù v hodnotì 3250
Kè, Jiøí Gerych Vizovice darováním materiálu, náøadí a pomùcek
v hodnotì 3 000 Kè,restaurace U Tonka Vizovice darováním øeziva a trapézových plechù v hodnotì 2 500 Kè, Radim Lika døevoobchod Luná u Vsetína darováním barvy na døevo v hodnotì
1 440 Kè,
Darovaný materiál byl pouit na stavebnì-konzervaèní práce, provizorní zastøeení místnosti nad sklepem a vybudování a vybavení pøístøeku pro návtìvníky areálu Janova hradu.
Kromì toho restaurace U Tonka Vizovice poskytla zdarma obèerstvení pro úèastníky Velké podzimní brigády 11. 10. 2014 v hodnotì
800 Kè a darovala 2 stoly a 6 lavic pro poøádání spoleèenských akcí v
hodnotì 5 000 Kè. Trendfoto Vizovice poskytlo reprografické sluby v
hodnotì 403 Kè.
Vem dárcùm za jejich tìdrost moc dìkujeme.
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Kromì brigád plánuje Obèanské sdruení Janùv hrad Vizovice v
tomto roce i dvì spoleèenské akce. Na konec èervna Slavnostní otevøení studny a samozøejmì na 31. 12. Silvestrovský punè.
Vìøím, e se nám spoleènými silami podaøí vybudovat na Janovì
hradì výletní areál, který budete èasto a rádi navtìvovat.
Josef Husek
Obèanské sdruení Janùv hrad Vizovice

LEGISLATIVNÍ ZMÌNY UPRAVUJÍCÍ VYDÁNÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ DØEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
Váení spoluobèané, jistì jste ji v roce 2013 postøehli zmìnu, kterou pøinesla vyhláka è. 189/2013 Sb., ze dne 27. 6. 2013 o ochranì
døevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení.
V následujících øádcích se mùete seznámit s nìkterými pojmy
této normy a zmìnami, které s sebou pøináí.
I.

Pojmy

Kácením døevin se rozumí odstranìní døevin i s koøeny nebo jen
jejich nadzemní èásti ve výce paøezu. Obvyklá výka paøezu je 1/3
prùmìru kmene na paøezu. Torzem stromu se rozumí ponechání
kmene vyího, ne je obvyklá výka paøezu. Pokud není torzo stromu
výsledkem pøirozeného pùsobení pøírodních procesù, nelze jeho
umìlé vytváøení chápat jako kácení døevin, ale zpravidla jako nedovolený zásah do døevin.
Ke kácení døevin je nezbytné povolení orgánu ochrany pøírody a
krajiny (§ 8 odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù, dále jen "ZOPK")! Povolení lze vydat
ze závaných dùvodù po vyhodnocení funkèního a estetického významu døevin.
Funkèní a estetický význam døevin je výsledkem vyhodnocení
souboru vech spoleèenských a ekologických funkcí ve smyslu vyhláky è. 189/2013 Sb. Estetický význam je dán pùsobením na vnímání
èlovìka, tj. jak prostøednictvím vech smyslù døevina pùsobí na city
èlovìka a jaké v nìm vzbuzuje subjektivní dojmy.
Závané dùvody pro kácení døevin jsou skuteènosti, které nelze
úèinnì eliminovat pøimìøenými a obvykle dostupnými prostøedky nebo
postupy jinak, ne pokácením døeviny. Stejné dùvody ke kácení uvádìné adatelem v ádosti o kácení mohou být posouzeny ze strany
orgánu ochrany pøírody odlinì.
Dalím pojmem, se kterým se ve vyhláce è. 189/2013 Sb., setkáte je porost, èím se rozumí soubor døevin (keøovitého, stromovitého vzrùstu nebo jejich kombinace), který vytváøí kompaktní celek ploného charakteru se specifickými podmínkami, v nìm se døeviny vzájemnì ovlivòují a zpravidla si konkurují, a který vyaduje výchovnou
probírku nebo v nìm dochází k samovolné redukci poètu jedincù.
Zdravotní dùvody kácení je situace, kdy stav a rozsah napadení
døevin významnì ohrouje okolní døeviny. Mùe se jednat o výjimeèné
pøípady napadení døevin epidemickými chorobami a masivní (kalamitní) napadení kùdci a patogeny. Za kácení ze zdravotních dùvodù
nelze povaovat kácení suchých døevin.
Zøejmé a bezprostøední ohroení ivota èi zdraví nebo hrozí-li
koda znaèného rozsahu.
Za stav døevin, který zøejmì a bezprostøednì ohrouje ivot èi
zdraví nebo hrozí koda znaèného rozsahu (k § 8 odst. 4 ZOPK) kácení v krajní nouzi - se povauje takový stav, kdy hrozí nebezpeèí z
prodlení a nelze èekat na vydání povolení o kácení døeviny (pøípadnì
souhlas se zásahem do významného krajinného prvku nebo rozhodnutí o zruení ochrany památného stromu èi souhlas s oetøením
památného stromu), èím by docházelo k neúmìrnému zvyování èi
prodluování rizika ohroení ivota èi zdraví lidí.
Znaènou kodou (analogicky lze vyuít definice trestního zákoníku) je mylena koda dosahující èástky nejménì 500.000 Kè.
Náhradní výsadba (k § 9 odst. 1 ZOPK).
Náhradní výsadba je nástrojem ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením døeviny. Náhradní výsadba (stromù èi keøù) je stanovována pøimìøenì k ekologické újmì, ke které kácením dolo.
Následná péèe o døeviny (k § 9 odst. 1 ZOPK).
Následnou péèí o døeviny se rozumí souhrn opatøení a zásahù na

døevinì èi jejím okolí, které vytváøejí optimální podmínky pro rùst døevin a vedou ke zdárnému vývoji vysazených jedincù. Jedná se zejména o provádìní výchovných øezù, pravidelnou kontrolu, pøípadnou
úpravu èi odstraòování kotvících a ochranných prvkù, zálivku, kypøení,
hnojení, odplevelování, ochranu proti chorobám a kùdcù, ochranu
pøed vlivem mrazu a doplòování mulèe.
Pozemky vhodné pro náhradní výsadbu ( k § 9 odst. 2 ZOPK)
Seznam pozemkù vhodných pro náhradní výsadbu je povinen v
souladu s § 76 odst. 1 písm. a) ZOPK vést pøísluný obecní úøad.
Pokud je nezbytné uloit náhradní výsadbu na pozemku jiného vlastníka, ne adatele o kácení døevin, musí s tímto zámìrem tento vlastník vyslovit souhlas. Pro náhradní výsadbu je ádoucí zvolit takové
pozemky, na kterých je v souladu s územnì plánovací dokumentací
zajitìna dlouhodobá perspektiva vysazených døevin.
II.

