1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj
Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys
Úspìchy ákù Z
Wallachy ádný císaø nepøemùe
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Vizovské noviny

Váení a milí spoluobèané.
Je mi ctí, e vás úvodem mohu oslovit
nìkolika øádky tohoto posledního èísla
Vizovských novin roku 2013.
Bývá ji tradiènì zvykem, e se snaíme bilancovat nai odvedenou práci, ve, co se podaøilo za
tìchto tøi sta edesát pìt dní udìlat èi nikoliv.
Tak jako existuje bílá a èerná barva, láska a
nenávist, tak do naich ivotù a práce vstupují
rùzné okolnosti snaící se, aby svìt kolem nás
nebyl tak ideálnì rùový, a pøitom bychom si
to tak vichni pøáli.
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Nechci tìmito úvodními slovy psát seznam
veho dobrého, co bylo splnìno a co se naopak
nepovedlo. Navýsost je dùleité, abychom si
vichni spoleènì na sklonku tohoto roku uvìdomili, e za vemi zdary i propady jsou právì nae
lidské postoje, zodpovìdnost a hlavnì, pøedpokládám, touha kadého èlovìka vytváøet co nejlepí spoleèenství lidí, rodin a státu. el, buïme
upøímní, nìkteré postoje z výe zmiòovaných se
nìkdy nedaøí naplnit. Stále je zde vak ance a
nová nadìje, e lze i drobné vìci zmìnit k lepímu. Musíme zaèít ale kadý sám u sebe. Jistì mi
dáte za pravdu, e ne nejcennìjí slovo láska
se stále více v ivotech kolem nás projevuje
slovo sobectví.
Nyní proíváme období Adventu, pøíprav na tolik
oèekávaný vánoèní èas. Není to vak pouze
období nákupu dárkù, úklidu naich domácností
a mnohých pøíprav, aby jedinci, èi celé rodiny
byli v tomto èase v lásce pospolu. Vrcholem
Vánoc je radostné narození Boího syna, Jeíe
Krista. Jméno Jeí, které v pøedvánoèním èase
bývá vyslovováno a skloòováno ve vech
pádech, se ji nìkterým lidem stalo velkým
darem k radosti a jiným se mùe teprve stát. To
záleí na osobním rozhodnutí kadého èlovìka.
Váení spoluobèané, dìkuji Vám za pøízeò a spolupráci v roce 2013 a pøeji Vám klidné proití
svátkù vánoèních, hodnì zdraví, osobní pohody
a hlavnì, aby tento láskyplný èas vydrel
kadému z nás co nejdéle.
Ing. Roman Persun
Starosta mìsta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 2. 12. 2013 následující usnesení:

IX/200/13 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne 13. 11. 2013,
který tvoøí pøílohu è. 1 zápisu.
IX/201/13 - schvaluje Obecnì závaznou vyhláku Mìsta Vizovice è.
2/2013 (tvoøí pøílohu è. 2 k zápisu), kterou se mìní Obecnì závazná vyhláka Mìsta Vizovice è. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
IX/202/13 - bere na vìdomí rozbor èerpání pøíjmù a výdajù rozpoètu, stavu úvìrù a dalích závazkù a podklady k mezitímní úèetní závìrce Mìsta
Vizovice sestavené k 30. 9. 2013.
IX/203/13 - schvaluje rozpoètový výhled mìsta Vizovice na rok 2014 2016, který tvoøí pøílohu è. 3 k zápisu.
IX/204/13 - souhlasí s úpravou rozpoètu pro Kino Vizovice na rok 2013 dle
ádosti vedoucí organizaèní sloky, která tvoøí pøílohu è. 4 k zápisu.
IX/205/13 - schvaluje pravidla rozpoètového provizoria pro mìsto Vizovice
na rok 2014 takto:
- èerpání bìných výdajù ètvrtletnì maximálnì do výe 25% skuteèných
bìných výdajù roku 2013
- èerpání výdajù u schválených investièních èi neinvestièních akcí podle
uzavøených smluv
- èerpání a splácení úvìrù, pùjèek a dalích závazkù dle uzavøených smluv.
Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì rozpoètového provizoria
se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu po jeho schválení.
IX/206/13 - bere na vìdomí informaci o soustavì informativních a monitorujících ukazatelù hospodaøení obcí a mìst (SIMU) a jejich vývoji u mìsta
Vizovice.
IX/207/13 - bere na vìdomí pracovní verzi rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2014, která tvoøí pøílohu è. 5 k zápisu.
IX/208/13 - schvaluje navýení neinvestièního pøíspìvku pro Technické
sluby mìsta Vizovice, p. o., o finanèní pøíspìvek na hospodaøení v lesích
ve výi 13.020 Kè, který mìsto obdrelo od Zlínského kraje.
IX/209/13 - stanovuje po dobu trvání rozpoètového provizoria jako kompetenci Rady mìsta Vizovice schvalovat výdaje, na které byly pøijaty úèelové
transfery a dotace tak, aby nedolo k poruení pravidel pro poskytnutí
tìchto dotací.
IX/210/13 - schvaluje pøevod nevyèerpaných finanèních prostøedkù získaných z darù fyzických i právnických osob v roce 2013 na úèet cizích prostøedkù (depozitní úèet) a jejich pouití v roce 2014 na akce související s
propagací mìsta.
IX/211/13 - bere na vìdomí informaci o rozpoètovém opatøení è. 8R/2013,
9R/2013 a 10R/2013, která byla schválena Radou mìsta Vizovice na svém
zasedání dne 21. 10. 2013, 11. 11. 2013 a 25. 11. 2013.
IX/212/13 - schvaluje
- úhradu celé výe dodavatelského úvìru od spoleènosti Stavební izolace
Zlín, s. r. o. z rozpoètu roku 2013
- úhradu celé výe dodavatelského úvìru od spoleènosti 4P Invest s. r. o.
z rozpoètu roku 2013
- úhradu celé výe dodavatelského úvìru od spoleènosti Vodohospodáøské
stavby Javorník - CZ s. r. o. z rozpoètu roku 2013
- pøesun doplatku úvìru od Regionálního podpùrného zdroje, s. r. o. do rozpoètu roku 2014.
IX/213/13 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 6Z/2013 - zmìna schváleného rozpoètu roku 2013 dle pøílohy è. 6 k zápisu.
IX/214/13 - bere na vìdomí pøeèíslování pozemkù a zmìny ve výmìrách
pozemkù ve vlastnictví mìsta Vizovice podle srovnávacího sestavení parcel v souvislosti s obnovou katastrálního operátu k. ú. Vizovice.
IX/215/13 - bere na vìdomí opravy chyb v údajích katastru nemovitostí v
souvislosti s obnovou katastrálního operátu k. ú. Vizovice, které jsou popsány v oznámeních Katastrálního úøadu pro Zlínský kraj, è. j. OR341/2013-705 a OR-251/2013-705.
IX/216/13 - souhlasí s revizí místních a pomístních názvù mìsta Vizovice
dle seznamù Katastrálního pracovitì Zlín.
IX/217/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a
Jiøím Manïákem, Vizovice o prodeji pozemku p. è. 4890/2 v k. ú. Vizovice
o výmìøe 192 m2, za cenu 250 Kè/m2.
IX/218/13 - nesouhlasí s prodejem pozemku p. è. PK 817/11 o výmìøe
17 078 m2 a pozemku p.è. PK 819/11 o výmìøe 2 902 m2 v k. ú. Vizovice
za nabídnuté ceny.
IX/219/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p. è. PK
817/11 a èásti pozemku p.è. PK 819/11 o výmìøe 2 584 m2 k. ú. Vizovice
za min. cenu 35 Kè/m2.
IX/220/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a

Mgr. Jurajem Horòákem a Martinou Horòákovou, Vizovice o prodeji èásti
pozemku p. è. 4045/1 v k. ú. Vizovice o výmìøe cca 680 m2 (bude upøesnìno geometrickým plánem), za cenu 240 Kè/m2.
IX/221/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a
Bc. Davidem Mazùrkem, Zlín a Ing. Jitkou Øezníèkovou, Zlín, o prodeji
èásti pozemku p. è. 4045/1 v k. ú. Vizovice o výmìøe cca 400 m2 (bude
upøesnìno geometrickým plánem), za cenu 240 Kè/m2.
IX/222/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a
Oldøichem Mareèkem a Janou Mareèkovou, Vizovice, o prodeji èásti pozemku p. è. 4045/1 v k. ú. Vizovice, o výmìøe cca 500 m2 (bude upøesnìno geometrickým plánem), za cenu 240 Kè/m2.
IX/223/13 - nesouhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem Vizovice
a Mgr. Alenou tachovou a MUDr. Otto tachem o prodeji p. è. 4517/47 o
výmìøe 407 m2 za cenu 200 Kè/m2.
IX/224/13 - nesouhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem Vizovice
a Janou talmachovou a Janem talmachem o prodeji p. è. 4514/33 v k.
ú. Vizovice za cenu 40 Kè/m2.
IX/225/13 - vyhlauje zámìr prodeje pozemku p. è. 4517/47 o výmìøe 407 m2.
IX/226/13 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu nemovitosti è. UZSVM/BZL/5269/2013-BZLM, která se týká pøevodu pozemku p.
è. 5350/1 v k. ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice a Èeskou republikou Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových a povìøuje starostu
mìsta podpisem této smlouvy.
IX/227/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje spoluvlastnického
podílu v èástce jedné estiny k pozemku p. è. 4063/50 v k. ú. Vizovice o
výmìøe 293 m2.
IX/228/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p. è. 3208/1
v k. ú. Vizovice o výmìøe 3 335 m2.
IX/229/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a
Antonínem Horákem a Marií Horákovou, Vizovice, o koupi èásti pozemku
p. è. 353/1 v k. ú. Vizovice, o výmìøe 28 m2 za cenu 500 Kè/m2.
IX/230/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a
Ing. Liborem Horákem a Ing. Tatianou Horákovou, Vizovice, o koupi èásti
pozemku p. è. 353/3 v k. ú. Vizovice, o výmìøe 6 m2 za cenu 500 Kè/m2.
IX/231/13 - souhlasí s oddìlením oplocené èásti pozemku p.è. 5361 v k.
ú. Vizovice, kterou uívá paní Aranka Máèalíková, Vizovice a ádá o bezúplatný pøevod pouze neoplocených èástí pozemku p. è. 5361 v k. ú.
Vizovice, které slouí jako pøístup a pøíjezd k sousedním nemovitostem.
IX/232/13 - nesouhlasí s podáním ádosti o bezúplatný pøevod pozemku
p. è. 5130, zapsaného na LV è. 60000 pro k. ú. Vizovice.
IX/233/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje domu è.p. 609 a pozemku p. è. st. 850 o výmìøe 863 m2 v k. ú. Vizovice s dobou zveøejnìní do
31. 12. 2013, nejvyí nabídce.
IX/234/13 - povìøuje starostu mìsta jednáním s Obèanským sdruením
Janova Hora Vizovice o vypovìzení Pøíkazní smlouvy.
IX/235/13 - souhlasí s uzavøením Pøíkazní smlouvy s Obèanským sdruením Janùv Hrad Vizovice.
IX/236/13 - souhlasí s prominutím splácení pùjèky Místní akèní skupiny,
Vizovicko a Sluovicko, vèetnì úrokù a její pøevedení na pøíspìvek pro
MAS VaS.
IX/237/13 - bere na vìdomí informaci øeditelky Základní koly Vizovice,
pøíspìvková organizace o nevyhovujícím stavu pùvodní elektroinstalace v
budovách kol.
IX/238/13 - souhlasí se zpracováním Územní studie v ploe individuálního bydlení BI è. 28 Územního plánu Vizovice a s plnou úhradou nákladù
na její poøízení ze strany adatele.
IX/239/13 - souhlasí s výbìrem nejvhodnìjí nabídky v rámci veøejné soutìe na provozování vodohospodáøské infrastruktury mìsta Vizovice firmou Moravská vodárenská, a. s. a povìøuje starostu mìsta podpisem
koncesní smlouvy dle pøílohy è. 7 k zápisu.
IX/240/13 - schvaluje nákup nového sluebního vozu pro odbor Obecní
ivnostenský úøad v cenì do 300.000 Kè, financovaný z rozpoètu mìsta
pro rok 2014.
IX/241/13 - souhlasí s navrhovanou zmìnou zveøejòování pøijatých usnesení RM a ZM s úèinností od 1. 1. 2014.
IX/242/13 - souhlasí se zmìnou Harmonogramu svozu komunálního odpadu pro rok 2014 dle pøílohy è. 8 k zápisu.
IX/243/13 - bere na vìdomí zprávy o èinnosti komisí RM a výborù ZM za
rok 2013.
IX/244/13 - schvaluje plán zasedání Zastupitelstva mìsta Vizovice na I.
pololetí 2014 dle pøílohy è. 9 k zápisu.
Ing. Roman Persun
Mgr. Zuzana talmachová
starosta mìsta
místostarostka mìsta
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OPRAVA CHALOUPKY NA
ØÍÈANSKÉ ULICI
Zaèínali jsme novým oplocením pøedzahrádky. Vysazením staré
odrùdy jablonì. Pak pokraèovalo nezbytné odstranìní staré omítky a
znehodnocených døevìných èástí ve títu, omítnutí zdí a výzdoba
nad okénky podle dochovaných fotografií, renovace døevìných èástí
ve títu, oprava komína. Odstranìní nevhodné betonové dlaby na
zápraí a poloení kamenné dlaby. Zaloení kvìtinové výzdoby
pøedzahrádky (kvìtiny naich babièek); renovace døevìné podlahy v
jizbì.
Aby se obnova chaloupky podaøila, pøispìl finanèní èástkou
Zlínský kraj z fondu Program regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón (v roce 2012 a
2013) a rovnì Mìsto Vizovice, za co obìma institucím vøele dìkujeme. Té za zájem a podporu ing. Martinu Pacoòovi (odbor ivotního prostøedí) i ostatním pracovníkùm Mìstského úøadu Vizovice za
vedení pana starosty Ing. Romana Persuna. Rovnì Národnímu
památkovému ústavu v Kromìøíi.
Podìkování vak patøí i vem pracovníkùm, kteøí se na obnovì
chaloupky podíleli. Pøedevím zednickému mistru panu Jaroslavu
Kirchnerovi a jeho synu Pavlovi, panu Pavlu Korèákovi, panu Josefu
Papeovi, tesaøskému mistru panu Drahoslavu Macíkovi, zahradníkovi panu Vilému Kolaøíkovi, zahradníkovi panu Tomái Stiborovi,
pokrývaèi panu Josefu Václavíkovi i panu Janu Kováøovi za rùzné
údrbáøské práce. Vichni odevzdali precizní odbornou práci.
Dìkujeme té naim sousedùm - rodinì Lednických za vstøícnost a
nezitnou pomoc.
A tak pøejme té naí chaloupce, aby nás jetì dlouho tìila svou
skromnou krásou.
Jarmila Semeráková