Postup povolovacího procesu kácení døevin

Povolení ke kácení døevin rostoucích mimo les není tøeba (za
pøedpokladu, e tyto nejsou souèástí významného krajinného prvku
nebo stromoøadí) z dùvodù pìstebních, to je za úèelem obnovy porostù nebo pøi provádìní výchovné probírky porostù. Dále pro døeviny o
obvodu kmene do 80 cm mìøeného ve výce 130 cm nad zemí, pro
zapojené porosty døevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostù døevin nepøesahuje 40 m2, pro døeviny pìstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve zpùsobu vyuití jako plantá
døevin, pro ovocné døeviny rostoucí na pozemcích v zastavìném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavìná plocha a nádvoøí nebo ostatní plocha se zpùsobem vyuití pozemku zeleò.
V ostatních pøípadech je vdy tøeba povolení ke kácení døevin
rostoucí mimo les!
Náleitosti ádosti o povolení kácení døevin a náleitosti oznámení o kácení døevin.
(Formuláøe ádostí èi oznámení lze získat na MìÚ ve Vizovicích,
na odboru ivotního prostøedí nebo stáhnout z oficiálních stránek
mìsta, obèan, ádosti a formuláøe).
1)
ádost o povolení ke kácení døevin (§ 8 odst. 1 zákona)
musí vedle obecných náleitostí podání podle správního øádu
obsahovat:
a)
oznaèení katastrálního území a parcely, na které se døeviny
nachází, struèný popis umístìní døevin a situaèní zákres,
b)
doloení vlastnického èi nájemního nebo uivatelského
vztahu adatele k pøísluným pozemkùm, nelze-li je ovìøit v katastru
nemovitostí, vèetnì písemného souhlasu vlastníka specifikaci døevin,
které mají být káceny, zejména druhy, popøípadì rody døevin, jejich
poèet a obvod kmene ve výce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostù døevin lze namísto poètu kácených døevin uvést výmìru
kácené plochy s uvedením druhového, popøípadì rodového zastoupení døevin a
c)
zdùvodnìní ádosti.
2)
Oznámení o kácení døevin (§8 odst. 2 a odst. 4 zákona)
musí vedle obecných náleitostí podání podle správního øádu
obsahovat:
a)
oznaèení katastrálního území a parcely, na které se døeviny
nachází, struèný popis umístìní døevin a situaèní zákres,
b)
doloení vlastnického práva, èi nájemního nebo uivatelského vztahu oznamovatele k pøísluným pozemkùm, nelze-li je ovìøit v
katastru nemovitostí, vèetnì souhlasu vlastníka pozemku s kácením,
není-li adatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8
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odst. 4 zákona a s výjimkou kácení døevin pøi údrbì bøehových
porostù provádìných pøi správì vodních tokù a pøi odstraòování døevin v chránìném pásmu elektrizaèní a plynárenské soustavy provádìném pøi provozování tìchto soustav,
c)
specifikaci døevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popøípadì rody døevin, jejich poèet a obvod
kmene ve výce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostù
døevin lze namísto poètu kácených døevin uvést výmìru kácené plochy s uvedením druhového, popøípadì rodového zastoupení døevin,
d)
zdùvodnìní oznámení a
e)
v pøípadì kácení døevin podle § 8 odst. 4 zákona, které
bylo provedeno slokami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu pøi záchranných nebo likvidaèních pracích
anebo pøi ochranì obyvatelstva, obsahuje oznaèení místa, kde se
døeviny nacházely (katastrální území a èíslo parcely nebo adresu) a
jejich mnoství a druh, popøípadì rod.
Období, ve kterém se provádí kácení døevin, je zpravidla
období vegetaèního klidu, co se rozumí období pøirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí døeviny.
Vyhláka è. 189/2013 Sb., nabyla úèinnosti dne 15. èervence
2013, její novela è. 222/2114 nabyla úèinnosti dne 1. listopadu
2014.
Ing. Vladimíra Kováøová
Odbor P

ZELEÒ VE MÌSTÌ
Nikdo z nás jistì nepochybuje, e zeleò ve mìstì je dùleitá souèást naeho kadodenního ivota, e jsou to plíce mìsta.
Je pravdou, e ve vech koutech naeho mìsta není moné se
o veøejnou zeleò starat v plném rozsahu, pro nedostatek finanèních
prostøedkù, které mìsto na údrbu jemu svìøených ploch vynakládá.
A není také reálné vysadit vechny nové plochy, zejména na sídlitích tak, aby odpovídaly souèasným potøebám obyvatel mìsta. V
uplynulých letech bylo vysazeno na sídlitích pomìrnì dost zelenì,
která v souèasné dobì na nìkterých místech pøekáí a zastiòuje
obytné místnosti v panelových domech. Z tìchto dùvodù se zejména
v jarním období stává, e obèané naeho mìsta, kteøí v uplynulých
letech, po výstavbì sídli v rámci brigád, nìkteré stromy a keøe
vysadili, povaují tuto veøejnou zeleò za vlastní majetek. Chtìli
bychom obèany naeho mìsta informovat o tom, e tato pøedstava
není správná. Vekerá zeleò na pozemcích mìsta je majetkem
mìsta. Ten, v jeho zájmu je odstranìní nìkterých, v minulosti patnì vysazených døevin, musí své poadavky sdìlit Technickým slubám mìsta Vizovice, které jsou zodpovìdné za údrbu mìstské
zelenì. Ty pak následnì konzultují monost odstranìní tìchto døevin
s Mìstským úøadem ve Vizovicích, Odborem ivotního prostøedí,
který je oprávnìn na základì ádosti Mìsta Vizovice, doplnìné zákonem stanovenými pøílohami, vyhodnotit estetický, zdravotní èi jiný
stav døevin a následnì povolit výjimeèné pokácení stromù a keøù rostoucích mimo les, jak ukládá zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny.
V uplynulých dnech bylo zaznamenáno takto svévolné
pokození døevin na plochách, které jsou ve vlastnictví Mìsta
Vizovice. Pohled na zbytky stromù a keøù v této èásti mìsta je velmi
alostný, nebo obyvatelé nìkterých tìchto domù na sídlitích svévolnì nakládají se zbytky kdysi vysazené zelenì, ani by se pokusili své poadavky sdìlit správci mìstské zelenì.
Upøímnì doufáme, e v budoucnu bude tìchto pokusù vzít
nakládání se stromy a keøi rostoucími na veøejných plochách mìsta
mizivé mnoství, a e se správci mìstské zelenì podaøí vylepit i jiné
èásti mìsta ne jenom námìstí.
Ing. Martin Pacoò
MìÚ Vizovice, odbor ivotního prostøedí
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TELEFONNÍ ÈÍSLA
V
Vedení a nezaøazení
Pavelka Jaroslav, Ing.
tajemník
Dolanská Silvie, Bc.
starostka
Hanáková Alena, Mgr.
místostarostka
SEK Sekretariát
Hajdíková Zdeòka
Hájek Ladislav, Ing.
Kopeèná Iva, Bc.

724 182 884
724 180 006
724 182 885

ùrek Jiøí, DiS.

CzechPoint, ovìøování
investice a správa budov
vedoucí sekretariátu
sekretariát - pevná linka
informatik
podatelna, ovìøování
podatelna - pevná linka
centrální fax (podatelna)
www stránky, krizové øízení

777 471 114
724 978 898
777 471 113
577 599 113
602 114 425
777 471 101
577 599 111
577 599 160
777 471 108

FO
Finanèní odbor
Fuksová Elena
Hejdová Nadìda
Krajèová Alojzia
Kubíèková Eva, Ing.
Kutìjová Zana
Malá Zdeòka
Topièová Svìtlana

fakturace
pokladna
metodika kolství
správa rozpoètu
poplatky, pohledávky
úèetní
mzdová úèetní

777 471 124
777 471 126
777 471 125
777 471 143
777 471 123
777 471 121
777 471 122

Køepelka Tomá, Ing.
Lukaíková Danue

ODSH Odbor dopravy a silnièního hospodáøství
Hába Dalibor, Bc.
evidence vozidel, dovozy
Klinkovská Emilie, Ing.
vedoucí
Koneèná Zdeòka
evidence vozidel
tipèáková Petra, Bc.
bodový systém
Tomancová Petra
evidence øidièù

777 471 183
724 484 917
777 471 184
777 471 187
777 471 182

SOC Sociální odbor
Hlobilová Jana, Bc.
Nedbal Vladimír, Ing.
Petráová Martina, Mgr.
lahaøová Marie, DiS.
lahaøová Boena, Bc.
Trlicová Jana, Mgr.

ochrana dìtí
kurátor
soc.-právní ochrana dìtí
s.p. zdravotnì postiení
sociální péèe
sociální péèe

724 192 852
777 471 157
777 471 154
777 471 156
777 471 163
777 471 152

OSU Odbor Stavební úøad
Èechmánek Tomá, Ing.
Chocholatá Jana
Jankù Libor, Ing.
Macháèková Marie
Vaculík Roman, Ing.
Valachová Ivana, Ing.

sekretariát OSU
referent
vedoucí, územní plánování
referent
referent
poøizovatel ÚP

777 471 130
777 471 133
724 192 851
777 471 131
777 471 134
777 471 132

OP Odbor ivotního prostøedí
Balusková Marie, Bc.
vodní hodpodáøství
Jelénková Eva, Ing.
vodní hodpodáøství
Kováøová Vladimíra, Ing.
ochrana pøírody
Martinù Pavla
vodní hospodáøství
Pacoò Martin, Ing.
vedoucí, památky, odpady
Rádl Jiøí, RNDr.
lesy a myslivost, rybáøi

777 471 175
777 471 179
777 471 176
777 471 177
777 471 190
777 471 178

OZU Odbor ivnostenský
Hába David, Ing.
Kruíková Eva
Zedníková Iveta

777 471 144
777 471 145
777 471 142

úøad
vedoucí
evidence podnikatelù
evidence podnikatelù

OPS Odbor pøestupkový a správní
Florian Stanislav, Mgr.
pøestupky
správa majetku
Gubániová Alena
obèanské prùkazy
Jurèák Karel, Bc.
pøestupky
Kováøová Petra, Mgr.
vedoucí, evidence obyvatel
Miková Lenka
pasy
Pekárková Lenka, Bc.
pøestupky
Smetanová Dana
matrika

777 471 103
724 182 886
777 471 473
777 471 496
725 756 788
777 471 471
777 471 495
777 471 472

MÌSTSKÝ ÚØAD VIZOVICE

ZÁMEK VE VIZOVICÍCH ZAÈÍNÁ SVOU 67. SEZÓNU
Zprávy z vizovického zámku pøicházely v minulém období spí
jen sporadicky. Sloité akce obnovy a údrby nedaly moc èasového
prostoru pro psaní, a tak se teï pokusím struènì shrnout, co se v
zámeckém areálu vlastnì dìlo a co se v pøítím období dít bude
nebo se pøipravuje.

Nejdùleitìjí a souèasnì nejnároènìjí záleitostí byla celková obnova zámecké kaple - akce, kterou jsme pøipravovali od
roku 2005. U sama projektová pøíprava ukázala, e nás èeká sloitý úkol. Nepøeberné mnoství materiálù a povrchových úprav vzájemnì se kombinujících zamotalo hlavu nejednomu odborníkovi na
památkovou péèi, kdy mìl u kadého pøedmìtu nebo místa v kapli
rozhodnout, který specialista by mìl provádìt prùzkum a který by ho
mìl pak restaurovat. Natìstí opìt zvítìzil skuteèný zájem, trpìlivost
a vysoká profesionalita a ty dokázaly pøekonat i sloité situace a pøekáky, které akce takového rozsahu nutnì pøináí. Na tomto místì
nemá smysl popisovat jednotlivé kroky a zmìny, které se v kapli v
uplynulých dvou letech bìhem obnovy udály. Radìji se pøijïte podívat. Zámecká kaple se po své rekonstrukci stane samostatným prohlídkovým místem, kterému bude vìnován speciální výklad.
Nepochybnì si tento pøístup zaslouí. Bìhem prací se tu vynoøilo
mnoho zajímavého, co posouvá vizovickou zámeckou kapli do nejvyí kategorie dochovaných historických památkovì chránìných
interiérù. Opravdu se máme èím pochlubit. A navíc - nové a nové
zajímavé skuteènosti se objevují i teï, kdy pokraèuje postupné restaurování vnitøního vybavení. Ministerské peníze byly toti urèeny
pøedevím na stavební práce (statické zajitìní a odstranìní vlhkosti), podaøilo se za nì zlikvidovat èervotoèe, ale nemohly pokrýt i
vechny náklady na opravu umìlecko - øemeslného vybavení interiéru. S tím se u musíme postupnì popasovat sami, to je jetì bìh
na dlouhou tra. V kadém pøípadì hlavní a nejdùleitìjí èást obnovy této èásti zámku je dokonèena a rozhodnì je o èem vyprávìt a co
ukazovat.
ZÁMECKÁ KAPLE BUDE OFICIÁLNÌ UVEDENA ZPÌT DO
NÁVTÌVNICKÉHO PROVOZU 2. 4. VE 14 HODIN. Její slavnostní
znovuotevøení bychom chtìli podpoøit také bohoslubou v nìkterém
z následujících povelikonoèních dnù, o èem vás budeme vèas informovat. Jste srdeènì zváni!
Toto pozvání by se ovem nemohlo uskuteènit, nebýt Mgr. Aleny
Hanákové, která vyjednala velkou èást potøebných finanèních prostøedkù z rozpoètu MKÈR. Bez její iniciativy a ministerských penìz
bychom se do záchrany zámecké kaple sotva mohli pustit. Proto pøedevím jí patøí velké podìkování!
Vedle problematiky kaple je tu ale øada jiných vìcí, kterým se

musíme neodkladnì vìnovat. U vloni jsme zvládli pøeloit kanalizaci a upravit terén u Èokoládovny, v bývalém vìzeòském dvorku. S
opravou kanalizace v pøedzámèí je ale nutné pokraèovat dál. Její
patný stav zpùsobuje trvalé zavlhání budov, a to pøináí spoustu
dalích potíí. Vedle toho u nìkolik let pøipravujeme opravu komínù,
krovù, støení krytiny a okapù na budovì zámku. Jedná se o dalí
velice komplikovanou a nákladnou akci, pøi které není moné oddìlit
jednu èást od druhé, proto stojíme znovu pøed úkolem zajistit nutné
finanèní prostøedky, pohybující
se v øádech miliónù. Stav
zámeckých komínù je u dlouho
havarijní, opadávají z nich kusy
stavebního materiálu, které
pokozují støechu, okapy, a pak
padají dolù, do míst, kde se
pohybují nai návtìvníci.
Køehká a nerozebíratelná bøidlièná krytina ale neumoòuje
pøístup ke komínùm jinak, ne
e bude úplnì odstranìna a
nahrazena po opravì komínového systému krytinou novou
Téma opravy komínù, krovù a
støechy by zde zabrala plochu
celého èlánku. A zase to není
jediná vìc, kterou je potøeba
øeit. V sedmihektarovém areálu pøece stojí 3 bloky budov a
vechny potøebují péèi! Od listopadu tedy probíhá projektová
pøíprava celkové obnovy a revitalizace zámecké zahrady, spojená se
stavebnì historickým prùzkumem, který tu doteï chybìl. Díky nìmu
bychom se mìli dozvìdìt nové skuteènosti o jejím vzniku a následném vývoji a k souèasnému stavu. Prvním krokem v realizaci obnovy zahrady by mìlo být hloubkové oetøení aleje. Ta i pøes
pravidelnou péèi, kterou jí vìnujeme, potøebuje v tuto chvíli
vìtí zásah. Pro jednotlivé stromy ve palíru bude sice moná
i riskantní, ale mìl by jim pomoci prodlouit jejich ivotnost a to
bychom si moc pøáli. V plánu
máme m.j. také opravu zdìných
sloupù spodní brány, které jsou
naklonìné a kamenné zídky
mezi nemocnièní a zámeckou
zahradou. A tak bych mohla
pokraèovat dál a dál. Ze vech
nutných oprav je bohuel vdycky potøeba vybrat, co hoøí nejvíc
a co by jetì chvilku mohlo
poèkat, protoe na vechno
nám peníze rozhodnì staèit
nebudou.
Závìrem u jen poznámka: blíí se období výskytu èesneku
medvìdího, za kterým se do zámecké zahrady kadé jaro vydává
pomìrnì dost lidí. Nikomu z nás, kteøí máme areál zahrady na starost, nevadí, kdy si pøíchozí utrhne kytièku èesneku do ruky, aby si
ho mohl pøidat na chleba nebo tøeba do polévky. Ovem chodit na
èesnek s igelitovými takami (nejlépe v doprovodu dalích
èlenù rodiny, aby bylo plných taek co nejvíc a aby celá operace èesnek vypadala jako nevinná rodinná procházka) je nepøípustné! Zahrada je chránìným územím se statutem Národní kulturní památka a Významný krajinný prvek a sbìr rostlin je tu zakázán.
Vedle toho by asi sbìraèi léèivek ale mìli také vìdìt, e se medvì-
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dímu èesneku nejvíc daøí v odlehlejích oblastech, kam velice rádi
chodí majitelé psù venèit svoje miláèky. Zdravý rozum a soudný pøístup by tu byl rozhodnì na místì. Dìkujeme za pochopení.
S pøáním klidného a úspìného roku
Jana Pluhaøová, kastelánka
P.S.: Dìkujeme vem, kteøí se podíleli na vánoèní výstavì
Andelus Domesticus, andìl domácí, a u zapùjèením svých andìlù nebo návtìvou. Návtìvnost výstavy byla skuteènì mimoøádná,
jsme moc rádi, e jsme se tu bìhem pøedvánoèního i vánoèního
období mohli potkat!
Z nejbliích letoních akcí vás u teï srdeènì zveme na
Zámecké Velikonoce. Kostýmovanými prohlídkami na veselou notu
si mùete zpestøit Velikonoèní pondìlí 6. dubna. O dalích akcích
vás budeme informovat v dalím èísle Vizovických novin, na plakátech èi na webových stránkách.