CO VÍME O VÁNOÈNÍM STROMEÈKU?
Nìkteré zvyky jsou staré nìkolik století, jiné jsou pomìrnì mladé. Zvyk zdobení vánoèního stromeèku patøí spíe do té druhé skupiny.
Pøedchùdcem vánoèního stromku byly zelené vìtve, které rozdávali koledníci.
Vìtvì - jinak také chvojky, byly ozdobeny pentlemi, jablky, papírovými rùièkami a nìkdy také sladkým peèivem.
Jejich smyslem bylo pøinést hojnost a chránit rodinu i celé obydlí pøed zlem.
Tento zvyk se postupnì zmìnil na zdobení celých stromeèkù.
První vánoèní stromeèek se objevil v nìmeckém mìstì Brémy v
16. století.
Vánoèní stromeèky si postupnì získávaly oblibu po celém Nìmecku. K nám vak dorazily a ve 2. polovinì 19. století.
Zajímavostí je, e pùvodnì se stromeèek vìel nad stùl pièkou
dolù, jako lest na mrtvé due, které sní vechny sladkosti a nasyceni tak nikomu neublíí.
Vánoèní stromeèek se pùvodnì zdobil tím, co dùm dal. Lidé na
nìj vìeli oøíky, suené vestky a jablíèka, perníèky a dokonce i malé høíbky.
U nás na Valasku se vyrábìly a doposud vyrábí ozdoby ze
slámy a tìsta - tradièní obøadní vizovické peèivo.
První vánoèní stromeèek u nás mìl v roce 1812 - Jan Karel
Leibich - øeditel, reisér a herec Stavovského divadla.
První veøejný stromeèek v Èechách, podle dochovaných pramenù, byl postaven v Plzni roku 1925.
A jak to bylo letos s rozsvìcováním stromeèku ve Vizovicích?
O první adventní nedìli, která pøichází po svátku svatého
Ondøeje, se také u nás ve Vizovicích na Masarykovì námìstí rozsvítil vánoèní stromeèek.
Zahájení této kulturnì spoleèenské akce patøilo pøedstavitelùm
mìsta. Starosta Ing. Roman Persun hosty pøivítal a pohovoøil o ad-
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ventu, jeho smyslu a poslání. Následoval krátký kulturní program, ve
kterém vystoupil pìvecký sbor Základní koly Vizovice, který vedl
Mgr. Dominik Masaø. Za doprovodu kytar dìti zazpívaly nìkolik písní
se zimní a vánoèní tématikou.
Pøítomné diváky, kterých bylo letos kolem 300, pak pøiel pozdravit valaskými písnìmi také národopisný soubor Vizovjánek.
Vystoupení malých i vìtích dìtí s rozsvícenými lucernièkami, pod
vedením Radky Tulejové, Báry Dopitové a Zuzany Kadlecové, navodilo pìknou sváteèní adventní atmosféru. Vichni úèinkující byli po
zásluze ocenìni potleskem a zaslouí si nae podìkování, stejnì tak
jako pracovníci Technických slueb Vizovice, kteøí kadoroènì tuto
práci - ukotvení a ozdobení stromeèku, zajiují.

Stromeèek se pak za potlesku pøítomných rozsvítil kolem 16:30
hod.
Organizátoøi této akce berou na vìdomí pøipomínky obèanù a do
pøítího roku se budou snait o jejich nápravu.
A jetì nìco, co byste mìli vìdìt.
Stromeèek je zajímavý tím, e je zasazen i s koøenovým balem do zemì, mìøí 4,5 m a pokud se mu bude dobøe daøit, zakoøení, bude rùst a kadým rokem bude vyí a vyí. Námìstí pak
mùe zdobit i nìkolik let. Jedná se o normandskou jedli, její
stáøí je 18 - 20 let. Jedle k nám byla pøivezena firmou ARBOEKO
- Smrice u Prostìjova.
Vánoèní výzdobu naeho mìsta pak od 14. 12. 2013 doplní i tolik
v loòském roce obdivovaný døevìný betlém, jeho autorem je vizovský obèan pan Lubo Jaronìk. Letos se betlém o jednu figuru rozroste. Jeho majitelka, paní Alena Hanáková, jej Vizovicím opìt ochotnì zapùjèila, za co jí patøí nae upøímné podìkování.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY VE VIZOVICÍCH
Vzhledem k tomu, e na adresu mìsta Vizovice ve vìci rekonstrukcí chodníkù kolem silnic I. tøídy I/69 smìøují mnohdy ne pochvalné dotazy typu, proè se opravují chodníky, které jsou relativnì v dobrém stavu a neopravují se chodníky ve stavu podstatnì horím, si dovolím vás opìt informovat, proè a za jakých finanèních podmínek
mìsto Vizovice tyto èinnosti provádí.

Stávající chodníky, které jsme vichni mohli spoleènì uívat do
roku 2011, nesplòovaly parametry EU a bezbariérovosti v mnoha faktorech, napø.: v íøce samotných chodníkù nebo pøechodù pro chodce,
pøípadnì vzdálenosti pøechodù od køiovatek. Rovnì tyto chodníky
postrádaly bezbariérové nájezdy èi hmatové znaèky pro nevidomé.
V roce 2011 mìsto Vizovice poádalo Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o dotaèní pøíspìvek, který se vztahuje na rekonstrukce, nikoliv budování nových chodníkù, na bezbariérové za dodrení poadovaných evropských norem a pouze, zdùrazòuji, na chodníky nalézající se kolem silnic I. tøídy, v naem pøípadì I/49 a I/69.
Ve zmiòovaném roce 2011, kdy SFDI pro celou Èeskou republiku
na tyto rekonstrukce mìlo vyèlenìnu celkovou èástku 180 miliónù
korun, jsme mezi desítkami ádostí jiných mìst a obcí byli úspìnì
vybráni pro financování. Pøedpokládaná cena realizace dle Zadávací
dokumentace pro chodník kolem I/49 smìr ulice Zlínská - Øíèanská,
byla ve výi 8.640.000 Kè vèetnì DPH. Vysoutìená cena realizace
byla ve výi 5.277.179 Kè vè. DPH. Nevratná finanèní dotace ze
SFDI byla ve výi 68,4%, co pøedstavovalo èástku 3.610.000 Kè
vè. DPH. Výdaje mìsta na tuto akci byly ve výi 1.667.179 Kè vè.
DPH.

V souèasném období jste mohli zaregistrovat rekonstrukci chodníkù kolem silnice I/69 - Masarykovo námìstí - ulice Chrastìovská. V
dobì, kdy mìsto ádalo SFDI o finanèní prostøedky na tuto akci, ji
Státní fond dopravní infrastruktury oplýval finanèní èástkou na tyto
rekonstrukce pro celou Èeskou republiku ve výi cca 90 miliónù korun,
z toho témìø polovina byla urèena na výstavbu cyklostezek. ance, e
v objemu nìkolika desítek ádostí se staneme úspìnými, byla témìø
nulová. Jak sami vidíte, akce pøed nìkolika týdny dospìla do svého
finále. Pøedpokládaná cena letoní rekonstrukce dle Zadávacích podmínek byla pro soutì ve výi 6.776.000 Kè vè. DPH. Nejlevnìjí
vysoutìená a zároveò realizátorská cena byla 4.222.410 Kè vè. DPH.

Dotace ze SFDI pøedstavuje èástku 64% - 2.705.000 Kè vè. DPH a
spoluúèast mìsta je ve výi 1.517.410 Kè vè. DPH.
Nìkteøí spoluobèané stále nemohou pochopit, proè se právì dìlají tyto rekonstrukce stávajících chodníkù na bezbariérové a proè se
neopravují jiné chodníky v podstatnì horím stavu. Ano, potvrzuji, e
jsou chodníky v témìø celých Vizovicích v nevyhovujícím, mnohdy havarijním stavu a e si zaslouí do budoucna výmìnu. Mezi nejhorí
mohu jmenovat napø.: ulici Komenského, kolní, Sluovskou, tìpskou,
Nádraní, Tyrovu a rovnì vechna sídlitì Bohuel, na tyto chodníky vnitra obce nejsou ádné nevratné dotaèní prostøedky. Rádi bychom vem obèanùm naeho mìsta vyli vstøíc a do budoucna se
budeme snait hledat finanèní prostøedky v rozpoètu mìsta pro jejich
postupnou obnovu. Moná se v plánovacím období 2014 - 2020 dotaèních titulù objeví reálná ance vypsaných výzev právì na tyto úèely.
Upøímnì øeèeno, jsem ale pesimistický.
Proto jsem nesmírnì vdìèný, e se mìstu Vizovice podaøilo získat
výe zmínìné dotaèní prostøedky na realizace tìchto dvou akcí, kterými jsme jednak zvýili kvalitu tìchto
chodníkù a narovnali poadované
evropské normy pro bezbariérovost.
Abychom zmírnili dopady na
nejhorích úsecích chodníkù v
rámci mìsta, tak pracovníci technických slueb provádìjí a do budoucna budou repasovat nejhorí
úseky a rovnì se budeme snait
hledat v rozpoètu urèitý díl financí,
abychom mohli dát chodníkùm naeho mìsta novou tváø. Vìøme, e
se nám to spoleènì podaøí. Dìkuji
za vae pochopení.
A na úplný závìr uvádím tabulku odborného odhadu stavebních
nákladù, které by si vyádaly jednot-
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livé úseky místních komunikací a chodníkù. Odborný odhad byl proveden a zpracován panem Ing. krabalem v mìsíci listopadu 2011, take
odhadované ceny se ji mohou oproti letonímu roku liit. Pokud
mìsto Vizovice do budoucna najde v rozpoètu finanèní èástky na
rekonstrukce chodníkù a komunikací, tak by byly realizovány v souladu s vyhlákou Ministerstva pro místní rozvoj è. 398/2009Sb., o obecných technických poadavcích zabezpeèujících uívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ceny jednotlivých dílèích projektù jsou stanoveny na základì vizuální prohlídky s investorem a vycházejí z odborného odhadu stavebních nákladù (OOSN) - ty
jsou pouze orientaèní a slouí k návrhu ceny projekèních prací.
Celkový odborný odhad stavebních nákladù z výe uvedené tabulky je ve výi cca 22.980.000 Kè bez DPH. K této cenì je nutno pøipoèítat cenu projekèních prací ve výi cca 718.000 Kè bez DPH. Celková
cena je tedy cca 28.700.000 Kè s DPH. A to zde nejsou zapoèítány
dalí nevyhovující úseky, napø.: ulice Mlýnská, Pøíèná, tìpská, kolní
Ing. Roman Persun
Starosta mìsta

Chrastìov  úprava místní komunikace  smìr k
Porákám k mostu
Ulice Zahradní  podjezd  úprava povrchu MK

stavba

OOSN
(bez DPH)
150.000,Kè
50.000,-Kè

Ulice Kròovská  chodník cca 190m vèetnì
silnièního obrubníku
Ulice Komenského  chodník cca 310m vèetnì
silnièního obrubníku
Ulice Polní  chodník cca 160m vèetnì silnièního
obrubníku
Ulice Polní  sanace pravé krajnice pilotovou stìnou
v délkách 60 a 20m
Ulice Sluneèná  úprava místní komunikace vèetnì
silnièních obrubníkù cca 125m, íøka 3m, odvodnìní
Ulice Rùová  chodník cca 180m vèetnì silnièního
obrubníku
Sídlitì Rùová  chodníky a parkovitì, chodníky
cca 1050m2, parkovitì cca 790m2

500.000,Kè
800.000,Kè
450.000,Kè
3.000.000,Kè
870.000,Kè
700.000,Kè
3.900.000,Kè

Ulice Lázeòská  chodníky v délce cca 350m

900.000,Kè

SVOZ ODPADU 1. POLOLETÍ 2014
mìsíc

Plastový obal
luté nádoby 1100 l

Papír
modré nádoby 1 100 l

Sklo
zelené nádoby 1100 l

Komunální odpad

Leden

20.1.

20.1.

8.,22.1.

7.,8.,21.,22.1.

Únor

17.2.

17.2.

5.,19.2.

4.,5.,18.,19.2.

11.,25.6.

4.,5.,18.,19.3.
1.,2.,8.,9.,15.,16.,
23.,24.,29.,30.4.
6.,7.,13.,14.,
20.,21.,27.,28.5.
3.,4.,10.,11.,
17.,18.,24.,25.6.

støeda (sudý týden)
svoz nádob

úterý, støeda
Svoz sudý týden

Bøezen

17.3.

17.3.

5.,19.3.

Duben

14.4.

14.4.

2.,16.,30.4.

Kvìten

12.5.

12.5.

14.,28.5.

9.6.

24.6.

Èerven

pondìlí - (sudý týden) pondìlí - (sudý týden)
svoz nádob + pytlù
svoz nádob + pytlù
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stavba
Ulice Lázeòská (k redakci Trnky-brnky)  úprava
místní komunikace, cca 230m, . 3 - 5 m, 990m2
Ulice Pod Hájem  úprava místní komunikace,
délka cca 150m, íøka cca 4m, obrubníky, nový
povrch
Ulice 3. Kvìtna  chodník cca 180m 
komunikace nad pøíjezdem k Mateøské kole
Ulice 3. Kvìtna  prodlouení místní komunikace
cca 220m, . 3m, vyrovnání z penetr. makadamu
Ulice Dìlnická  chodník cca 450m vèetnì
silnièního obrubníku
Sídlitì tìpská  chodníky cca 1455m2
Sídlitì A. Háby  chodníky cca 662 bm
Spojovací chodník sídlitì A. Háby  ulice
Sluovská  chodník cca 120m
Ulice Tyrova  komunikace, parkovitì a veøejné
osvìtlení, obnova povrchu cca 250m, nové
podélné parkování cca 220m, pøeloka VO
Ulice Tìchlovská  chodník a úprava MK,
chodník cca 50m vèetnì obrubníku, v odboèce
chodník a úprava povrchu vozovky v délce cca
60m

OOSN
(bez DPH)
600.000,Kè
800.000,Kè
500.000,Kè
350.000,Kè
1.200.000,Kè
2.500.000,Kè
2.250.000,Kè
400.000,Kè
2.700.000,Kè
360.000,Kè

MÌSTO PRO BYZNYS - CENA TÝDENÍKU EKONOM
MOTTO: RADNICE S PODNIKATELI NA JEDNÉ LODI. NENÍ TO UTOPIE!
Nezávislý zpravodajskoanalytický a ekonomický týdeník, poskytující objektivní a
nezkreslující informace ze sfér
podnikatelských,
manaer-

ských, investorských a rovnì
z veøejné správy, poøádal 6.
roèník srovnávacího výzkumu
pod názvem - MÌSTO PRO
BYZNYS, do kterého se jednotlivá mìsta nepøihlaují, ale
jsou do vyhodnocení zaøazena
automaticky. Organizátoøi a
partneøi výzkumu jsou si dobøe
vìdomi, e úkolem samospráv
je vytváøet co nejlepí ivotní
podmínky pro vechny. Mìsta
a obce jsou vyhodnocována
na základì 42 kritérií rozdìlených do 2 oblastí:
1) Podnikatelské prostøedí
- 21 kritérií (50% hodnocení),
napø.: podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu, poèet právnických osob na 1000 obyvatel, podíl malých a støedních
firem v místním podnikatelském prostøedí, vývoj poètu
ekonomických subjektù, cena
za odvoz odpadu, cena vodného a stoèného atd.
2) Pøístup veøejné správy 21 kritérií (50% hodnocení),
napø.: úspìnost získávání
dotací, hospodaøení radnice,
kapitálové výdaje, dluhová
sluba / bìné pøíjmy, poplatek
ze vstupného, spokojenost s
pøístupem radnice, rozsah
úøedních hodin, vstøícnost a
ochota úøedníkù atd.

Vyhlaovatelem projektu je
èasopis Ekonom, partnery
Komerèní banka, Metrostav, a.
s., koda transportation, a. s.,
odbornými garanty - Hospo-

dáøská komora, CCB - Czech
Credit Bureau a zpracovatelem agentura Datank.
V letoním hodnocení se
podnikatelsky nejpøívìtivìjím mìstem Zlínského kraje
stalo mìsto Vizovice!

Dne 6. 11. 2013 se v prostorách Baova mrakodrapu
uskuteènilo vyhláení krajských výsledkù srovnávacího
výzkumu Mìsto pro byznys
Zlínského kraje 2013 za úèasti
organizátorù, pøedstavitelù samospráv (13 obcí s Rozíøenou pùsobností - ORP) a nominovaných podnikatelských
subjektù. Za mìsto Vizovice
byla pøítomna paní místostarostka Mgr. Zuzana talmachová a za podnikatelské subjekty
nominovaný
pan
PharmDr. Bohumil Hanák. Z
tohoto setkání byly odvezeny ceny nejhodnotnìjí, první místa.
Touto cestou dìkuji
vem zamìstnancùm radnice za jejich ocenìní - nejvstøícnìjí pøístup ke spoluobèanùm a panu PharmDr.
Bohumilu Hanákovi za mimoøádný osobní pøístup k
naemu mìstu, vyjádøený
øadou významných finanèních podpor (Vizovické zámecké kulturní léto, och-

støednictvím Vizovských novin
si dovolím na jeho adresu
smìøovat nìkolik otázek.
Mohl byste se, prosím,
pane doktore, v krátkosti
ètenáøùm pøedstavit?
Mé jméno je Bohumil
Hanák, jsem majitelem a provozovatelem ètyø lékáren ve
Zlínském kraji (Vsetín a
Vizovice). Ve farmaceutickém
byznysu se pohybuji od roku
1976.
Vae podnikatelské aktivity jsou i v jiných mìstech.
Co pro Vás znamenají právì
Vizovice?
Vizovice jsou pro mne pøedevím mìstem, které mám
rád a nejen z dùvodu, e zde
iji. Ale také proto, e je mìstem, které jde svými aktivitami
neustále dopøedu, co je dáno
lidmi, kteøí neustále pracují na
tom, aby byly ivotní podmínky
pro zdejí obyvatele èím dál
tím lepí.

Vizovická radnice se mùe
pochlubit nejvstøícnìjími úøedníky øeícími vekeré poadavky a bez èasových prodlev.
Mezi pozitiva naeho mìsta
patøí také nízká nezamìstnanost a konkurence na pracovním trhu. Podnikatelùm i firmám se ve Vizovicích líbí.
Souèástí projektu Mìsto
pro byznys byla rovnì Cena
týdeníku Ekonom za pøínosnou spolupráci s radnicí. Obce
a mìsta tak mìla monost
nominovat firmu, která se
snaí udìlat pro své mìsto víc,
ne je náplò její práce. V
letoním roce mìsto Vizovice nominovalo firmu pana
PharmDr. Bohumila Hanáka.
Pro mìsto Vizovice bylo
velkou poctou, kdy k 1. místu,
tedy Mìstem pro byznys, cenu
týdeníku Ekonom za pøínosnou spolupráci s radnicí
mìsta získala firma Lékárny Hanák.

ranné pomùcky pro Sbor
dobrovolných hasièù, finanèní podpora na zøízení Hasièského muzea ve Vizovicích, Mìstská knihovna, finanèní podpora na herní
prvky, Novoroèní ohòostroj
a mnoho dalích).
Panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi vyjadøuji upøímné podìkování za finanèní podporu mìstu Vizovice a
za skvìlou spolupráci a pro-
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Jak Vy osobnì hodnotíte
spolupráci s naí radnicí?
Spolupráci s mìstem hodnotím velmi kladnì, co je
dáno aktivním pøístupem vedením radnice a jejich zájmem o
mìsto jako takové, ale to u
bych se opakoval.
Dvì tøetiny èeských podnikatelù se domnívají, e
èerpání evropských dotací
naruuje trní prostøedí.

Vizovské noviny

Vyplývá to z prùzkumu agentury Datank mezi nìkolika
tisíci podnikateli a ivnostníky. Jaký je Vá osobní názor?

A JAKÉ BYLO POØADÍ?
Poøadí mìst ve Zlínském kraji
1.Vizovice
2.Holeov
3.Bystøice pod Hostýnem
4.Kromìøí
5.Zlín
6.Valaské Meziøíèí
7.Valaské Klobouky
8.Luhaèovice
9.Uherské Hraditì
10.Uherský Brod
11.Vsetín
12.Ronov pod Radhotìm
13.Otrokovice

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ÈINNOSTÍ
DOBROÈINNÉHO OBCHÙDKU DOTEK

Èerpání z evropských fondù mùe pro mnohé znamenat
pøíleitost a jednak také pomoc, která je jistì pozitivnì
vnímána kadým zainteresovaným subjektem. A co se týká
naruení trního prostøedí? Ba
naopak! Výzva pro schopné a
aktivní subjekty. Prakticky øeèeno hozená rukavice. Mnohým se mùe zdát, e administrativní procesy jsou pøíli
zdlouhavé, co mùe mnohé
odradit. Nicménì, finanèní
podpora není zanedbatelná a
urèitì pøeváí pøípadná negativa.
Co byste jako významný
podnikatel naeho mìsta a
zároveò spoluobèan popøál
naemu mìstu?
Mìstu Vizovice bych rád
popøál, aby bylo stále tak aktivnì pracující jako doposud a
vem jeho obyvatelùm pøeji
pevné zdraví!

S blíícím se koncem roku
bych ráda pøipomnìla èinnost a
poslání Dobroèinného obchùdku
a poradny Dotek.
Obchùdek byl zaloen na
zaèátku roku 2012 a sídlí ve
Vizovicích na Trnici. Prodáváme
zejména darované vìci, výrobky
chránìných dílen a také perky,
které pro nás vyrábí dobrovolníci
z SOU Vizovice - a to vechno za
obchùdkové ceny.
Mùete nás potkat i na rùzných jarmarcích a trzích. Letos
jsme uspoøádali ji 3. roèník
Dobroèinného bazaru ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve
Zlínì, èi benefièní módní pøehlídku s drabou Fashion Show
Dotek.
Pro nai èinnost je velmi dùleitá pomoc dobrovolníkù - a u
pøímo v obchùdku (tøídìní zboí,
výpomoc na prodejních akcích,
atd.), nebo napø. výrobou benefièních pøedmìtù. Díky pomoci dobrovolníkù se nám napøíklad podaøilo vyrobit duièkové vìnce, které jsme prodávali u kostela ve
Vizovicích a výtìek pouili na

Dìkuji Vám za rozhovor a
pøeji hodnì dalích pracovních
a osobních úspìchù.
Ing. Roman Persun
Starosta mìsta
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nákup invalidního vozíèku pro
nae klienty v péèi Dotek, o.p.s..
Ve dnech, kdy píi tento èlánek, vrcholí pøípravy na Adventní
pøástky s Dotekem, kdy bychom v
pøedvánoèním èase rádi pøipomnìli zvyky a obyèeje naich babièek, uili si pøíjemné odpoledne
a tøeba i nabídli dárky pro Vae
blízké.
Chtìla bych touto cestou
podìkovat vem, kteøí nás podporují a pomáhají nám plnit nae
poslání - získávat peníze na èinnost zaøízení Dotek, kde se staráme o to, aby se senioøi a nemocní lidé v naí péèi doèkali odborné
a pøedevím laskavé péèe.
Dovolte mi, prosím, popøát
Vám, naim milým zákazníkùm,
hlavnì pevné zdraví, tìstí, ivotní optimismus a chu podporovat
správnou vìc - Dobroèinný
obchùdek a poradnu Dotek.
DÌKUJEME
Jarmila Zatloukalová
vedoucí Dobroèinného
obchùdku

BODOVÝ SYSTÉM - PØIPOMENUTÍ PRO ØIDIÈE
Souèasný systém bodového hodnocení byl v Èeské
republice zaveden 1. èervence
2006 zákonem è. 411/2005
Sb., který novelizoval zákon è.
361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o
zmìnách nìkterých zákonù
(zákon o silnièním provozu).
Body jsou zaznamenávány v registru øidièù obecním
úøadem obce s rozíøenou
pùsobností do 5 pracovních
dnù ode dne, kdy je mu doruèeno pravomocné rozhodnutí
nebo oznámení o pravomocnì
uloené sankci za poruení
vybraných povinností øidièe
motorového vozidla. Dopustí-li
se øidiè jedním skutkem více
pøestupkù nebo trestných èinù,
zaznamená pøísluný obecní
úøad obce s rozíøenou pùsobností poèet bodù stanovených
pro nejzávanìjí z nich. Body
se zaznamenávají jen do celkového poètu 12 bodù. Po dosaení tohoto poètu bodù úøad
obce s rozíøenou pùsobností
neprodlenì písemnì nebo
elektronickou cestou oznámí
tuto skuteènost øidièi a vyzve jej
k odevzdání øidièského prùkazu a mezinárodního øidièského
prùkazu do 5 pracovních dnù
ode dne doruèení tohoto oznámení.
Uplynutím této lhùty øidiè
pozbývá øidièské oprávnìní,
a to i v pøípadì, e øidièský
prùkaz není odevzdán.
Øidièský prùkaz vydaný cizím státem, mezinárodní øidièský prùkaz vydaný cizím státem nebo øidièský prùkaz èlenského státu se neodevzdává,
ale jeho dritel po dosaení 12
bodù pozbývá na dobu jednoho
roku oprávnìní øídit motorové
vozidlo na území Èeské republiky.
Pøehled jednání spoèívajícího v poruení vybraných
povinností
stanovených
pøedpisy o provozu na pozemních komunikacích a poèet bodù za toto jednání je
stanoven v pøíloze k zákonu
è. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o
zmìnách nìkterých zákonù
(zákon o silnièním provozu).
- øízení vozidla bezprostøednì po poití alkoholu nebo

v takové dobì po poití alkoholu, po kterou je øidiè jetì pod
jeho vlivem, je-li zjitìný obsah
alkoholu u øidièe vyí ne 0,3
promile, nebo øízení vozidla
bezprostøednì po uití jiné
návykové látky nebo v takové
dobì po uití jiné návykové
látky, po kterou je øidiè jetì
pod jejím vlivem
7 bodù
- odmítnutí øidièe podrobit
se vyetøení podle jiného právního pøedpisu7) ke zjitìní, zda
není ovlivnìn alkoholem nebo
jinou návykovou látkou, aèkoli
to nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví
7 bodù
- zpùsobení dopravní nehody poruením povinnosti øidièe, pøi které dolo k usmrcení
nebo k tìké újmì na zdraví
jiné osoby
7 bodù
- neprodlené nezastavení
vozidla úèastníka dopravní
nehody nebo nedovolené
oputìní místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení
se na místo dopravní nehody
po poskytnutí nebo pøivolání
pomoci
7 bodù
- pøi jízdì na dálnici nebo
silnici pro motorová vozidla otáèení se nebo jízda v protismìru
nebo couvání v místì, kde to
není dovoleno
7 bodù
- vjídìní na eleznièní pøejezd v pøípadech, ve kterých je
to zakázáno
7 bodù
- neposkytnutí úèinné pomoci (první pomoc a pøivolání
záchranných sloek) úèastníkem silnièního provozu, který
není úèastníkem dopravní
nehody pøi nehodì s evidentním pokozením zdraví nebo
ohroením ivota
7 bodù
- pøedjídìní vozidla v pøípadech, ve kterých je to zákonem zakázáno
7 bodù
- øízení motorového vozidla
øidièem, kterému byl zadren
øidièský prùkaz
7 bodù
- øízení vozidla, které je
technicky nezpùsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závaným zpùsobem,
e bezprostøednì ohrouje ostatní úèastníky provozu na pozemních komunikacích 5 bodù
- pøekroèení nejvyí dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní znaèkou o
40 km.h-1 a více v obci nebo o
50 km.h-1 a více mimo obec
5 bodù
- nezastavení vozidla na
signál, který pøikazuje øidièi
zastavit vozidlo, nebo nezasta-

vení vozidla na pokyn Stùj
daný pøi øízení provozu na
pozemních komunikacích osobou oprávnìnou k øízení tohoto
provozu
5 bodù
- ohroení jiného øidièe pøi
pøejídìní s vozidlem z jednoho
jízdního pruhu do druhého
5 bodù
- ohroení chodce pøecházejícího pozemní komunikaci
pøi odboèování s vozidlem na
místo leící mimo pozemní
komunikaci, pøi vjídìní na
pozemní komunikaci nebo pøi
otáèení a couvání
5 bodù
- pøi øízení vozidla ohroení
chodce na pøechodu a neumonìní nerueného a bezpeèného pøejití vozovky 4 body
- nedání pøednosti v jízdì v
pøípadech, ve kterých je øidiè
povinen dát pøednost v jízdì
4 body
- pøekroèení maximální
doby øízení vozidla nebo nedodrení minimální doby odpoèinku o 20 % a více nebo nedodrení bezpeènostní pøestávky o
33 % a více podle jiných právních pøedpisù 42)
4 body
- øízení motorového vozidla
bez drení pøísluné skupiny
nebo podskupiny øidièského
oprávnìní
4 body
- poruení povinnosti pouít dìtskou autosedaèku nebo
bezpeènostní pás pøi pøepravì
dìtí podle § 6
4 body
- pøekroèení nejvyí dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní znaèkou o
20 km/h a více v obci nebo o 30
km/h a více mimo obec
3 body
- nezastavení vozidla pøed
pøechodem pro chodce v pøípadech, kdy je øidiè povinen tak
uèinit
3 body
- pøekroèení povolených
hodnot stanovených jiným
právním pøedpisem pøi kontrolním váení vozidla podle jiného
právního pøedpisu
3 body
- øízení motorového vozidla
bez drení platného osvìdèení
profesní zpùsobilosti øidièe
3 body
- poruení povinnosti být za
jízdy pøipoután bezpeènostním
pásem nebo uít ochrannou
pøílbu
3 body
- neoznaèení pøekáky provozu na pozemních komunikacích, kterou øidiè zpùsobil
2 body
- pøekroèení nejvyí dovolené rychlosti stanovené záko-
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nem nebo dopravní znaèkou o
více ne 5 km/h a ménì ne 20
km/h v obci nebo o více ne 10
km/h a ménì ne 30 km/h
mimo obec
2 body
- drení telefonního pøístroje nebo jiného hovorového
nebo záznamového zaøízení v
ruce nebo jiným zpùsobem pøi
øízení vozidla
2 body

VRÁCENÍ
ØIDIÈSKÉHO
OPRÁVNÌNÍ
O vrácení øidièského oprávnìní je øidiè oprávnìn poádat nejdøíve po uplynutí 1 roku
ode dne pozbytí øidièského
oprávnìní. Byl-li øidièi za pøestupek nebo trestný èin, spáchaný jednáním zaøazeným do
bodového hodnocení, na základì kterého dosáhl celkového
poètu 12 bodù, uloen trest
nebo sankce zákazu èinnosti,
spoèívající v zákazu øízení
motorových vozidel, je øidiè
oprávnìn poádat o vrácení
øidièského oprávnìní nejdøíve
po vykonání trestu nebo sankce zákazu èinnosti, pokud je
uloená doba zákazu èinnosti
delí ne lhùta uvedená výe.
O vrácení øidièského oprávnìní je nutné poádat
písemnì u pøísluného obecního úøadu obce s rozíøenou
pùsobností.