DO DOTEKU VE VIZOVICÍCH JEÍEK
DONESL SPRCHOVACÍ LEHÁTKO
Blíil se èas Vánoc. Zanedlouho jsme oèekávali tìdrý den. Do
Dotek, o.p.s. ve Vizovicích dorazil Jeíek ji s pøedstihem a donesl
nám sprchovací lehátko, které vyuijí lidé s omezením pohyblivosti.
Nezvládl by to vak bez pomoci charitativní sbírky Kadý metr pomáhá, paní PhDr. Karolíny Frýdlové, projektu Lukáové bìí ultramaratón
a individuálním dárcùm.
Sbírka Kadý metr pomáhá je charitativní souèástí extrémního
závodu dvojic Beskydská sedmièka (závod pøes 7 beskydských vrcholù), který poøádá horolezec a nadenec Libor Uher. Tuto charitativní
sbírku pomáhá organizovat paní Karolína Frýdlová s Institutem
Bazální stimulace.
Projekt Lukáové bìí ultramaratón, je aktivita dvou nadených
mladých klukù, kteøí se rozhodli ubìhnout extrémní závod B7 a prostøednictvím internetového portálu darujme.cz získat finanèní pøíspìvek na nákup této kompenzaèní pomùcky.
Vem, kteøí nám pøispìli na nákup sprchovacího lehátka, bychom
chtìli z celého srdce podìkovat.
Tým Dotek, o.p.s. Vizovice
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ON-LINE REGISTRACE NA ADIDAS CONTINENTAL BESKYDSKOU SEDMIÈKU
Milí sportovní nadenci od 00:00 1.1.2015, tedy od Silvestrovské
pùlnoci máte jedineènou monost registrovat se on-line prostøednictvím webu Dotek, o.p.s. na Adidas - Continental Beskydskou sedmièku 2015 a podpoøit tak nai organizaci zabývající se péèi o seniory a
osoby s demencí. Registraèní formuláø bude sputìn pøi zaèátku registrace na http://www.pecovatelstvi-dotek.cz/.
Více informací o extrémním
závodu dvojic pøes beskydské
vrcholy na http://www.beskydskasedmicka.cz/b7/.
Dìkujeme za Vai podporu
Za tým Dotek, o.p.s.
Veronika Olejníková

PLÁN AKCÍ KÈT VIZOVICE NA ROK
2O15
Bøezen
7. 3. Vycházka - 21. Otevírání rozhledny Doubrava
Duben
6. 4. Velikonoèní výprava do jarní pøírody
10. - 12. 4. Festival turist.filmù www.turistickyfestival.cz
25. 4. Troják - Maruka - Jarcová
26.4. Vodní nádre - Sluovice Oblastní akce
Kvìten
2. 5. Pøátelství bez hranic - Masarykova chata v Beskydech
8. - 10. 5. acléø - Teplické skály, Adrpach - Ksiaz, Walbrzych Sto-lové hory
30. 5. Dlhá n. K. - rozhledna Kamenité - Semete - Melocik (Javorníky)
Èerven
5. - 7. 6. Èeskomoravská vysoèina Tøi studnì, ákova hora, Devìt
skal - Mor. Køiánky, Karltejn, Svratka
20. 6. Západ slunce na Vartovnì - východ slunce na Doubravì
(noèní pochod)
Èervenec
3. - 6. 7. Pieniny Sokolnica, Trzy korony, Straòanské sedlo,
Wysokie skalki - Èervoný Klátor, Velký Lipník - Rubachy - kúpele
18. 7. Výstup na Kláov
Srpen
31. 7 - 5. 8. Belanské Tatry - Monkova dolina, Belanská jaskyòa,
Javorina, Teryho chata, St. Smokovec, SKI areál Bachledová, Magurka diar, Pieniny, trbské pleso
21. 8. - 23. 8. Nízké Tatry - Králova hola, Telgárt, Bartkova, Andrejcová, Pohorelá, Velká Fatra - Donovaly, Zvolen - Niné Revúce
Záøí
5. 9. Stráovské vrchy, Èièmany, Klak, Pruina
12. 9. Táborák na Revice
26. - 28. 9. Èeský ráj, Boeò, Drábské svìtnièky, Turnov, Hrubá
skála, Trosky, Prachovské skály
Øíjen
10. 10. Manínská dolina - Vrchteplá, Súlov - skály
15. 10. kolní výprava
17. 10. Vodní nádre - Sluovice - oblastní akce
Listopad
7. 11. Vycházka
13. - 15. 11. Za posledním puchýøem, Znojmo (vlak)
20. 11. Promítání ze ivota Klubu
Prosinec
11. 12. Výroèní volební schùze
26. 12. Svatotìpánský pochod ke Chladné studni
31. 12. Silvestr v lese
Aktualizace, pøípadné zmìny a upøesnìní informací k jednotlivým
akcím budou provádìny prùbìnì ve skøíòce KÈT Vizovice na
Masarykovì námìstí a na www.kctvizovice.ic.cz
KÈT Vizovice
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AKTIVITY TJ SOKOL VIZOVICE
Èlenové TJ Sokol Vizovice se dne 27. 10. 2014 zúèastnili kladení
vìncù u památníku obìtí 1. svìtové války.

Naveèer jsme uspoøádali lampionový prùvod, který el od budovy
Staré koly a k Sokolovnì. Úèast dìtí a rodièù byla velká. Na
Sokolovnì mohly pak dìti tancovat pøi diskotéce.
V sobotu 22. 11. 2014 se
uskuteènil vánoèní Klubový
veèer v prostorách Sokolovny.
Program uvádìla ji ponìkolikáté paní Búøilová. koda, e v
programu nemohli pro nemoc
vystoupit vichni úèinkující.
Návtìvnice zde mohly nakoupit
vánoèní dárky - knihy, ály, perníèky, baòky, kvìtiny, døevìné
ozdoby aj. Módní pøehlídku pøipravila paní Koláèková, modelky
pøedvedly sportovní, spoleèenskou i zimní módu.
Podìkování patøí moderátorce, zpívajícím dìvèatùm s kytarami, paní Koláèkové, modelkám
i organizátorkám této akce.
V nedìli 11. 1. 2015 výbor
TJ Sokol Vizovice uspoøádal dìtský karneval. Dìti mìly krásné masky, které pøedstavovaly princezny,
kovboje, hasièe, motýlky, koèièky a dalí zvíøátka, vodníky aj. Dìti tanèily, soutìily a za kadou soutì dostaly sladkou odmìnu.
Hana Stodolová
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ZIMA NA CHRASTÌOVÌ
Zima je pro vechny Chrastìovjany tak trochu mrtvým
obdobím. Na jaøe, v létì i na podzim se naskýtá spousta pøíleitostí k setkávání. Nejenom pøi
poøádání rùzných akcí, ale také
pøi náhodném setkávání v centru
místního dìní, a to na plácku
pøed místní hospodou nebo v ní
samotné. A pokud do tìchto míst
kdokoliv zavítá, je velmi málo
pravdìpodobné, e by tam byl
sám. Vdycky se najde nìkdo,
kdo potøebuje nìco zaøídit, s
nìèím poradit nebo si jen tak pøijít povykládat.
Ale období zimy je jiné.
Pokud není venku snìhová
nadílka a nedá se lyovat nebo
sáòkovat èi bobovat s dìtmi,
zùstává vìtina z nás v sychravém a blátivém zimním poèasí
doma, u teplých kamen. A proto
jakékoliv zpestøení kadý rád pøivítá.
Mezi takové zimní oivení
patøí zajisté vánoèní vycházka.
Je tomu ji nìkolik let, co se na
tìdrý den v devìt hodin ráno
scházejí u Zvonièky vichni
zájemci o vánoèní procházku.
Nejinak tomu bylo i letos. V pøedem domluvenou hodinu byla

S takovými zásobami se nikdo
nebál vyrazit ani do té nejtuí
zimy a nejhlubího lesa. Postupnì jsme obeli tøi krmelce, do
kadého dìti daly nìjakou dobrùtku, na které si urèitì zvíøátka
pochutnala. A jak se u stalo
dobrým zvykem, kadá tìdro-

zhruba edesátka lidí pøipravena
vyrazit do lesa nakrmit místní
zvìø. Dìti s sebou vzaly ve, co
si celý podzim shromaïovaly kukuøici, katany, jablíèka a
mnoho dalích zvíøecích dobrot.
Maminky zase vzaly na ochutnávku cukroví a tatínkové, aby
nebyli pozadu, se rádi pochválili
svým
tekutým
cukrovím.

pravé vánoèní atmosféøe a spokojeni díky dobrému skutku,
který uèinili jak pro zvíøátka, tak i
pro svou tìlesnou a duevní kondici.
Dalím zimním zpestøením je
zajisté oslava Silvestra a pøíchodu Nového roku na prostranství
pøed novì budovaným kulturním
domem. Letos se obyvatelé

denní vycházka konèí táborákem, kde se dojí a dopijí ty zásoby, které se nestihly zkonzumovat po cestì. Takto posilnìni se
úèastníci procházky vrací do
vyhøátých domovù, vstøíc té

pøesnì o pùlnoci seli, nejenom
aby si pøipili a popøáli do Nového
roku ve dobré, ale také aby se

hospodou obrovský snìhulák Bøeulák. Jak se ukázalo, stavìní snìhulákù nemusí být

podívali, jak pokraèuje rekonstrukce kulturního domu.
Mezi oblíbené zimní èinnosti
patøí urèitì stavìní snìhulákù. U
nás jeden veèer vyrostl pøed

vyhrazeno jen malým dìtem, ale
docela dobøe se u nìj zabaví i
dìti ponìkud odrostlejí...
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ CHRASTÌOV
Sbor dobrovolných hasièù byl zaloen pøed 2. svìtovou válkou, a
to 1. ledna 1939, kdy jej zaloilo 21 místních obèanù. Z této doby se
vak nedochovalo mnoho informací a v pozdìjích letech to nebylo
lepí. V roce 1974 byl spojen Národní výbor Chrastìov s Vizovicemi.
Aktivta SDH Chrastìov byla spíe sportovního charakteru, protoe
poáry v naí obci nevznikaly a v souèasné dobì ani nevznikají. Jediný poár, který nai stateèní hasièi hasili, vznikl u Holèákù, kde
zaèala hoøet udírna. Natìstí oheò nebyl veliký a tak si s ním místní
poradili. K dalím zásahùm byli hasièi povoláni pøevánì pøi povodních
ve Vizovicích, kde pomáhali místnímu hasièskému sboru pøi ohranì
obydlí. Poslední výjezdem bylo pátraní po místním obèanovi, které
trvalo od odpoledne do noèních hodin, ale ztraceného mue se najít
nepovedlo.
Prvním starostou hasièského sboru se stal Jan Svìtlík,
námìstkem byl zvolen Antonín
Polèák a jednatelem sboru Kalenda Josef. Dalí zakládající
èlenové byli Horèica Karel - náèelník, Matyátík Jan - pokladník, Bravenec Jan - revizor úètù,
Vlèek Jaroslav - èetaø, zbrojíø,
Bravenec Frantiek - èetaø,
Chmelaø Frantiek - èetaø, Hlavenka Tomá, Sláèík Miroslav,
Motyka Pavel, Kalenda Frantiek, Malý Tomá, Tomanec
Jan, Luká Josef ml., Holèák
Jozef, Mikulík Frantiek, Navrátil
Rudolf, Adámek Milo, Ordelt
Alois. Nìkolik let poté byl zvolen
Nejmladí genenovým pøedsedou Josef Hlarace hasièù - T. Slávenka a velitelství se ujal Holèák
èík, J. Malý. L. PolJosef, který se pozdìji stal veliteèák, J. Zajonc, T. Hlalem i pøedsedou souèasnì. V
venka, D. Mika, T.
roce 1988 nastaly nové zmìny v
astný.
øadách vedení sboru a velitelství
pøevzal Miroslav Sláèík, Holèák
Jozef nadále zùstal pøedsedou a do roku 2002, kdy z dùvodù úmrtí
musel být zvolen nový starosta a to Miroslav Hlavenka. Miroslav Sláèík
byl pozdìji nahrazen Ladislavem Hnilicou, kterého za pár let vystøídal
Radek astný. Dalím velitelem se stal Vlasa Hlavenka a v roce
2005 pøevzal post velitele Radek Èervenka. Ten v roce 2011 odstoupil
a velitelství pøevzala mladá krev v podobì Tomáe Hlavenky. Poslední
zmìna nastala v roce 2014, kdy Miroslava Hlavenku jako starostu
sboru nahradil Tomá Sláèík.
Hasièský sbor mìl do roku 2005 prùmìrnì 26 èlenù, ale díky novému veliteli se sbor rozrostl na úctyhodných 47 èlenù. V téme roce
vzniklo první enské drustvo a také drustvo mladých hasièù. V souèasné dobì na Chrastìovì funguje jen mustvo muù.
SDH Chrastìov zaznamenal také spoustu sportovních úspìchù.
V roce 1988, kdy byl zvolen nový výbor a pøijati noví èlenové ve sloení Hlavenky Pavla a Miroslava, astného Romana, Stuky Karla,
Polèáka Petra, Malého Tomáe a Roberta Kalendy dokázali tito hasièi
dosáhnout krásného druhého místa na okrskové soutìi ve Vizovicích.
Také v jednotlivcích si nai hasièi nevedli patnì, kde druhé místo
obsadil Petr Polèák. O tøi roky pozdìji po tvrdém trénování hasièi získali první místo na okrskové soutìi. Následující rok se konala okrsková soutì v Jasenné a nai hasièi opìt zvítìzili a postoupili tak do
okresního kola, které se konalo v Biskupicích, kde skonèili nakonec na
krásném osmém místì. Tøetí vítìzství v øadì na hasièe èekalo ve
Vizovicích a taky dalí postup do okresu. V soutìi jednotlivcù nai èlenové obsadili první dvì místa zásluhou Petra Polèáka a Miroslava
Hlavenky.
Dalí úspìchy SDH Chrastìov:
2. místo na okrskové soutìi v Lutoninì (1993)
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1. místo na okrskové soutìi ve Vizovicích (1994)
2. místo na okrskové soutìi v Jasenné (1995)
3. místo na okrskové soutìi ve Vizovicích (1999)
1. místo na okrskové soutìi v Zádveøicích (2000)
1. místo na okrskové soutìi v Lutoninì - eny (2004)
3. místo na okrskové soutìi v Jasenné (2005)
Sbor v prvních letech svého pùsobení postrádal vybavení potøebné k haení pøípadných poárù. Kolem roku 1950 byla sboru pøidìlena poární støíkaèka PS8 a nákladní vùz, kterým byla taena, zvaný

Støední generace - zleva horní øada - V.
Hlavenka, R. Kalenda, J. Malý, L. Polèák, P.
Polèák, J. Chmelaø, S. Svìtlík. Dolní øada zleva
- Rom. astný, Rad. astný, L. Hnilica, Z.
Malý, M. Hlavenka

 F e n o m é n  .
Zaèátkem 80. let byla
technika obnovena
hasièským vozem Tatra 805 a zastaralá poární støíkaèka PS8 byla
nahrazena novou PS12. Vybavení jako hadice, savice a ostatní pøísluenství bylo postupem té obnovováno. V roce 2002 byl hasièský vùz
Tatra 805 z dùvodù patného technického stavu vyøazen. Mustvo do
roku 2012 vyuívalo pouze ji zastaralou PS12. V tomto roce probìhly velké zmìny ve vybavení mustva pøedevím z dùvodù sportovního
vyuití vybavení. K roku 2015 SDH Chrastìov disponuje kvalitním
sportovním vybavením a zrekonstruovanou sportovní poární støíkaèkou. V roce 2014 sbor zakoupil také vùz Aro 240.
Tomá Hlavenka, Tomá Sláèík,
foto archiv F. Malý, L. Polèák

Nejstarí fotka - zleva - Luká, Mikulík,
Karel Horèica, Jan Matyátík, nevíme, Miroslav
Sláèík, Tomá Hlavenka. Dolní øada zleva Jan
Bravenec, A. Polèák, nevíme. Pokud by se
nìkomu podaøilo zbývající èleny hasièù identifikovat, budeme rádi za pomoc.