PODMÍNKY
VRÁCENÍ
ØIDIÈSKÉHO
OPRÁVNÌNÍ
1. prokázání, e se adatel
podrobil pøezkouení z odborné zpùsobilosti podle zvlátního právního pøedpisu
2. pøedloení posudku o
zdravotní zpùsobilosti vèetnì
dopravnì psychologického vyetøení
Ode dne vrácení øidièského oprávnìní podléhá øidiè
novému bodovému hodnocení; obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností ke dni vrácení øidièského oprávnìní
zaznamená v registru øidièù
odeètení vech 12 bodù.
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ZMÌNY VE
VRÁCENÍ
ØIDIÈSKÉHO
OPRÁVNÌNÍ OD
1. 7. 2013
Dnem 1. 7. 2013 nabyl
úèinnosti zákon è. 101/2013
Sb., kterým se mìní zákon è.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
zmìnách nìkterých zákonù
(zákon o silnièním provozu).
Uvedenou novelou zákona o
silnièním provozu se zavádí
povinné dopravnì psychologické vyetøení pro nìkteré øidièe,
kteøí po vykonání zákazu èinnosti ádají o vrácení øidièského oprávnìní.
Jak je uvedeno v § 87a
odst. 3 zákona o silnièním provozu:
Dopravnì psychologickému vyetøení je povinna se
podrobit osoba, která ádá o
vrácení øidièského oprávnìní, které pozbyla v dùsledku
a) dosaení celkového poètu 12 bodù v bodovém hodnocení øidièù,
b) soudem uloeného trestu zákazu èinnosti spoèívajícího v zákazu øízení motorových
vozidel,
c) správním orgánem uloené sankce zákazu èinnosti
spoèívající v zákazu øízení motorových vozidel, byla-li tato
sankce uloena na dobu nejménì 6 mìsícù, nebo
d) podmínìného odloení
podání návrhu na potrestání
nebo podmínìného zastavení
trestního stíhání, v prùbìhu jeho zkuební doby se zavázala
zdret se øízení motorových vozidel.
Bc. Petra tipèáková
odbor dopravy a silnièního
hospodáøství

REKAPITULACE DOTAÈNÍHO TITULU - KOMPOSTÉRY

Mìsto Vizovice obdrelo
dotaci na poøízení kompostérù
ve výi 598 320 Kè, peníze budou tedy pøíjmem mìsta. Sníí
se tak ji v letoním roce dosavadní výdaj (vydané peníze mìsta) na kompostéry z 664 800 Kè
na pouhých 66 480 Kè.
Fyzicky tak máme ve mìstì
poøízený majetek - 600 kompostérù pro obèany mìsta za cenu 66 480 Kè. Mìsto Vizovice
tak vyel jeden kompostér na
110,80 Kè, který by si jinak obèané mìsta poøizovali za min.
1000 Kè. Takto mají obèané
mìsta kompostéry zapùjèeny
zdarma, po pìti letech udritelnosti projektu budou jejich vlastnictvím. Projekt je výsledkem
úspìného hospodaøení mìsta,
kdy mìla kadá rodina monost
získat kompostér v cenì min.
1 000 Kè, pøièem náklad mìsta
byl pouhých 110,80 Kè. Zároveò
mìsto tìmto obèanùm uspoøilo
výdaj na svoz odpadu, kdy bio-

za svoz komunálního odpadu
postupem èasu mìstu vyrovná i ten minimální náklad na
poøízení kompostérù.
Ing. Roman Persun
Starosta mìsta

VÌCNÝ SPONZORSKÝ DAR TECHNICKÝM SLUBÁM MÌSTA
V mìsíci øíjnu jsem byl osloven jednatelem spoleènosti GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r. o.
Vizovice panem Stanislavem Kubíèkem ve vìci nabídnutého daru pro Technické sluby mìsta Vizovice.
Jednalo se o nabídku rotaèního rozmetadla s kapacitou zásobníku 25l, které slouí k aplikaci jak hnojiv èi
herbicidù k údrbì trávníkových ploch, tak zároveò v zimním období k posypu pìích komunikací.
Spoleènost GLOBAL ENTERPRISES LTD pod vedením pana Stanislava Kubíèka provedla na podzim ve
vlastních reiích pohnojení travnatých ploch podzimním trávníkovým hnojivem kolem budovy Zdravotního
støediska na Masarykovì námìstí. Mìl jsem tak monost shlédnout toto technické zaøízení v praxi.
Pan Stanislav Kubíèek se nabídnul, e toto zaøízení v hodnotì bezmála tøí tisíc korun vìnuje darem
TsmV. Oficiální pøedání probìhlo 1. 11. 2013 a kromì zmiòovaného rozmetadla obdreli pracovníci technických slueb 15 párù zimních ochranných pracovních rukavic od svìtového výrobce spoleènosti ROSTAING SA z Francie a také 4ks lehkých hrabel na sníh s ergonomickou hliníkovou násadou a zesíleným
kovovým klínem na led v hodnotì dalích bezmála ètyø tisíc korun.
Touto cestou dìkuji panu
Stanislavu Kubíèkovi, Luïku
Dudovi a spoleènosti GLOBAL
ENTERPRISES LTD za jejich
vstøícnost. Jedná se ji o nìkolikátý vìcný dar, který poskytli
naemu mìstu. Rovnì si upøímnì váím finanèních podpor,
které Stanislav Kubíèek spolu s
manelkou, MUDr. Vladimírou
Kubíèkovou, vìnovali mìstu, a
které bývají smìøovány na rùzné kulturní a spoleèenské akce.
Jetì jednou za vechny
spoluobèany dìkujeme.
Ing. Roman Persun
Starosta mìsta

6/2013

odpad mohou nyní zdarma
kompostovat a nejen to: distribucí kompostérù reálnì snííme i náklady naeho mìsta na
svoz komunálního odpadu,
kterého bude díky kompostování ménì. Uspoøená èástka
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INFORMACE Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MÌSTA VIZOVICE
1. Obecné informace o vymezování nových zastavitelných
ploch
Vzhledem ke stále èastìjím dotazùm ze strany obèanù mìsta
Vizovice a vlastníkù pozemkù ve správním území mìsta ohlednì monosti zmìny funkèního vymezení plochy (pozemku) z plochy zemìdìlské - nezastavitelné na plochu individuálního bydlení - zastavitelnou,
jsme se rozhodli vám sdìlit nìkolik základních informací z této oblasti.
Vekeré stavební èinnosti na území mìsta musí být v souladu s
Územním plánem Vizovice, který vydalo Zastupitelstvo mìsta Vizovice dne 4. 6. 2012 Opatøením obecné povahy è. 1/2012/vi s úèinností od 22. 6. 2012. Územní plán Vizovice je zveøejnìn na webových
stránkách mìsta Vizovice www.vizovice.eu a Krajského úøadu
Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.
V tabulce uvádíme jednoduchý pøehled výmìry zastavitelných
návrhových funkèních ploch vymezených Územním plánem Vizovice:
Funkèní vymezení plochy
Individuální bydlení
Obèanské vybavení
Výroba
Rekreace
Veøejné prostranství
Doprava
Technická infrastruktura

Poèet
ploch
42
4
8
1
9
70
26

Celková výmìra
v ha
52,3668
1,7250
11,4757
1,0352
2,6396
195,3987
7,4293

Pokud se budeme zabývat pouze plochami individuálního bydlení,
k dnenímu dni byl vyuit k danému úèelu cca 1 ha z celkové výmìry
52,3668 ha navrhovaných zastavitelných ploch, z èeho vyplývá, e
stále zùstává k zastavìní cca 51 ha stavebních ploch.
Dle zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
øádu (dále jen stavební zákon) ve znìní pozdìjích pøedpisù ustanovení § 55 odst. 4 dalí zastavitelné plochy lze zmìnou územního
plánu vymezit pouze na základì prokázání nemonosti vyuití ji
vymezené zastavitelné plochy a potøeby vymezení nových zastavitelných ploch. Toto prokazování zpracovává poøizovatel (Mìstský úøad
Vizovice, odbor stavebního úøadu) v rámci Zprávy o uplatòování územního plánu, která je pøedkládána zastupitelstvu mìsta do 4 let od vydání územního plánu a následnì jednou za 4 roky, co vyplývá z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona.
Zahájení prací na Zprávì o uplatòování Územního plánu Vizovice
pøedpokládáme v polovinì roku 2015, tak aby nejpozdìji v èervnu roku
2016 mohla být zastupitelstvu mìsta pøedloena.
Vlastníci pozemkù v øeeném území mají ze zákona právo uplatnit svùj poadavek na zmìnu jejich funkèního vymezení. Jednotlivé
ádosti budou poté vyhodnoceny. Zásadním kritériem pøi vyhodnocování bude bilance pomìru návrhových a zastavìných ploch ve sledovaném 4-letém období. Dále budeme vycházet ze sociodemografických údajù vyplývajících z 2. úplné aktualizace územnì analytických
podkladù, to znamená z pøedpokládaného nárùstu poètu obyvatel v
období do roku 2026 a potøeby vymezení nových ploch pro bydlení.
Pokud tato potøeba nebude prokázána, nebudou zmìnou územního plánu øeeny nové návrhové plochy individuálního bydlení.
2. Informace o zpracovávání územních studií
Jak ji bylo uvedeno, Územním plánem Vizovice je navreno celkem 42 ploch (lokalit) individuálního bydlení, z toho je 8 vymezeno s
povinností zpracování územní studie. To znamená, e pøed zahájením
výstavby v tìchto lokalitách musí být zpracována územní studie, jejím
hlavním cílem je provìøit monosti vyuití vymezené zastavitelné plochy v souladu s poadavky platného Územního plánu Vizovice, s
upøesnìnými potøebami zadavatele územní studie specifikovanými v
jejím zadání, øeení urbanistické koncepce s uspoøádáním jednotlivých
funkèních sloek zastavitelných ploch, øeení prostorového uspoøádání
území a øeení koncepce veøejné infrastruktury (tzn. jak budou øeeny
komunikace, chodníky, veøejné prostory, zásobování jednotlivými zdroji, odkanalizování, organizace výstavby atd.).
Územní studie se zpracovává jako územní plánovaný podklad pro
rozhodování v území podle § 30 stavebního zákona a jejím úèelem je

získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování pøísluného stavebního úøadu v daném území a pro navazující úpravu tohoto území.
V souèasné dobì je ve fázi zpracování (projednávání s dotèenými
vlastníky) na území mìsta jedna územní studie:
Územní studie Vizovice lokalita BI 33 - lokalita o rozloze 8,47 ha
jihovýchodnì od sportovního stadionu.

Po zpracování této územní studie a vloení dat do evidence územnì plánovací èinnosti bude studie pøedána stavebnímu úøadu, který se
jí bude øídit pøi povolování jednotlivých staveb v øeeném území.
Vekeré informace z oblasti územního plánu ve správním obvodu
mìsta Vizovice získáte na Mìstském úøadu Vizovice, odboru stavebního úøadu v kanceláøi è. 261 u Ing. Ivany Valachové, na e-mailové
adrese: ivana.valachova@vizovice.eu, na telefonu 777 471 132.
Ing. Ivana Valachová
Mìstský úøad Vizovice, Odbor stavebního úøadu
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VÁNOÈNÍ BOHOSLUBY
22. 12. sluby Boí s dìtskou vánoèní hrou 8:45
Vánoce
24. 12. sluby Boí na tìdrý den 15:00
25. 12. sluby Boí s vysluhováním sv. veèeøe Pánì 8:45
NAROZENÍ:
Adéla Prokeová, Frantiek Doleal, Zuzana Goiová,
Klára Jana Kalincová, Josef Machalíèek, Ráchel evèíková

Konec roku a nový rok
29. 12. sluby Boí na první nedìli po Vánocích 8:45
31. 12 sluby Boí na závìr obèanského roku 16:00
5. 1. sluby Boí s vysluhováním sv. veèeøe Pánì 8:45

ÚMRTÍ:
Josef Bobal, Vìra Havlíková, Emilie Kratinová,
Jiøí Coufalík, Marie Pechalová
SÒATEK:
Jakub Egner - Pavlína Egner roz. Vltavská
Ondøej Stehlík - Jana Stehlíková roz. Valendinová
Libor Zajonc - Renata Zajoncová roz. Neèasová
Váení ètenáøi,
uvítáme, pokud i vy sami budete zasílat do spoleèenské kroniky pøíspìvky - a ji pùjde o gratulace, vzpomínky aj., které pøispìjí k oivení této tradièní rubriky. Své pøíspìvky zasílejte na
e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu.
Pro ty, kteøí nevlastní internet, nabízíme monost podání
vzpomínky èi gratulace na podatelnì MÚ Vizovice. Samozøejmì
zdarma.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

INFORMACE Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
Váení spoluobèané, v pondìlí 23. 12. 2013 a v pátek 27. 12.
2013 bude Mìstský úøad uzavøen.
V pondìlí 30. 12. 2013 bude provoz MìÚ zajitìn od 8:00 do
17:00 hodin.
V úterý 31.12.2013 bude provoz MìÚ zajitìn od 8:00 do 12:00
hodin.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka
tajemník MìÚ Vizovice
Pokladní hodiny v prosinci 2013 a první pracovní den v lednu
2014 pro veøejnost:
23. 12. 2013
27. 12. 2013
30. 12. 2013
31. 12. 2013
2. 1. 2014

PONDÌLÍ
PÁTEK
PONDÌLÍ
ÚTERÝ
ÈTVRTEK

ZAVØENO
ZAVØENO
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
ZAVØENO
10:00 - 11:30, 12:30 - 14:00 hod.
Nadìda Hejdová
pokladní
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Úterý
Støeda
Ètvrtek
Úterý
Støeda

24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.

15:00, 22:00
9:00
9:00
15:30
9:00

BRATØEJOV
24:00
10:30
9:30
16:00
10:30

Jiøí Malý
JASENNÁ
21:00
8:00
8:00
--8:00

Otevøení kostela bìhem vánoèních svátkù
Støeda 25. 12. 14:00 - 18:00
Ètvrtek 26. 12. 14:00 - 18:00
Ve podstatné o ivotì Øímskokatolické farnosti Vizovice vèetnì
Farního zpravodaje naleznete na internetové adrese www.farnostvizovice.cz
P. Jindøich Peøina - administrátor farnosti

SVATOMARTINSKÝ TRH 2013 ANEB
DO VIZOVIC PØIJEL SVATÝ MARTIN
Frgály, sýry, uzeniny, svatomartinské víno a mnoho dalího si
mohli vychutnat úèastníci ji tøetího roèníku Svatomartinského trhu
ve Vizovicích. Akce, vzniklá za pøispìní MAS Vizovicko a Sluovicko,
mìsta Vizovice a Ministerstva zemìdìlství ÈR, se uskuteènila v
sobotu 9. listopadu od 8 do 12 hodin a pøilákala ke stánkùm na vizovickém námìstí mnoho návtìvníkù. V 10 hodin pøijel na koni sv.
Martin, po jeho pøivítání panem starostou Ing. Romanem Persunem
se pøítomní dozvìdìli více o tradici Svatomartinských hodù. Následovalo ehnání vína, kterého se letos zhostil pan faráø Mgr. Emil
Matuù ze Sluovic.