VZPOMÍNKA NA OBCHOD MATOUE SVÁROVSKÉHO Z VIZOVIC
V minulém èísle byl v novinách èlánek o Klaèánkovì cukrárnì, øíká mi mimo jiné pøi opékání
pekáèkù a cinknutí tamprle slivovice pøi pøíleitosti výlapu turistù pøes Janovou horu na poslední
den v roce Jiøí Gera. Myslí, e
bychom mohli napsat nìco o
obchodì Matoue Svárovského?
Zareagoval jsem ihned, protoe jsem velmi rád, e se na stranách VN mùeme podìlit o významné obèany Vizovic a bez
rodinných archívù by bìhem nì-

Matou a Vincencie Svárovtí, dìti Zdenka
a Vlasta - rok 1931.

kolika dalích let jejich existence
zmizela v propadliti dìjin. A to
nemluvì o tom, e jsem jakoto
ulièan do tohoto obchùdku chodíval okukovat pro mì, jako pìtiletého, partiové zboí.
Vedle nìkolika rodinných fotografií mì zaujala dvoustrana, kterou zakladatel obchodu Matou
Svárovský (nar. 25. 10. 1895) vydal jako leták èi spíe oznamovatel
ku pøíleitosti znovuotevøení obchodu.
V roce 1926 koupil rodák z Lipové, Matou Svárovský, obchod

Skica první èásti obchodu - 1934.

TAK EL ÈAS U SVÁROVSKÝCH...

Døevìná studna pøed obchodem.

Fotografie pøiblinì polovina II. sv. války.
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F. Kubíèka, který od roku 1884
slouil jako smíené zboí na køiovatce ulic Øíèanská, Kopanická
a Partyzánská (Garaijka). Matou
Svárovský byl modernì a pokrokovì myslící ivnostník a vedle
základních potravin vybavil obchod i tenkrát velmi novodobým
strojem - praièem kávy a venku
byl k dispozici zákazníkùm i mlýn
na rotování kukuøice a kae.
Navíc pøed obchodem byla ruèní
èerpací stanice na benzín a jak
ivnostník uvádí:

Líbí se mi bonmoty a mylenky obchodníka, kterými zve k
nákupu v jeho obchodu a dùvodu,
proè jej vùbec navtívit:
Na co Svárovtí dbají, je pøíslovìèná ochota.
Nedìlají rozdílu mezi zákazníky. Kadého pøivítají s otevøenou
náruèí, kadého stejnì obslouí a
za 10 haléøù nebo za 100 Kè.
Dìtem u Svárovských vìnují
stejnì velkou péèi jako velkým.
Mùete je proto klidnì poslat místo
sebe. Pøinesou Vám stejnì kvalitní
dobré zboí - stejnì peèlivì naváené, jako kdyby jste je kupovali
sami.

Automomobilistùm jsme se
zavdìèili postavením èerpací stanice. Poslouíme nejen benzínem,
ale také benzolovou smìsí. Poslouíme i skvìlým poslulým olejem zn. Gorgoile Oel a Mogul.

Oznamovatel è. 1 fy. M. Svárovský dále uvádí:

Druhý zprava Matou Svárovský, tøetí
zleva manelka Vincencie.
Máme jen takovou
mouku, se které se dobøe peèe, jen takový hrách, který se
brzy uvaøí, jen takovou kávu, která
pìknì voní, jen to mýdlo, které
hodnì pìní...
Nikde u nás nìní prachu, ani
v nejhoøejích regálech. Zásoby k
jídlu a k vaøení máme uschovány
tak, aby nenaèichly druhým zboím. Potraviny samozøejmì balíme
jen do èistých nepotitìných papírù. Nae èistota je pøímo úzkostlivá
- tak to má být, e?

Skica druhé èásti obchodu - 1934.

Obchod v roce 1934.
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K zásadnímu zlomu v ivnosti
a pøirozenì v ivotì Matoue
Svárovského dochází pøi zatèení
gestapem 10. 9. 1940, které bylo

dle vzpomínek rodiny na udání
(jak tomu bylo el u Èechù zvykem), kdy prý ivnostník podporuje partyzánské hnutí. Tøi roky v
koncentraèních táborech (Breslau, Ludwigsburg, Hofensperg
a Landsberg) se podepsaly na
zdraví a 13. 2. 1943 se vrací s tuberkulózou, na kterou i 6. 7. 1950
umírá v nedoitých 55ti letech. Na
sklonku ivota nemocnému a vìzením suovanému èlovìku duevnì pøitíilo státní znárodnìní a
zabrání obchodu Komunistictickou stranou.
Rodinným pokladem je i zachovaných témìø tøicet dopisù z
koncentraèních táborù. Pøi jejich

Snímek z prvních dnù znárodnìní.

proèítání se svolením rodiny si
dovolím vytáhnout pár øádkù, kterými se Matou Svárovský snail
øídit nadále svùj obchod, chod
rodiny a vzdìlání dìtí. A v neposlední øadì, kdy bojoval se zdravím
a úvahami nad nejistou budoucností, se tak pøi psaní oprostit, od

èerných mylenek doprovázejících
osamoceného èlovìka ve vìzení:
- výklad vyplò cikorkou itovskou, práky a zbytky z pùdy.
- sùl objednávej od Solonie a
pøedem propla

Rok 1884 - perokresba pùvodního
obchodu F. Kubíèka.

- zásobu mýdla nedìlej, staèí
kdy bude míti na dvoje období
- vodovod jde dobøe? koda,
e jsem nedal v kuchyni novou
podlahu.
- kreslím opravu obchodu a
koupelny a pøi ní svìtnièku, tak zv.
tepluku - jen pro nás dva.
- brambor Vám staèí, jen je
dobøe ve sklepì ulo, aby se na jaøe nespaøily.
- Slávek s Duanem a se
podívají na desky, a tam nezatìká...
- objednej od drogerie Æeské
Meziøíèí 20 bal. á 3,50 okurkolu.
- cejchování Berklovky mìl
zaøídit p. Janáèek. Dej té závaí a
malou váku v obchodì ocejchovat.
- dle posledního úètu jsme
mìli dostat pøedem zaplacených
10 plátù gum na podráky od
Kudrnáèe.
- ten malíø, co mìl icí stroj
zabavený, to zaplatil?
- na pohanku se zeptej u fy
Drechsler a té v Uble.
- ty Bosenské vestky od fy
Neisl na Kalendu nedoly?
- ten Hába to kg másla oplatil?
- kolik vzal Penèík od plechového stojanu na kotel?
- od Bubelù má úèet a dle nìj
objednej a vem nerezových pøíborù a 3 desky s noi. itnému napi
o zásilku 200 angl. porc. klub. talíøù, 3 koøenky, dva jídel. a káv. pøíbory se zlatým okrajem, majoliku
100 hlub. talíøù
- Janu Lutonskému dej udìlat
kolní tabuli 120 x 80 cm.
- zvýení daòové nemùe být
velké, protoe zisk pohltí zase
danì a réie. Na malé snad zvýení odvolní nepodávej, protoe

Mylenka èerpací stanice.

Jediný zachovalý snímek
uvnitø obchodu.
práce spojená
s odvoláním by Tì zaneprázdnila
a zatíila.
- Zrníková a Bukovjanová ji
by mìly splácet, neb tyto dluhy
pochází z roku 1930.

Mlýn na rotování kukuøice a
kae.

Novinka v obchodì - praiè kávy.
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- vìøím, e podnik pùjde v
pøítím roce plnou parou!

zajímavých pøíbìhù a dobových
fotografií.

Vìøím, e pøíbìh a historie
jednoho z obchodù, který pamatují mnozí z nás, inspiruje dalí rodiny a podìlí se se ètenáøi VN o své
dìdictví v podobì oivení pamìti,

Pøipravil Richard Jaronìk
za pomoci a archivních
fotografií Jiøího a Vìry
Gerových

Pøiznání domovského práva.