Mimo jiné zde promluvil i øeditel Místní akèní skupiny Mgr. Petr
ùrek, který k akci øekl: Svatomartinský trh a akce jemu podobné vidím jako ideální zpùsob pro prezentaci venkova. Za tøi roky,
které tento trh spolupoøádáme, zaznamenáváme zvyující se
zájem o regionální produkty a tradice s venkovem spojené, co
nás spolu s pozitivními reakcemi od návtìvníkù motivuje k
dalí èinnosti.

PODÌKOVÁNÍ
Obèanské sdruení HANDICAP(?) Zlín dìkuje za poskytnutou
finanèní podporu dopravních slueb imobilním Mìstu Vizovice, panu
PharmDr. Bohumilu Hanákovi a spoleènosti Vizocargo s.r.o. Dalí
velké podìkování patøí rekreaènímu støedisku REVIKA za dlouhodobou spolupráci pøi poøádání integraèních táborù a akcí pro dìti.

Pátým rokem poskytuje sdruení dopravní slubu dvìma tìce
zdravotnì postieným dìtem a deset let poøádá ve Vizovicích dìtské
tábory a víkendové akce pro dìti s postiením i bez postiení. Kromì
toho sdruení poskytuje slubu osobní asistence u vozíèkáøù a seniorù, pùjèovnu kompenzaèních pomùcek a vede sportovní klub zrakovì
postiených sportovcù.
Zájemci o dopravní sluby nebo jinou pomoc sdruení HANDICAP(?) Zlín se mohou hlásit na tel. èísle 577 436 411. Více najdete
na www.handicap.cz. Dìkujeme vem naim podporovatelùm a pøejeme klidný èas adventní.
Ale Chudárek, øeditel

V prùbìhu celého dopoledne zpøíjemòovalo atmosféru vystoupení gajdoe z Neubuze a zejména k radosti dìtí pøispìla monost fotografování se sv. Martinem a jeho konìm.
Na závìr byli vichni návtìvníci pozváni do restaurace Café
Retro Vizovice, která si pro tento den pøipravila husí speciality.
Ondøej tach
MAS Vizovicko a Sluovicko, o. p.s.
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UPOZORNÌNÍ PODNIKATELÙM PRODEJ KVASNÉHO LIHU, KONZUMNÍHO LIHU A LIHOVIN
Dne 17. øíjna 2013 nabyla úèinnost novela zákona è. 455/1991
Sb., o ivnostenském podnikání (ivnostenský zákon), ve znìní
pozdìjích pøedpisù, provedená zákonem è. 309/2013 Sb.
Touto novelou dochází ke zmìnì koncesované ivnosti s pøedmìtem podnikání Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního
lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojù (s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátù
získaných pìstitelským pálením), kdy se na konci vìty doplòují
slova a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Z výe uvedeného vyplývá, e vichni podnikatelé, kteøí se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem tìchto produktù jak podnikatelùm, tak i koneèným spotøebitelùm,
a chtìjí v této èinnosti nadále pokraèovat, musí ve lhùtì 6-ti mìsícù
ode dne úèinnosti zákona, tj. do 17. 4. 2014 podat ádost o koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
O koncesi v èásteèném rozsahu pøedmìtu podnikání pro prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou muset poádat i

výrobci tìchto komodit, kteøí za úèelem prodeje provozují tzv. vlastní
podnikovou prodejnu, resp. provozovnu umístìnou na jiné adrese,
ne je adresa výrobní provozovny.
Úprava se vztahuje i na podnikatele, kteøí jsou prodejci lihovin v
obchodech, nebo kteøí lihoviny podávají v restauraèních zaøízení, pøípadnì i v dopravních prostøedcích.
Zmìna právní úpravy vyaduje ze strany podnikatelù podání
ádosti o koncesi s pøedmìtem podnikání Prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin. Podání ádosti o koncesi nepodléhá
správnímu poplatku a není tøeba splnit ádné kvalifikaèní pøedpoklady.
Blií informace Vám podají pracovníci Mìstského úøadu
Vizovice, odboru Obecní ivnostenský úøad, v úøední dny pondìlí a
støeda od 8.00 do 17.00 hodin, nebo telefonicky na telefonních èíslech 777 471 142, 777 471 144, 777 471 145.
Ing. David Hába
odbor Obecní ivnostenský úøad

BESEDA S DÙCHODCI

Komise pro obèanské záleitosti pøipravila na den 30. listopadu
2013 Besedu s dùchodci.
S krásným dvouhodinovým programem vystoupila dechová hudba
ohajka, bylo pøipraveno výborné pohotìní a bohatá tombola.
Vichni obèané dùchodového vìku byli nesmírnì spokojeni.
Velké podìkování proto patøí vem èlenkám Komise pro obèanské
záleitosti a zvlátì paní Danì Smetanové, která se na celé akci nejvíce podílela.
Vizovtí dùchodci

POVEDENÁ MIKULÁSKÁ NADÍLKA
Na sv. Mikuláe jsme se vdy
jako dìcka tìili, ale zároveò
také báli.
Abych si pøipomnìl tyto
vzpomínky, tak jsem se vypravil
asi pøed deseti lety do Lukova za
dcerou a vnouèaty. Jednalo se o
rodinnou záleitost, take kdy
jsem pøijel, role u byly rozdìleny. Ze Fera ideální postava samozøejmì Mikulá a chudák babièka musela pøijmout roli èerta.
Brzy se setmìlo a ve sklepì probíhaly pøípravy a maskování na
toto galapøedstavení. Plní oèekávání sedíme s dcerou a dìtmi, ty
samozøejmì dìlají hrdiny, ale jak
se ozve zvonek a øinèení øetìzu,
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najednou zmlknou a zblednou. S
odùvodnìním: Já to nechci vidìt, zbabìle mizím v pøítmí vedlejího pokoje. Ale u je tu Mikulá v plné kráse a dùstojnosti,
èert se na scénu vùbec nedostal,
protoe zøejmì trpìl paradentózou rohù a vùbec nezvládal cizí
jazyk.
Následovala klasická mikuláská otázka: Dìti, byly jste
hodné? Ty horlivì pøikyvují, ale
obracejí se na mamku, ta trochu
váhaje potvrzuje a dìti si oddychly. Následují povinné modlitby a chvilka poezie (cosi o úrazu
mraveneèka). Vechno jde jak
po drátku a zdá se, e ceremoni-
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ál se blíí ke zdárnému konci.
Mikulá se obøadnì sklání ke
koi plném dárkù. No ale mikuláská ozdoba hlavy padá na
zem a dìtem se zdá najednou
hlava svatého nìjak povìdomá.
Obrací se proto znovu na mamku, ale ta s oblièejem zakrytým
dlanìmi a podivnì se tøepajícím
je v tuto chvíli nepouitelná. Mikulá toho vyuívá a pokrývka
hlavy je opìt na svém místì,
jasné, není to taka, to se nám
jen zdálo, konstatují v duchu dìti
a situace se zdá být zachránìna.
Ale to by tu nesmìl být dìda,
který se ozývá z vedlejího pokoje: Svatý mui, dáte si kalíek?
To u je ale na zeáka trochu

moc, zaèíná mu cukat v koutcích
a zaèínají se odlepovat amatérsky pøilepené vousy. Proto volí
zrychlený ústup, ale v temné
chodbì zakopává o øetìz svého
komplice z øíe pekelné. Slova,
která plynou z jeho úst, zdaleka
neodpovídají jeho pùvodu a
poslání a èásteènì demaskován
konèí na schoditi. Oba aktéøi
tohoto mimoøádného pøedstavení
se scházejí znovu ve sklepì.
Èert babièka po odmaskování se
la pomodlit do místního kostela.
Zhrzený Mikulá konèí ve pajzu
u flaky slivovice a proklíná vizovického dìdu.
Frantiek Kladníèek

V ROCE TØINÁCTÉM ÁDNÁ SLÁVA,
...dalo by se øíct o letoní návtìvnické sezónì na vizovickém
zámku. Nejen vak na nìm. Sloitá ekonomická situace se promítla
snad u do vech penìenek a na letoní rozmary poèasí asi také
hned tak nezapomeneme.

Kdo by si nevzpomnìl na pøekvapení letoního jara? Kdy se
hrady a zámky mìly zkraje sezóny otevøít, nastala taková snìhová
kalamita, e se vìtina historických objektù jen pár hodin po otevøení zase zavírala. Tìký sníh na støechách a v korunách stromù v
zahradách ohrooval vechno ivé, silnice byly nesjízdné a teploty
pro výlet zcela nelákavé. A kdy pak pøilo koneènì trochu tepla, lidé
se vyhrnuli do pøírody a do zahrádek, aby dohnali vechno to, na co
byli po zimì zvyklí a co jim na jaøe díky poèasí uniklo. Následovaly
povodnì, znièující vedra, silné bouøky a devastující vichøice, které
tentokrát zpùsobily zámecké zahradì ve Vizovicích jedny z nejvìtích kod na historické zeleni v celé republice. Snad jen teplý a dlouhý podzim napravil letonímu poèasí trochu reputaci. Zdejímu
zámku to u vak nepøineslo ádnou výraznìjí zmìnu k lepímu,
take bezmála ètyøtisícovou ztrátu v poètu návtìvníkù i pøes potìující návtìvnost kulturních akcí v letoní sezónì nedohnal. Mezi
sto ètyømi památkovými objekty ve správì Národního památkového
ústavu není bohuel ádnou výjimkou. Návtìvnost la dolù i u tak
známých a hojnì navtìvovaných památek, jako jsou Lednice, Telè,
Hluboká nebo Karltejn
Navzdory vemu, co bylo právì øeèeno, vak pøece jen máme
øadu dùvodù k radosti: zámecká kaple se koneènì doèkala generální stavební opravy, co se promítá i do podoby celého jiního
køídla, do kterého je kaple vestavìna. Uvnitø probíhají restaurátorské
práce na umìlém mramoru a tukách, v restaurátorských dílnách se
pracuje na záchranì døevìného vyøezávaného zábradlí a nìkterých
zlacených zdobných èástí vnitøní výzdoby. Vechny døevìné prvky
byly zbaveny èervotoèe, který nám dìlal nejvìtí starosti, a byly peèlivì oetøeny proti dalímu napadení! A koneènì - ná sponzor,
firma Vitar Zlín, daroval zámku peníze na restaurování dvou
obrazù z 18. století, Nanebevzetí Panny Marie a Promìnìní
Pánì na hoøe, patøících k hlavní výzdobì ústøedního prostoru kaple.
Výstava Kaple jinýma oèima, kterou se nám podaøilo bìhem první
etapy prací víceménì za pochodu a na kolenì instalovat ve výstav-

ních prostorách v pøízemí, má u návtìvníkù velmi kladné ohlasy a
patøí k nejnavtìvovanìjím výstavám, které tady byly realizovány.
Jak by ne - je to lákavé, moci si prohlédnout zblízka to, co je bìnì
zavìeno vysoko nebo uloeno na nedostupných místech kaple.
Dokonalá umìleckoøemeslná práce je vidìt na kadém kusu, který
je tu vystaven takøka na dosah ruky. A bude obnova kaple u konce,
pøedmìty se vrátí zpìt na svá pùvodní místa, která budou opoutìt
a tehdy, kdy se najde finanèní monost jejich opravy èi restaurování. Nadìji má kadý z nich
Mimo kapli máme také radost z doplòkových kulturních akcí,
které letos probìhly. Nároèná a nákladná výstava ivých kvìtinových vazeb Zámek v tulipánech zahájila hlavní sezónu, popravdì
ale její návtìvnost nebyla tak velká, jakou jsme oèekávali. Naopak
tøi reprízy kostýmovaných tématických prohlídek Panská sluba,
ádný med, zamìøených na ivot a povinnosti sluebnictva, zaznamenaly obrovský a neèekaný úspìch. Letos je vidìlo pøes osm set
lidí. Stejnì tak vysokou návtìvnost a vynikající ohlasy pøinesl
Dìtský den, 4. Hradozámecká noc s ochutnávkou vína v zámeckých sklepích a tolik oèekávané Noèní prohlídky. Jestli bude úspìná i poslední akce letoní sezóny - vánoèní výstava betlémù, to teprve uvidíme. Pøipravujeme ji po dvouleté pøestávce ve spolupráci se
zdejí základní kolou, která má jak vynikající uèitele výtvarné
výchovy, tak i skvìlé a ikovné áky, co jsme u mohli nìkolikrát na
zámku vidìt. Vedle práce ákù II. stupnì Z bude významnou èást
vánoèní výstavy tvoøit soukromá sbírka betlémù Petra Sovjáka z
Neubuzi, víc u ale neprozradíme. Jste vichni zváni. Tradièní akce
Betlémy v zámecké kapli se z pochopitelných dùvodù letos konat
nemùe, udìláme ale vechno, co bude v naich silách, abychom
vám nabídli adekvátní náhradu. Vìøíme tedy, e se bìhem vánoèních svátkù na vizovickém zámku opìt potkáme. I letos toti zahoøí
u betléma vae svíce

ZÁMKEM A DO BETLÉMA se budete moci projít 14. - 29. 12.,
dennì od 14 do 17 hodin. kolám nabízíme monost prohlídky
výstavy i v dopoledních hodinách - nejlépe po pøedchozí domluvì
(tel. 724 316 410). Bìhem hlavních svátkù bude otevøena také
výstava Kaple jinýma oèima.
Naim návtìvníkùm a pøíznivcùm dìkujeme za podporu a
pomoc, které si velmi ceníme a kterou rozhodnì nepovaujeme za
samozøejmou. A vem bez výjimky pøejeme KLIDNÉ SVÁTKY, DOBROU NÁLADU a do nového roku 2014 hlavnì pevné zdraví a zdravý nadhled.
Jana Pluhaøová a kolegové
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KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ SLAVÍ 125. VÝROÈÍ ZALOENÍ
V duchu oslav výroèí zaloení klubu se odvíjel i jeho program
význaèných akcí. Bylo rozhodnuto, e hlavní oslavy probìhnou v
Praze. Oblast Valasko - Chøiby oslavila výroèí zaloení Klubu prvním Festivalem amatérských turistických filmù a elektronických foto-

turistických akcí a výprav. Vyjmenoval bych ty nejvýznaènìjí:
Stráovské Vrchy, Výstup na Smrk, Rozhledna Miloòov, tøídenní zájezd do Orlických Hor, celostátní akce Výstup na
Kláov, estidenní výprava do rumunského pohoøí Retezat a
Kazaòské soutìsky na Dunaji, Výlap v Hostýnských horách od
Kamenné chaty, Javorový v Tìínských Beskydech. Kromì vyjmenovaných osmi povedených výprav se musím zmínit i o setkání
s obcemi Louèka a Slopné u Totemu - na Spleteném, otevírání a
zavírání rozhleden na Doubravì a na Vartovnì a nezapomínám na
12 kondièek v okolí Vizovic. Pøekvapivì krásné rozhledy za soumraku z rozhledny Doubrava nás inspirovaly pro opakování v dalích
programech.
Pøi organizování turistických akcí se snaíme vyhovìt vem
výkonostním a zájmovým skupinám a letos se nám díky grantu
ústøedí KÈT podaøilo podpoøit i turistické aktivity vizovických seniorù
- neèlenù klubu.

grafií. Hlavní program probìhl ve Velkém kinì ve Zlínì a turistická
èást tøídenního programu probìhla ve Vizovicích. Vizovický odbor
KÈT a mìsto Vizovice spolu s magistrátem mìsta Zlín a Zlínským
krajem byli poøadateli festivalu. Festival mìl úspìch a proto bylo rozhodnuto o jeho opakování 28 - 30. bøezna 2014 v podobném duchu.