Otec Matou se synem Miroslavem.
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Jeden z dopisù z Landsbergu.

JAKÁ INTENZITA RUENÍ NOÈNÍHO KLIDU MUSÍ NASTAT,
ABY SE JEDNALO O JEHO PORUENÍ?
Váení ètenáøi,
Jeliko od 1. ledna 2014 je
úèinný nový obèanský zákoník
(NOZ) 89/2012 Sb., tak vás
chceme v dnením èísle Vizovických novin informovat o problematice nálezù. Mnoho lidí má
zauíváno to, e Policie je prostøedkem k øeení mnoha problémù. I po letech stále chodí k nám
na sluebnu lidé vyøizovat si
obèanské prùkazy, registraèní
znaèky vozidel, dokonce se

najdou i takoví, kteøí zde chtìjí
øeit pøepis vozidla, odevzdávají
nálezy, ohlaují ztracené vìci a
podobnì. Tyto vìci vak ji do
kompetence Policie, respektive
policistù obvodního oddìlení
nepatøí a nìkteré z nich ani nikdy
nepatøily.

Podle nové právní úpravy je
obèan, který nalezne vìc, povinen ji co nejdøíve vrátit vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil - pokud
je tato osoba známa. V souvislosti s tím nálezci náleí náhrada nutných výdajù spojená s
vrácením vìci a nálezné. V pøípadì, e vlastník vìci, nebo ten,
kdo ji ztratil, není znám, potom
nálezce musí vìc odevzdat na
místnì pøísluné obci a pokud je
vìc nalezena v dopravním prostøedku, nebo ve veøejné budo-

vì, potom je povinen ji odevzdat
provozovateli dopravního prostøedku, nebo instituci, která je
vlastníkem budovy. To zpravidla
do tøích dnù. Pøíklad: Obèan
Vizovic najde na ulici Pardubské
penìenku s finanèní hotovostí a
prùkazem pojitìnce zdravotní

pojiovny, kde je jméno a pøíjmení osoby a její rodné èíslo.
Takový nález je povinen pøedat
na oddìlení ztrát a nálezù MìÚ
Vizovice, které bude postupovat
v souladu s dalími zákonnými
ustanoveními. Policie ji nálezy
pøijímat, a na výjimky, nebude a
bude odkazovat nálezce v souladu se zákonem, kam má vìc nalezenou odevzdat.
Velmi èasto policisté obvodního oddìlení vyjídìjí k pøípadùm ruení noèního klidu. A se
ji jedná o hluk z restaurací, hluk
ze zahradních party, oslav a grilování, nebo hluk zpùsobený
osobami, které se v noci pohybují ulicemi Vizovic. Obecnì je
noèní klid stanoven v zákonì o
ochranì veøejného zdraví jako
doba od 22.00 do 06.00 hodin a
o svátcích a víkendech od 22.00
do 08.00 hodin (pokud druhý den
není dnem pracovním). V zákonì
vak není nikde definici vymezující obsah noèního klidu, tj. jaká
intenzita ruení noèního klidu
musí nastat, aby se jednalo o
poruení noèního klidu, a proto
bude tøeba ruení noèního klidu
posuzovat pøípad od pøípadu.
Pro policisty je základním zákonným ustanovením v této vìci §
47 odst. 1, písm. b) pøestupkového zákona, který øíká, e pøestupku proti veøejnému poøádku
se dopustí ten, kdo poruí noèní
klid. Za tento pøestupek mohou
policisté na místì uloit pokutu
do výe 1 000 Kè tomu, kdo
noèní klid poruil. Jedná se
zejména o lidi povykující na ulicích a hluèící pøi cestì tøeba z
restauraèního zaøízení, o sousedy, kteøí hlasitou oslavou vedle
na zahradì oslavují narození
syna, apod. Trochu komplikovanìjí je ruení noèního
klidu, jeho zdrojem jsou restaurace, noèní podniky a hudební kluby. Jestlie se jedná o
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soustavné nebo opakované ruení noèního klidu, toto ustanovení pøestupkového zákona nelze v tomto pøípadì vyuít. Pomoci vak mùe zmínìný zákon
o ochranì veøejného zdraví, který stanovuje, e osoby provozující taková zaøízení jsou povinny
zajistit, aby hluk z tìchto zaøízení
nepøekraèoval hygienické limity
stanovené naøízením vlády è.
502/2000 Sb. Pokud tedy provozovatel poruuje povinnost nepøekraèovat hladinu hluku, mùe
se dotèený obèan obrátit na
orgány ochrany veøejného zdraví. Tím je v tomto pøípadì
Krajská hygienická stanice ve
Zlínì. Zamìstnanci KHS provedou mìøení a etøení v rámci jejich kompetencí a potom rozhodnou.
Jedná-li se o soustavné ruení souseda sousedem a nepùjde o výjimeèný pøípad, který lze
øeit uloením blokové pokuty, je
monost vzniklou situaci øeit
podáním tzv. sousedské aloby
podle NOZ. Jeliko vlastník vìci
se musí zdret veho, èím by
nad míru pøimìøenou obtìoval
jiné vlastníky hlukem. Pak ji rozduje civilní soud a jeho rozhodnutí je potom vynutitelné.
Z výe uvedeného je zøejmé,
e ná právní øád obsahuje nìkolik moností, jak se domoci
klidného spánku a ukonèení ruení noèního klidu. Právní øeení
by ale mìlo být a to poslední øeení, v prvé øadì bychom se mìli
spolehnout na vzájemnou toleranci a úctu k potøebám jiných.

za OOP Vizovice
prap. Tomá Kubù
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SPISY Z DOBY PRVNÍ SVÌTOVÉ VÁLKY A STARÍ BYLY VAK V DÙSLEDKU
NOVÝCH PØEDPISÙ SKARTOVÁNY!
V dnením díle se budu zaobírat kanceláøskou a spisovou
slubou, pro ní mají nai
úøedníci velkou slabost ji od
mocnáøství
Kanceláøská a spisová sluba byla u èetnictva upravena
velmi podrobnì. Pøedevím tu
byla upravena terminologie vydávaných øídících aktù.
Ministerstvo vnitra a generální velitel èetnictva vydávali výnosy. Generální velitel ve veobecných disciplinárních záleitostech publikoval sborové rozkazy.
Zemská èetnická velitelství, exponovaní èetniètí tábní dùstojníci, velitelství èetnických oddìlení
a okresní èetnická velitelství
vydávala svým podøízeným rozkazy. Záleitosti stavu a hospodáøství a záleitosti, které mìly
být uvedeny ve známost vem
podøízeným pøísluníkùm èetnictva, vyhlaovaly se v denních
rozkazech. Písemná pouèení,
která udílela velitelství svým podøízeným se zøetelem k urèitým
pøípadùm vztahujícím se na slubu a kázeò se nazývala pouèné
rozkazy. Rozkazy adresované
nìkolika velitelstvím, ale vyhotovené pouze v jediném exempláøi,
který po tìchto velitelstvích obíhal, se nazývaly obìníky. Sdìlení, která si èinila èetnická velitelství na roveò sobì postavená,
nebo která èinila velitelství èetnických oddìlení a velitelství
vyí vojenským a civilním úøadùm a velitelstvím, nebo která
byla tìmito úøady a velitelstvím
zmínìným èetnickým velitelstvím
zasílána se nazývala dopisy.
Podøízení pøísluníci èetnictva a
podøízená velitelství podávala
svým pøedstaveným (pø. ministerstvu vnitra) hláení a pøedkládala jim své prosby. Èetnické
stanice a okresní èetnická velitelství podávala sluebním a ostatním úøadùm, jako i vojenským
velitelstvím a úøadùm oznámení
a udání. Sluební úøady zasílaly
èetnickým stanicím a okresním
èetnickým velitelstvím pøíkazy.
Soudy a státní zastupitelství (vojentí prokurátoøi) v záleitostech
týkajících se výkonu trestní pravomoci zasílaly vyzvání, v ostat-
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ních pøípadech poádání. Ta stejnì tak zasílaly jiné úøady civilní a
vojenské.
Pro úplnost je tøeba se zmínit
i o dalích druzích èetnických
písemností, jejich vedení bylo
pøedepsáno - prùbìník - spis,
který nìkterým velitelstvím jen
probíhal. Dále to byl sluební lístek, jím se v èistopise na ètvrtarchu vyøizovaly vìci podøadného
významu. A nakonec dotazník na

kazy; obyèejné, dùvìrné a tajné
(mobilizaèní) podací protokoly,
protokoly o pøehlídkách, pátrací
pomùcky, spisy týkající se nevypátraných zloèincù, protokoly o
onemocnìní, spisy penzijní,
trestní protokoly s rejstøíky, záznamy o uloených trestech, protokoly o pochvalách s rejstøíky,
kniha o poèetním stavu,
koda je to, e v roce 1925
bylo vydáno naøízení, e pouze

rozdìleném pùlarchu s èástmi
dotaz a odpovìï.
Také zapisování do podacích
protokolù bylo podrobnì upraveno, nejsou tu vak nìjak významné odchylky proti bìným zvyklostem. Dùleitým druhem èetnických archiválií byly památníky,
jejich vedení bylo naøízeno
výnosem ministerstva vnitra ze 7.
ledna 1921. Navazovaly na stanièní kroniky, zavedené ji za
Rakouska-Uherska rozkazem
èetnického inspektora ze 3. èervence 1914.
Kadý stupeò èetnické organizace mìl své zvlátní písemnosti upravené pøedpisy. Pro
skartaèní øízení platil pøedpis, e
zemská èetnická velitelství
sestavovala v lednu a pak v
únoru pøedkládala výkaz o spisech, které chtìla toho roku
vyøadit.
Zásadnì mìly být zachovány
denní a dosud platné pouèné
rozkazy, platné spisy dùvìrné,
platné normativní výnosy s roz-

spisy z let 1918-1920 mají být
uschovány. Spisy z doby první
svìtové války a starí byly vak v
dùsledku nových pøedpisù skartovány!!!
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A co nám prozradil památník ÈS Vizovice dále?
16. 5. 1938 vypukla v obci
Bratøejovì dobytèí nákaza slintavka a kulhavka, která se pak
rozíøila v celém obvodì. Na tuto
nákazu uhynulo celkem 8 kusù
dobytka v celém obvodì. Èetnictvo støeilo vechny obce, aby
byl zamezen prùhon a vývoz
dobytka, aby nákaza byla co nejvíce omezena.
24. 9. 1938 byla naøízena
veobecná mobilisace vech
roèníkù branné moci do 40. let.
Rovnì konì pro selskou vozbu
a nákladní automobily byly odevzdány vojenské správì, take v
obvodu stanice nezùstalo ádné
nákladní auto. Prùbìh mobilisace byl klidný. Následkem toho

byli odveleni ze zdejí stanice 4
èetníci, take na stanici zùstal
velitel stanice se dvìma èetníky.
V této dobì se dostáváme na
historický mezník naich dìjin a
dovolte mi, abych nyní èerpal i z
jiných pramenù, ze Zápisníku
OÈV Zlín
Dvacet minut po tomto prohláení bylo Námìstí Práce ve
Zlínì plné a branami továrny
proudily zástupy muù ve stáøí
od 20-40 rokù. V jejich pravicích
nebyl tentokráte kontrolní lístek.
Na jeho místì svírala pìst vojenskou kníku.
Po 23. hod. odjídìly ze
Zlína první vlaky vezoucí vojáky
k jejich plukùm. U nádraí bylo
jako v úle. Ulice chrlily nové a
nové proudy, pùda byla poseta
kuføíky a vlaky nestaèily pojmout
vechny, co ji dávno pøed pùlnocí stáli pøipraveni k odjezdu.
Staré vlastenecké a vojenské
písnì znìly ulicemi a jejich tóny i
obsah hlásaly, e to jest nás
vech spoleèná vìc, abychom
splnili povinnost k vlasti, je
zavolala.
Motorová vozidla, pøípøe
odevzdána v pravý èas. Pøísluníci èetnických stanic konali v
mobilisaèních dnech slubu
pøesnì a ukáznìnì.
5. 10. 1938 president republiky Dr. Edvard Bene vzdal se
úøadu presidentského. Zpráva
o tom byla pøijeta obecenstvem
klidnì, ponìvad se to ji pøedpovídalo.
28. 10. 1938 Byl zvolen
Národním shromádìním Dr.
Emil Hácha na presidenta republiky, dosavadní president nejvyího správního soudu. Obyvatelstvo pøijalo zvolení presidenta
klidnì a vyzdobilo své domy prapory ve státních barvách.
31. 12. 1938 Za rok 1938
bylo docíleno tìchto úspìchù:
zatèeno bylo 38 osob, udáno 381
osob, pøedvedeno 19 osob,
eskort provedeno 6.
prap. Tomá Kubù

NEJLEPÍ Z 18 KYSELIC?
ikovné ruce obèanù Vizovic, Gajdy a zelé, ivobytí celé tato dvì hesla zaznìla ve Vizovicích v Domì kultury 30. 1. 2015
Ji ètvrtým rokem se otvírala výstava výrobkù, které vznikají díky
ikovnosti naich obèanù. Tak jako v minulých letech i letos otevøel
výstavu svým úvodním slovem Mgr. Jiøí Severin. Hudební doprovod
vytvoøil gajdo Petr Sovják z Neubuze.

Po vernisái zaèala v sále Domu kultury soutì o nejlepí kyselici. Selo se letos 18 vzorkù a bylo jen velmi tìké oznaèit tu nejlepí. To jetì nikdo netuil, e letos nebudou vítìzné kyselice dvì,
jak bylo oèekáváno, ale tøi.
Komise, její èlenové - Silvie Dolanská, Petr Divílek, Jiøí Severin
a Petr Jaroò, vyhodnotili jako nejlepí kyselici vzorek paní Romany
ambochové.
Od návtìvníkù dostaly stejný poèet bodù kyselice dvì, a to kyselice paní Markéty Provalilové a paní Jany ambochové.
Vítìzové si odnesli diplom za první místo, sáèek kysaného zelí a
slivovici, kterou vítìzùm vìnovala firma R. JELÍNEK a.s. Vizovice.
Ostatní, kteøí letos pøinesli své vzorky kulináøského umìní, dostali pamìtní list a rovnì sáèek kysaného zelí.

PLES MÌSTA VIZOVIC
24. ledna 2015 ve slavnostnì vyzdobeném sále Domu kultury
Vizovice pøesnì ve 20 hodin starostka mìsta Silvie Dolanská, zahájila ji v poøadí ètvrtý ples mìsta.

Po úvodním slovu následovalo vystoupení maoretek
Sdruení dechového orchestru
mladých ze Zlína a pak ji dechová hudba Frytácká Javoøina pøilákala na parket první
taneèníky.
Bìhem veèera se na podiu
støídaly dva orchestry. Kromì
Frytácké Javoøiny hrál k tanci i
poslechu Avion big band - více
ne dvacetièlenné hudební tìleso ze Zlína, produkující ivou
hudbu od tøicátých let a po
souèasnost.
Není divu, e tyto dvì kapely rozjely skvìlou taneèní atmosféru a zanedlouho byl parket
plný taneèních párù a tanèilo se
a do brzkých ranních hodin. Doslova do posledního tónu. Jediný
oddych plesajícím návtìvníkùm poskytl program v podobì módní
pøehlídky extravagantních atù a luxusního spodního prádla v podání Studia 365 a pùlnoèní kankán.
Velké podìkování patøí vem sponzorùm, kteøí pøispìli k letoní
bohaté tombole a také vem, kteøí pomohli k výborné atmosféøe celého veèera.
Tìíme na setkání s Vámi na dalím plese mìsta 9. 1. 2016.
Jiøina Trlicová

O zábavu vech pøítomných se postaral doprovodný program,
který zahájil gajdo Petr Sovják z Neubuze, pokraèovala Kaavská
gajdoská, enský pìvecký sbor z Teèovic. Z Uherského Brodu pøijeli Gajdoi z Kopanic, kteøí s sebou pøivezli nejen hudbu a zpìv, ale
také jeden ze vzorkù kyselice. Na závìr zazpíval muský pìvecký
sbor tabarc.
Vichni návtìvníci se dobøe bavili a nìkteøí se ji dali slyet, e
pøítí rok se rovnì zúèastní i se svým vzorkem kyselice.
Jiøina Trlicová
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