Díky finanèní podpoøe mìsta Vizovice zvýhodòujeme na zájezdových výpravách úèast mládee - rodinnou turistiku a podaøilo se
nám uspoøádat i samostatný zájezd pro áky základní koly ve
Vizovicích do Brna - Technické muzeum a Zoologická zahrada. Spolupráce se základní kolou je tradièní, napøíklad festivalu turist. amatérských filmù se zúèastnilo témìø 300 dìtí z této koly. Máme zájem, aby do øad KÈT pøicházeli mladí lidé a jsme rádi, e èlenská
základna v poètu 250ti èlenù naeho odboru je nejsilnìjí v oblasti
Valasko - Chøiby, i kdy to pro organizátory - èleny výboru pøináí
mnoho práce.
Besedy a promítání turistických filmù v zaøízení IC Mìsta
Vizovice jistì pøispívají ke kulturní a vzdìlávací nabídce veøejnosti v
naem mìstì.

Praské oslavy, kterých jsme se chtìli zúèastnit autobusovým
zájezdem, vlivem rozsáhlých èervnových povodní musely být v daném termínu zrueny.
Poèasí nám zasáhlo do programu i o Velikonocích, kdy ze dne
na den napadlo tolik snìhu, e jsme museli zruit autobusový zájezd
do Lednice. Pøes rozmary poèasí se nám podaøilo uskuteènit øadu

Dobré výsledky èinnosti naeho odboru jsou dílem pohody pøi
práci výboru a podpory mìsta Vizovice a z pohledu oblasti i sponzorù, kteøí pøispívají na význaèné akce. To vechno dohromady, co
dìláme kadým rokem i letos, je nejlepí dar ke 125. výroèí KÈT.
Ing. Miloslav Vítek, pøedseda KÈT Vizovice
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PROGRAM SCHÙZEK KLUBU
DÙCHODCÙ VIZOVICE NA ROK 2014
30. 1. 2014 - 15.30 paní Ilona Persunová - uèitelka odborného
výcviku oboru kosmetické sluby
27. 2. 2014 - 15.30 pan Ing. Miloslav Vítek - promítaní filmu ze
zájezdu v Rumunsku 2013
27. 3. 2014 - 15.30 paní Jaroslava Divílková - bylinky a jejich vyuití v ivotì
24. 4. 2014 - 15.30 starosta Ing. Roman Persun a místostarostka
Mgr. Zuzana talmachová - úøad Vizovice
29. 5. 2014 - 15.30 primáø MUDr. Jaroslav Hynèica - urologie Zlín
26. 6. 2014 - 15.30 paní Jarmila Orlová - výrobky z konopí a jejich
úèinky + monost nákupu na místì.

PROGRAM ZÁJEZDÙ KLUBU DÙCHODCÙ VIZOVICE NA ROK 2014
1) 6. 5. 2014 odjezd busu - 7:30 hodin
zemìdìlské muzeum Pravèice
obìd - Hotel u Tøí králù Tovaèov
zámek Tovaèov - prohlídka
Floria Kromìøí - prohlídka
2) 17. 6. 2014 odjezd busu - 7:30 hodin
muzeum vinaøství Jaroek Mutìnice
obìd restaurace Mutìnka Mutìnice
prohlídka výrobny èajù Èejkovice
3) 16. 9. 2014 odjezd busu - 6:00 hodin
prohlídka hornického skanzenu Zlaté Hory
obìd - Dolní Údolí - Hotel u Pekina
prohlídka muzea Zlaté Hory
prohlídka kostela MARIA HILF
4) 14. 10. 2014 odjezd busu - 8:30 hodin
Baovo muzem Zlín - prohlídka + 21. budova
odjezd do sklípku - dle výbìru
Za klub dùchodcù Vizovice Stanislav Vajïák

Chtìl bych touto cestou podìkovat hostùm, kteøí u nás mìli pøednáku v roce 2013, e si udìlali èas v dnení rychlé dobì a pøili mezi
nás - Ing. Miloslavu Vítkovi, paní Janì Mojíové - firma Jelínek, Ing.
Janu Zekovi - Podøevnicko, MUDr. Zdeòku Coufalovi - kardio Zlín,
Richardu Jaroòkovi - promítaní o Nástrahách Afriky, Policii ÈR oddìlení Vizovice - paní Kolínkové, e nám zajistila pøednáku v DPS Vizovice pro obyvatele domu a také zajímavou pøednáku v kavárnì ohlednì bezpeènosti silnièního provozu.

KAM SE VYTRATILA LIDSKOST?
Píseò ze hry Osvobozeného divadla Tìká Barbora,
jejím autorem je Jaroslav
Jeek, k ní text napsali Jiøí
Voskovec a Jan Werich, je nadèasová. Staèí si pøipomenout
její zaèátek:

Slova pravdivá i po tolika
letech. Marnì se snaím odpovìdìt si na otázku PROÈ?

nenávist a lidská zá? Taky
vám pøipadá, e jsou dnes
jedinou spoleèensky uznávanou hodnotou peníze a majetek?
Kam se vytratila lidská
slunost, poctivost, pokora, úcta, soucit, ohleduplnost, pochopení anebo upøímnost?
Proè se nevrátit radìji k opravdovým hodnotám v ivotì,
místo uspìchaného ivotního
stylu s mobilem u ucha, stresem z toho, e musíme poøád
nìkde být, nìco stíhat, místo
toho, abychom se zamysleli
nad skuteènými hodnotami,
které mají v ivotì smysl.

Je to tím, e mezi lidské
vlastnosti jetì poøád, a to snad
èím dál víc, patøí sobeckost,
zákeønost, lhostejnost, krutost,

Nezdá se vám, e pøes
vechny moné a nemoné
problémy pracovní i osobní,
které povaujeme za dùleité,

Lidi na lidi jsou jako sanì,
èlovìk na èlovìka jako kat.
Podívejte se na nì,
musíte naøíkat.

nevidíme a nevnímáme to, co
je pro nás mnohem dùleitìjí?
Nechce se mi vìøit, e by
láska, pøátelství, porozumìní a
tolerance byly pouze prázdnými slovy.
Jistì mi dáte za pravdu, e
stojí za to obèas zvolnit, zastavit se a radovat se z malièkostí kadodenního ivota. Nebo
se podívat kolem sebe a pomoci tomu, kdo to potøebuje.
Ano, doba adventu nás
vybízí ke klidu a k zamylení.
Nezapomínejme na své blízké
a na ty, kteøí potøebují nai
pomoc. Pøed námi jsou Vánoce, a to je èas nadìje. Tøeba
budeme mít èas pøemýlet i o
tom, zda ijeme tak, jak si zaslouíme.

cestou za nesmírnì obìtavou,
nezitnou a láskyplnou péèi
MVDr. Lucii Hruzíkové pøi
záchranì fenky a jejích 7 tìòátek, která také díky pomoci
paní Hany Outratové a Ley
Jaroèákové, nala vichna
nový domov. Podìkování si
zaslouí také pracovníci TS
Pavel Klaèánek a Jaroslav
Rexa.

Vyuívám této pøíleitosti k
tomu, abych podìkovala touto

Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

18

Váení a milí spoluobèané, dovolte mi, abych vám
vem popøála pøíjemné proití
vánoèních svátkù v kruhu
svých blízkých, pevné zdraví,
hodnì tìstí, lásky, pohody a
radosti v roce 2014.
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RC AUTA VIZOVICE INFORMUJÍ
Milí ètenáøi,
jsem tady, abych vás poinformoval, co se událo v RC
autech za letní sezónu.
Na prvním místì musím
podìkovat za sponzorský finanèní dar od Mìsta Vizovice.
Filip Pykal - kategorie 1:10
Open - cestovní vozy - Filip se
pravidelnì zúèastòoval závodù
po celé Moravì a nevedl si
vùbec patnì. Nìkdy to byla i
bedna (1. - 3.místo) v silné
konkurenci.
Jirka Hrabec - ten z pracovních dùvodù jezdí jenom
Sérii LeMans v kategorii
1:10GT a vyhrál, kde se co
dalo.
Marek Schiller - ten jezdil
novou buggy 4WD 1:10E a nevedl si vùbec patnì. S modelem Durango DX410V3 se zatím seznamoval, ale u ke
konci sezóny bojoval o pøední
pøíèky po celé Moravì.
Vem tøem patøí velký dík
za reprezentaci. Ostatní závodníci, kteøí jezdí za Vizovice, mají pøes léto jiné aktivity, take s
nimi poèítáme a na zimu.

A my Stodolovi? Já jsem byl
po zimní sezónì rozhodnut, e
budeme jezdit jenom buggyny - a
to kvalitní buggyny. I pøesto, e
jsme odjeli málo závodù, jsme
bodovali ve Skøipovì u Opavy,
kam jezdíme u sedmou sezónu.
Ná Fany byl desátý v kategorii
1:10 buggy E 4WD. Odjel pouze
3 závody. Manelka se ètyømi
závody byla hned za ním - jedenáctá z 24 závodníkù. Já v jiné
kategorii buggyn (2WD) se tøemi
posledními závody jsem ujezdil
4. místo z 15 závodníkù!
Ná Fany jel ve Skøipovì
jetì buggy 1:8 se spalovacím
motorem (3,5ccm) a se tøemi
závody byl 12 z 28 závodníkù.

nenároènou kategorii. Tøeba Losi
1:24 4WD. Poinformujte se u
nás, rádi vám pomùeme. Tato
Losina stojí komplet 3000, je z
kvalitních materiálù a dá se jezdit
jak ON, tak i OFF, èili jak okruho-

vá auta, tak i terénní auta pøes
pøekáky. Pro ilustraci pøikládám
foto tìchto malých prckù.
Fanán Stodola,
RC auta

Zde musím øíci, e manelka
na její vìk jede obstojnì a bojuje
o kadý centimetr na trati. Odjeli
jsme u dva závody zimního X.
roèníku Závodù ve Valaském
království (ZVK) v pozdìchovské
tìlocviènì. Navíc my dva Fanáni
jezdíme buggy 1:10E v Bílovci a
v Pøáslavicích. Na dalí závody
u není èas.
No a co vy ostatní? Nechcete se pøidat k nám a jezdit? Najdeme pro vás nìjakou levnou a

VALACHIA CUP 2013
V sobotu 28. záøí probìhl na novém høiti ve Vizovicích pátý
roèník fotbalového turnaje v malé kopané Valachia cup 2013.
Letoní rok se zúèastnilo 5 týmù z Chrastìova, Vizovic a
Otrokovic, a to: SK Dìdek, FC Lapaè, FC Frigo, FC Chrastìov, FC
Jululatozde.
Fotbalové klání vypuklo v dopoledních hodinách a hrálo se 2x15
minut (systém kadý s kadým). Poèasí pøálo jak samotným hráèùm, tak i pøihlíejícím, kteøí pøili podpoøit své týmy. Odpoledne
kolem 15 hodiny probìhlo slavnostní pøedávání pohárù pro vítìze a
nejlepího støelce.
Koneèné poøadí: 1. místo: SK Dìdek, 2. místo: FC Frigo, 3.
místo FC Lapaè. Nejlepím støelcem byl vyhláen Roman
Václavek.
Závìrem bych chtìl podìkovat panu Elíkovi, který celý turnaj
výbornì pískal, ale také vem, kteøí si pøili zahrát nebo se jen podívat.
Jiøí Babáèek

PLESOVÁ SEZÓNA 2014
NA SOKOLOVNÌ
26. 12. 2013
11. 1. 2014
19. 1. 2014
25. 1. 2014
1. 2. 2014
15. 2. 2014
22. 2. 2014

tìpánská zábava
Valaský bál
Dìtský karneval
Ples Z Vizovice
Skautský ples
Chrastìovský bál
Myslivecký ples

GARÁOVÁ VRATA, PLOTY
GARÁOVÁ VRATA
Výklopná od 9.999,- Kè.
Dále dvoukøídlá a sekèní.

PLOTY - PLETIVO
Materiál na oplocení. Stínící tkaniny.
THUJE NA IVÝ PLOT
KLECE PRO KØEPELKY
Výroba a prodej
materiál pro chov køepelek - www.krepelkajaponska.cz
www.KANCLIR.cz, Ostrava - Nová Bìlá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
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VYNIKAJÍCÍ ÚSPÌCHY BÌCÙ ZÁKLADNÍ KOLY
165 dìtí z patnácti základních kol zlínského okresu se ve
støedu 2. 10. 2013 sjelo do Trnavy na u tradièní 21. roèník pøespolního bìhu Trnavský vrch.

se chlapci museli spokojit jenom s druhým - støíbrným místem, je to pro oba týmy historicky nejhodnotnìjí výsledek, který
jsme jako kola v této soutìi dosáhli.

Základní kola Vizovice mìla zastoupení ve ètyøech kategoriích.
Mladí a starí dìvèata bìela v nároèném terénu tra dlouhou 1500
m, podobnì jako chlapci mladí. Starí chlapci to mìli tìí, okruh
1500 m museli bìet 2krát, celkem tedy 3000 m.

Moje podìkování i obdiv nejen za fantastické výkony, ale i za
obìtavý pøístup a poctivou tréninkovou pøípravu si zaslouí tato dìvèata a chlapci:

Výsledky:
mladí dìvèata - 40 startujících, Tereza Golová 4. místo,
Veronika paòhelová 21. místo, Andrea Kneiflová 24. místo, Barbora
Kùstková 26. místo
mladí chlapci - 47 startujících, Tomá Václavík 17. místo,
Michal Vaculík 32. místo, Ondøej Duek 33. místo
starí dìvèata - 40 startujících, Daniela Kùstková 2. místo,
Denisa Èimáøová 4. místo, Karolína Vlèková 16. místo
starí chlapci - 38 startujících, Marek tefka 1. místo, Karel
Sýkora 3. místo, David Sovièka 21. místo
Zubaté sluníèko, chladný
vzduch a horský terén daly
poøádnì zabrat vem závodníkùm. V poèetné konkurenci si
vak nae starí dìvèata a
chlapci vedli nejlépe a 1. místo
v drustvech jim zajistilo postup
do krajského finále v Bystøici
pod Hostýnem.

Denisa Èimáøová - vítìzka jednotlivcù
Daniela Kùstková - 3. místo
Julie Sýkorová - 4. místo
Sabina Kusáková - 7. místo
Kateøina Dévová, Karolína
Vlèková a Marek tefka - 2.
místo
Michal ùrek - 4. místo
Karel Sýkora - 7. místo
tìpán Radoò, David Sovièka a Vaek Dobe.
Mgr. Adriana Hálová

Ve støedu 9. 10. 2013 nás v
biatlonovém areálu pod Hostýnem nevítalo sluníèko, ale
dé. Startovní pole tvoøili nejlepí bìci a bìkynì vítìzných
drustev jednotlivých okresù
naeho kraje, take 30 na startu
v kadé kategorii. Za drustvo
jednotlivých kol mùe nastoupit 6 závodníkù, umístìní ètyø nejlepích bylo rozhodující pro koneèný výsledek. Bìecká tra mìla stejnou délku jako v okresním kole - dìvèata 1500 m, chlapci 3000 m.
Máme skvìlé bìce, bojovníky a podle toho, jak vypadali v cíli,
sáhli si a na dno svých sil. Vichni, dìvèata i chlapci, podali nádherný sportovní výkon. Dìvèata vynesla jejich bojovnost a na
nejvyí stupeò vítìzù a hruï jim ozdobily zlaté medaile. I kdy
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VIZOVICKÁ KOLA HOSTÍ
ZNÁMÉ BÁSNÍKY
Základní kola Vizovice zahájila v pøedposledním listopadovém
týdnu zajímavý literární cyklus. V jeho rámci se ákùm budou v prùbìhu kolního roku pøedstavovat èetí básníci a prozaici, kteøí jednak pøeètou ukázky ze svých dìl a také budou o své tvorbì vyprávìt. Smyslem
setkávání, která by se mìla konat zhruba jedenkrát mìsíènì, je pøedstavit mladým lidem etablované, ale i zaèínající literáty souèasnosti a
pøedevím probudit v dìtech potøebu pravidelnì sáhnout po knize.
Prvním hostem se stal vsetínský básník a vysokokolský pedagog
Jakub Chrobák, kterému se podaøilo vybrané áky sedmých, osmých
a devátých tøíd nejen zaujmout, ale také rozesmát a pøimìt k øadì zajímavých otázek. ádný dotaz není hloupý, prohlásil hned na úvod diskuse, aby rozptýlil pøípadné obavy posluchaèù. Zkusme teï na hodinku zapomenout, e sedíme ve kolních lavicích a trochu se pøetvaøujeme - a u e nás kola baví, nebo nebaví. Pokusme se zahrát si na
pravdu a být chvíli sami sebou. Tìko odhadnout, jestli vizovické áky
"nakopnul" svou výzvou a vtipným, ale pouèným vyprávìním Jakub
Chrobák sám, a nebo v nich u potøeba mluvit o básních a psaní byla.
Kadopádnì ptali se velmi zvìdavì a nápaditì. Musím pøiznat, e u
jsem dlouho nezail tak vnímavé publikum, komentoval návtìvu
ve vizovické kole Jakub Chrobák. Poezii není snadné èíst, nato o ní
mluvit, a dìti kolem ètrnácti let, obzvlá v dnení dobì, si cestu ke
kníkám teprve hledají. Pøesto se vai áci dokázali zajímavì zeptat.

ODEJDU PØIPRAVENÝ
R.È.: CZ.1.07/1.2.39/02.0011
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla schválena dotace finanèní podpory z Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost za úèelem vyuití finanèních prostøedkù z ESF.
Na základì tohoto rozhodnutí mohlo od 1. 11. 2012 nae zaøízení Dìtský domov a Základní kola Vizovice zaèít realizovat projekt
nazvaný Odejdu pøipravený.
Projekt zaèal v listopadu 2012 a bude probíhat do srpna 2014.
Celý projekt je zamìøen na zkvalitnìní podmínek pro neformální
vzdìlávání dìtí se specifickými vzdìlávacími potøebami v dìtském
domovì zavedením nových forem práce do volnoèasových aktivit,
zaøazením terapeutických metod - muzikoterapie, taneènì pohybové
terapie, psychosociálního výcviku, který je zamìøen na rozvoj osobnostních kompetencí dìtí a zlepení jejich motivace. Dále se snaíme eliminovat poruchy chování v novì vzniklém centru - EEG
Biofeedback.
Pøi kadodenní práci s dìtmi se zamìstnanci naeho dìtského
domova snaí co nejvíce pomoci dìtem pøi vzdìlávání a jejich osobním rozvoji. Proto je také naí snahou a zámìrem pokusit se zajistit
rovné pøíleitosti v pøístupu ke vzdìlávání podle individuálních potøeb
dìtí se specifickými vzdìlávacími potøebami.
V prvních mìsících projektu jsme provedli odbornou pøípravu
pedagogù a tvùrcù sborníkù pracovních listù absolvováním odborných kolení. Tvùrci následnì metodicky zpracovávají volnoèasové
aktivity zamìøené na rozvoj praktických dovedností a informaèní gramotnosti. Pod rukami tìchto zkuených pedagogù tak vznikají 4
sborníky pracovních listù - Praktický rádce I. - IV. a PL do informaèní gramotnosti. Kvalita tìchto pracovních listù je ovìøována dìtmi a
pedagogy v rámci probíhajících volnoèasových aktivit.
Abychom mohli vechny aktivity projektu realizovat v plném rozsahu, bylo potøeba na zaèátku realizace projektu zlepit a zmodernizovat materiální zázemí nejen pro práci dìtí, ale také pedagogù
obnovou stávajících PC v dìtském domovì a zøízením nového centra EEG Biofeedback.
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Cenné je, e se vùbec odváili. Jsem taky vdìèný za ticho, které bylo
v místnosti bìhem mé pøednáky - to nebylo ticho unudìné, ani ticho
tíivé. Bylo to ticho, které èlovìku dá odvahu mluvit i o sobì, dodal trochu básnicky Chrobák.
Vsetínský básník mluvil poutavì nejen o svém psaní, svých vzorech a cestách, které ho k literatuøe pøivedly, ale zmínil také tvorbu
svých pøátel, tøeba Martina Magora Jirouse nebo Petra Hruky. Právì
druhý jmenovaný, letoní nositel Státní ceny za literaturu, by se mìl ve
Vizovicích objevit v lednu. Dalími pozvanými hosty jsou básníci Jiøí
Suchý, Radek Malý, Bogdan Trojak, Norbert Holub a také prozaik
Josef Holcman.
árka Zelinská

Naím cílem je vytvoøit kvalitní a zajímavé materiály do volnoèasových aktivit dìtí za vyuití nových vzdìlávacích metod za podpory
ICT.
Vìøíme, e tento projekt bude prospìný dìtem i pedagogùm.
Velmi bychom si pøáli, aby se vytvoøené materiály dìtem líbily, aby z
nich vycházely i ve svém dalím ivotì.
Podrobné informace o projektu jsou uveøejnìny na webových
stránkách projektu http://www.ddzsvizovice.cz/cile
Mgr. Michal Navrátil

TAJEMNÉ KOUZLO VÁNOC
Vánoce byly, jsou a budou vdy nejkrásnìjí svátky v roce, a to jak
pro lidi vìøící, tak nevìøící. A to, e se stávají, i kdy se nám to nelíbí,
èím dál tím víc komerèní záleitostí, tomu asi také nikdo nezabrání.
Jedno ale mají Vánoce spoleèné, lidé mají v tuto dobu k sobì daleko
blí. V tento sváteèní èas utichají rodinné spory a malé dìti filutové v
oèekávání bohatých dárkù naráz pøestávají zlobit. Znesváøení politici (i
místní) se na sebe usmívají a zapomínají na výroky, kterými se èastovali. V pøeplnìných dopravních prostøedcích je najednou pro seniory
dostatek místa k sezení. Chvátající øidièi u zdaleka pøed pøechody
zpomalují a usmívají se na chodce. Pro bezdomovce jsou pøipraveny
vytápìné ubytovny a sváteèní jídla. V televizi je daleko ménì krutosti
a násilí a na obrazovce bìí jedna pohádka za druhou, kde samozøejmì vítìzí dobro nad zlem. Drobní zlodìji, kteøí mìli v pøedvánoèní èas
nì, sèítají zisk a nìkteøí sociálnì citliví posílají èást lupu na charitu.
Nai ménì pøizpùsobiví spoluobèané slibují, e se budou nejen doadovat svých práv, ale také plnit povinnosti.
Radujme se, veselme se. Kostely a modlitebny v tìchto sváteèních
dnech praskají ve vech, a se faráøi diví, kdee jejich oveèky byly po
celý rok. Vìøme ale, e to nejsou oveèky ztracené, ale jenom zabìhnuté a urèitì se do stáda vrátí, vak co by si samy poèaly.
Asi to vecko není zas tak ideální, ale vichni si pøejme, aby to
tajemné kouzlo Vánoc vydrelo co nejdéle a nejlépe napoøád.
Frantiek Kladníèek

Ne si vypijete kávu, budete mít auto po kontrole..., garantuje STK Vizovice.
Nabízíme kompletnì mìøení
emisí jakýchkoliv znaèek a po-

Centrum STK by si èlovìk
pøedstavoval jako olejem nasáklé pracovitì vystihující
odkapávající zlozvyk naich
ètyønohých miláèkù. O to víc
mì pøekvapilo vkusné a pøíjemné prostøedí, které by
mnohdy závidìla vstupní hala
nìkteré z naich bank.
Plánovaný dialog se zmìnil v rozhovor ve tøech. Z pánù
Radima Tománka a Leoe
Novosada byl cítit elán a chu
do nové práce. Vyuil jsem
jejich zápalu a poloil nìkolik
otázek.
Základní otázka. Nejblií
STK je na Bobrkách ve Vsetínì, v Kloboukách a v Malenovicích. Jaká je tedy spádovost vozidel v naem okolí?
Jedná se pøiblinì o 25 000
aut. Kdy se poèítaly úvahy zlínského kraje a aby lidé nemuseli

èekat na STK ètrnáct dnù a více,
tak v ten moment se uvolnila
nová licence. Zprvu jsme vybírali
ze dvou lokalit. Biskupic a Vizovic. Kdy jsme ale na kraji navrhli Vizovice, jednohlasnì vyhrály.
Vysvìtleme neznalým, co
vlastnì obnáí Stanice technické kontroly èili STK?
Postup je jednoduchý. Dokáeme zvládnout a ètyøi auta najednou a postupnì vozy projdou
pøes prohlíecí jámu, kde se kontroluje vùle zavìení a uloení
náprav s tím, e dál auto postupuje na geometrii, kde se zmìøí
sbíhavost, odklony a rejdy. Dál
jede auto na brzdovou stolici,
kde se kontrolují pøední a zadní
brzdy. Finále je kontrola svìtel na
pøístroji Regnoskop.
A nabízíte mimo STK i jiné
sluby?

Moderní vstupní aula.

Take se dá odhadnout,
kolik aut dennì zvládnete?

Nová STK ve Vizovicích.
kud u najdeme na vozu urèitou
závadu, mùeme nabídnout
komplexní sluby spojené s
opravou vozu èi výmìnou
náhradního dílu. Máme i dalí
firmu, která se právì zabývá
autoservisem.
Urèitì bude vhodné informovat ètenáøe VN, co vlastnì k
návtìvì a kontrole STK potøebuji?

Jsme teprve na rozjezdu, ale
jsme spokojeni. Teï jsme mìli za
mìsíc asi 390 aut. Dìlala se statistika a prùmìrnì je to 15 - 16
aut dennì. Dokonce i 23 aut.
Nejlepí den byl ale kupodivu
první den, který nemùeme stále
pøekonat. Udìlali jsme 26 aut.
Jak to? Èím to bylo?

Kromì samozøejmì vozu,
velký technický a malý technický
prùkaz, emisní kartièku, pokud ji
má zákazník vystavenou. No a
samozøejmì peníze (usmívají se
oba pánové...).

CENÍK:

Zeptám se logickou otázkou trápící mnoho klientù rùzných STK. Na èas. Jakou dobu
u vás strávím, ne bude vozidlo po kontrole?

Opakovaná technická kontrola:
osobní automobil (M1)
100 Kè
nákladní autom. (N1)
100 Kè
motocykl (L)
100 Kè
pøívìsný vozík (O1, 02)
100 Kè
opakovaná kontrola
v den prohlídky
100 Kè

První procedura, kterou zákazník musí podstoupit, je mìøení emisí, pokud ji tedy k nám
nepøijede s emisemi zmìøenými.
Dále máme podle Ministerstva
dopravy stanovený limit na auto,
a to od dvaceti do ètyøiceti minut.
Zatím máme odzkoueno, a i
pro nás je optimální èas, kdy se
auto podaøí udìlat do pùl hodiny
vèetnì pøípadných zjitìných
závad a i úøednièinou, která je s
tím nezbytnì spojená.
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Pravidelná technická kontrola:
osobní automobil (M1)
600 Kè
nákladní automobil (N1)
600 Kè
motocykl (L)
350 Kè
pøívìs. vozík (O1, O2)
350 Kè

Mìøení emisí:
benzin neøízený
benzin øízený
plyn neøízený
plyn øízený
diesel (vechny typy)
Evidenèní kontrola:
Vylepení nové známky
za pokozenou:

450 Kè
450 Kè
550 Kè
550 Kè
550 Kè
250 Kè
100 Kè

Ceny jsou platné od 21. 10. 2013 a jsou
uvedeny vèetnì 21 % DPH.
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odhadnout, jakou èást vaich
zákazníkù tvoøí Vizovjani.
Pøiblinì sedmdesát procent
tvoøí Vizovice a blízké okolí.
Jaký je stav vozù?

opravy mu naceníme a poté opravíme. Ale zda se to chytí, èi nikoliv, netuíme.
Idea dobrá. Urèitì se najde
skupina obyvatel èi zaneprázd-

Co je nìkdy a úsmìvné a
zajímavé, e pøijedou lidi s vozy
patnáct a více let starými a mají
je v lepím stavu, ne vozy tøi
ètyøi roky staré. Je to opravdu o
tom, jak se majitel k vozu chová,
tak mu slouí. Pak mùe být nepøíjemné, e majitel mladého voKontrola geometrie.
No vichni èekali na otevøení.
Oddalovali technické kontroly,
aby nemuseli jet tøeba do Malenovic nebo na Vsetín.
Ale nebojíme se, ono to trvá
nìkdy a rok, ne se technické
kontroly dostanou do povìdomí,
a pak u se klientela vrací.
Procházeli jsme vstupem s
recepcí, kde mùe zákazník v
teple a pøíjemném køesle poèkat na své vozidlo u kávy, co

mít tady i více technikù, ale musíme to pøedem vìdìt.
Take staré pravidlo zvednout telefon a objednat se
je jistota, e nebudu èekat. A
k samotným objednávkám...,
myslím tím, kdy zavolám,
(tak jak vìtina nás zodpovìdných oférù), e zrovna zítra
mi konèí STK èi emise, kdy
mùu poèítat s tím, e se na
mì dostane øada?

nìných podnikatelù, kteøí tuto
slubu pøivítají. A co dál z novinek?

zu je pøekvapen, jaké chyby a
závady na autu jsou.
Co plánujete do budoucna? Jaké novinky pøipravujete?
Máme mylenku, zatím to
pøipravujeme pro webovky, e
ten, kdo nemá èas a objedná si
STK, my pøijedeme pro auto, provedeme emise a STK, pøípadné

Seøizování svìtlometù.
si myslím, e je velmi pøíjemná
deviza. Navíc dle webových
stránek vím, e máte otevøeno
i v sobotu?
Ono to málo lidí zatím ví, e
máme otevøeno i v sobotu. Klasicky od osmi do dvanácti a zatím se pøíli nenauèili vyuívat i
tohoto dne. Je zaitý pracovní
týden a sobota je vyuívána spíe nárazovì. Mnohem lepí je,
kdy klienti pøedem zavolají a
objednají se, protoe pak se
mùe stát, e se tady v sobotu
ráno potká i osm lidí najednou a
pak musí déle èekat. Mùeme
smìnu posílit, zvládat i více aut a
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Plánujeme takté technickou
na traktory. Valaský kraj a zvlátì tento region je zemìdìlský.
Traktorù je tu hodnì a vichni
musí jezdit jinam, take kolíme
techniky, aby mohli provádìt i tuto èinnost.
Samozøejmì plánujeme takté kolící støedisko pro techniky.
Ve Vizovicích máme novou
slubu pro motoristy - STK.
Asi kadý øidiè tuto èinnost
pøivítá a vichni tak uetøíme
èas jízdou do jiných mìst.
Dìkuji za pøíjemný rozhovor a pøeji hodnì zdaru nejen v
poèátcích, ale i v dalích letech.
Richard Jaronìk
Centrum STK Vizovice
601 335 744, 577 018 639
www.stkvizovice.cz

Jeliko vlastnì fungujeme
nìjakých pìt týdnù, neøeíme zatím, e bychom museli objednávat na dlouhou dobu pøedem.
Zatím máme tak velkou kapacitu,
e zákazník mùe témìø kdykoliv
pøijet zmìøit si emise a následnì
udìlat techickou kontrolu. To je
nyní, ale nedokáu odhadnout, co
se stane v bøeznu èi dubnu, kdy
zaèíná hlavní motoristická sezóna a tam se mùeme dostat i na
objednávky. Zavolat a zeptat se.
Jaká je vae klientela? Máte sice otevøeno doslova pár
dní, a na statistiky je jetì brzy, ale i tak urèitì dokáete
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Vjezd pro mìøení emisí a STK.

WALLACHY - ÁDNÝ CÍSAØ JE NEMÙE PØEMOCI!
Valasko, chcete-li Wallachia,
má hluboké historické koøeny
sahající a do 10. století. Pátrám
vemi monými smìry po historii
naeho národa, nìkdy úspìnì,
jindy se ztrácím v propadliti dìjin,
které zavádí a mnohdy mate.
Historické prameny uvádìjí kraj na
jihu Rumunska, jindy jsou Valai
posunováni na hranici Srbska.

Oznaèení Valai, Valasko èi
Wallachia nepochází, jak by se
nabízelo, ze staré rumuntiny, ale
ze starogermánského walha, co
popisovalo romanizované Kelty.
A jak se vlastnì øeknì Valach
v jiném jazyce? Vesmìs jsme
nazýváni správnì - Valai. U Albáncù jsme pouze shepherd -

pøedmìstí v Konstantinopoli, bylo
odvozené od skýtského vojevùdce
Blachernose, který padl v Konstantinopoli. Mohl by být zapletený do termínu Blach, Wallach
(Blacernoi, potomek nebo syn
Wallacha).

pastýø, Turecky pro zajímavost AlAwlaqi, v nìkterých jazycích pejorativnì mnohdy i hanlivì jako mu
mluvící rumunsky, nomád z Malé
Vlaky, plebejec (hanlivì z
Chorvattiny) a dokonce èlovìk
líný. V samotném Rumunsku byste nali takté oznaèení Vlach,
Blach, Bloc, Bloh, Boloh a taky
Vlachs.
Vyjdeme-li z udávaných faktù pocházíme z oblasti Karpatského
oblouku konèe Dunajem. Tradiènì
se toto území dìlí na Velké
Valasko a Malé Valasko. Do
roku 1861 se jednalo o samostatné kníectví, které se 24. ledna
1859 sjednotilo s Moldavským kníectvím v Rumunsko.
Ale pojïme mnohem dál.
Kronika z 10. století pøipomíná
pojem Blachernae jako název

V roce 1019 v naøízeních císaøe Basila II. odsunul bulharské
Wallachy. V roce 1027 je zmínka v
kronikách z Bari, e Bulhaøi a
Valai s vojsky pøeli do Itálie.
V roce 1166 Manuel Comnenus píe, e Valai v oblastech
hranièících s Èerným moøem cílenì útoèili na Maïary. Tito Valai,
pøedpokládá se, byli potomky
koloniálních Øímanù (kronika
Kinnamos tvrdí, e není jasné, zda
Valai skuteènì pøili z Podunajské níiny, nebo z Balkánské provincie Øímského impéria. Mnozí
se shodují, e pøili ze severu od
Podunajské níiny. V roce 1114,
Anna Comnena u se zmiòuje o
Valaích jako o muích brodù,
protoe køiovali, brodili se pøes
Dunaj jako prùvodci nájezdních
Kumánù. Proto o nich píou jako o

V roce 976 byzantský autor
Kedrenos uvádí, e bratr bulharského krále Samuel byl zabitý
Wallachem v Makedonii. V roce
980 Basil II. - Bulgaroktonos, vyhlásil vládu nad Walachy v Thessálii. V roce 1014 byl král Samuel
poraený mezi kopci Serres a
Melnik v pohoøí Kimbaloggoi (latinsky Campulung Walachia). V roce
1066 se píe, e Valai pøili ze
severu a pocházeli z Dákù a
Bessi (Thrákù), kteøí byli poblí
øeky Sávy.

DOBOVÉ SNÍMKY Z OBLASTI KARPATSKÉHO OBLOUKU

Rumunské kopce èi valaské kotáry?

Valaka z Rumunska.
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Brodnících. Jedním z jejich náèelníkù se jmenoval Budila. Budila v
roce 1095 pøiel varovat císaøe
Alexisa do jeho tábora v Anchialus, uvádí Anna Comnena. Valai
slouili jako prùvodci Kumánùm
pøes horské prùsmyky.

Tudela, který zemøel v roce 1173,
e ádný císaø jich nemùe
pøemoci. Køiáci Fridricha Barbarossy v roce 1190 v oblasti Ni v
dnením Srbsku se støetli s odporem Valachù, kteøí se v roce 1189
vzbouøili pod vedením jejich náèel-

podle kroniky tefana Magna,
který sestavil úderné pøepadové

oddíly byzantské armády, kdy
opakovanì dobyli Konstantinopol
v prùbìhu noci z 24. na 25. èervence 1261, kde se nepíe o
Kumánech, ale o Dunajských
Valaích.

Runový zápis z 11. století,
nalezený na ostrovì Gotland,
zaznamenává vradu skandinávského cestovatele Rothfose spáchanou Blakumenmi, kdy cestoval do Konstantinopole. Byl zavradìný za bílého dne na hranicích mezi Halièí a Moldávií. Roku
1164 Andronic Comnenus zatkl
valaské pastýøe na té samé halièské hranici. Ve stejném místì pøipomíná idovský rabín Benjamín

níka Petra a Asena proti byzantské
vládì.
V roce 1190 Assanids ádal o
pomoc kmeny na sever od
Podunajské níiny, aby pøemohli
Byzanty. Byzanttí spisovatelé se
zmiòují o Cumani a Wallachi, jako
divokých bojovnících ze severu. Píí o Patriarchátu jménem
Valasko - Hungaro - Vlachia a
Moldavsko Ruso - Vlachia. Takté
je pojmenovali: Ongari Infideli,

Rozdìlení z roku 1876.
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Zajímavá a více ne bohatá
historie. Take budeme-li trochu
spekulovat..., byl gladiátor Spartakus (rodem Thrák), který se
postavil øímskému impériu, i krve
valaské?
To se ji nikdy nedovíme, ale
je fakt, e Valai byly vdy bojovným národem, pøed kterým se tøásl
i Øím.
Richard Jaronìk
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Moldavia a Wallachia - rok 1786.

JAK EL ÈAS S MIKULÁEM A ÈERTY
5. prosince 2013
Snad kadému se vybaví postava starého váeného pána s bílými vousy, v dlouhém bílém pláti, s vysokou biskupskou èepicí na hlavì
a se zlatou berlou a knihou v ruce. V pøedveèer 6. prosince, svátku sv.
Mikuláe, obchází domácnosti Mikulá spolu se svými pomocníky andìlem, pøedstavitelem dobra, a èertem, symbolem zla - a dìtem
nadìlují drobné dáreèky.

Historie doprovodných postav sv. Mikuláe je podstatnì mladí.
Zlý èert a hodný andìl pomáhali Mikulái pøi obchùzkách vesnických
chalup výchovnými radami - dìti pochválili, pøípadnì pokárali, a rozdali
jim mikuláskou nadílku.
el, v souèasné dobì je tradice mikuláských obchùzek stále v
ustupujícím trendu. Kdy se bavím s pøáteli z vìtích mìst, 5. prosince u pro nikoho není momentem, kdy se dìti èi vnouèata straí èerty.
Nadílky se pøenesly do kolek èi kol a ivého èerta mùeme sotva
spatøit v nìkterém multi nákupním støedisku rozdávajícího pøívìky
sponzora nìkteré z bank.
Na vesnicích se jetì tradice chození Mikuláù s èerty jak tak
udruje, ale i u nás ve Vizovicích jde tato tradice od desíti k pìti. Kde
jsou ty doby, kdy se mìstem prohánìlo nìkolik èertovských skupin a
okolo kadé houf mládee.
Jako otcové tenkrát malých ratolestí jsme se u týden pøipravovali, mìnili árovky v rozích èi biskupské èepici na hlavì Mikuláe, chystali pochodnì a petardy, abychom vjem pøi prvním zaøvání a zabuení
na okno jetì více umocnili. Zároveò nám dávala pìknì zabrat kadá
tamprle vdìèných otcù, kteøí ocenili, e jejich potomek je alespoò
chvíli potichu. Mnohdy to dopadlo jako v tom vtipu, e se poté v pøíkopech válelo nìkolik zdechlých èertù.
Ale to je ji dávno pryè. Proto si váím toho, e parta mladých
klukù z Chrastìova se jetì po vzoru svých otcù drí této tradice a
my, co máme to tìstí, kdy èertovská banda vtrhne do naich domù,
jsme astni, e nae dìti, a mnohdy ji vnouèata, nepøichází díky
bláznivému modernímu svìtu 21. století o dalí krásnou tradici.
Richard Jaronìk

Jaká je historie postavy sv. Mikuláe? Biskup Mikulá il ve 3. století v Turecku a za svùj ivot vykonal podle legend mnoho dobrých
skutkù a zázrakù. Pomáhal malým dìtem a chudým a hladovým lidem.
Za svou dobrotu byl lidmi uctíván a velmi milován.
Kult sv. Mikuláe se zaèal íøit zhruba dvì století po jeho smrti oblíbený byl zejména v øecké církvi, pozdìji i ve slovanských zemích.
Od 10. století se rozíøilo uctívání sv. Mikuláe i do Nìmecka a spolu
s tím pøila i tradice pøedávání dárkù dìtem. Vìøilo se, e darováním
malého dárku pøedává obdarovaný kousek ze sebe a e dárek pøináí tìstí.
Bìhem 16. století se zaèalo íøit nadìlování dárkù na tìdrý den,
a to prý pøièinìním protestantského reformátora, který nechtìl dávat
svým dìtem dárky na katolický svátek sv. Mikuláe a zaèal tedy dárky
rozdávat 24.12. Dnes, jak víme, se u nás udrují obì tradice.

Peèe vojvody Eldera z Wallachie - 1390.

Legisl. shromádìní Wallachù - 1837.
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Poár hospodáøské usedlosti. Dne 22. dubna vypukl dosud z
neznámé pøíèiny poár na chrastìovských pasekách v domì rolníka
Husty. Jeliko celá usedlost byla ze døeva, oheò se rozíøil tak rychle,
e nebylo mono nièeho zachrániti. Poár vypukl k 9. h. veèerní. ena
hospodáøova ji spala a hospodáø nebyl doma. Poárem bylo znièeno
celé stavení úplnì do základù. Hasiti oheò nebylo rovnì moným,
ponìvad voda není v blízkosti. Proslýchá se, e oheò byl zaloen ze
msty.
*****
Dramatický odbor tìlocvièné
jednoty
Orla ve
Vizovicích sehrál na Velikonoèní
pondìlí za velké úèasti obecenstva div. hru: Nevinnì odsouzen. Hra byla celkem výstinì
podána a jednotliví herci snaili
se hráti pøirozenì. Dojemný dìj
uchvátil kadého. Divadlo bylo
skonèeno za dlouhotrvajícího
potlesku.
*****
Kolik se narodilo dìtí v roce 1929? Narodilo se celkem 69 dìtí
a zemøelo 68 osob, take pøírùstek pro Vizovice je pouze 1 osoba.
*****
Dvá na jednom kole. Hlavenka Frantiek a Josef z Vizovic jeli na
jednom kole pøes elechovice. Na neurovnané cestì zlomila se jim
kostra kola. Pád na zem byl dosti
neastný - jednomu z bratøí bylo
vytreno kus masa z pravé ruky
a druhý utril odøeniny na nose a
nad okem.
První pomoc zranìným poskytl pan ebík, obchodník v elechovicích.

Dívky odpoèívající po ních.
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S. K. Vizovice versus S. K.
Val. Klobouky 2:1. Pøátelský
zápas hraný na høiti Vizovic byl
pøedvedením velmi slabé hry jak
se strany klobouckých, tak i
domácích. Vizovice, aèkoliv mìly
pøevahu, nedovedly ji èíselnì
vyjádøiti. O tom svìdèí pomìr
rohù 19:1 pro Vizovice. Soudce
Kej z Uh. Hraditì øídil zápas v
první polovici nestrannì, v druhém poloèase pøehlíel fauly hostù a naopak kadé malé chyby domácích pískal.
První gol Vizovice støílí v 10.
minutì, druhý gol padl v 22. min.
støelen Klátilem. V druhém poloèasu dávají Vizovice vlastní gol.
*****
Kráde prken v Lípì. Ze
skladu prken na nádraí v Lípì
ztrácely se ji delí dobu prkna.
Nyní se vak pøilo na stopu a
nalo se ji 20 prken. Celkem
bylo ukradeno na 50 prken.
Zajímavé je, e tyto kradl lipský
obèan, který byl nedávno okraden cikány.
Richard Jaronìk

Snímek z pøedváleèného Rumunska.

...ODCIZIL V LESNÍ KOLCE V K. Ú. VIZOVICE 3 450 KS SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO.
...ÚDEREM SEVØENOU PÌSTÍ ZPÙSOBIL POHMODÌNINU U LEVÉHO OBOÈÍ.
Na Obvodním oddìlení policie Vizovice byly v prùbìhu mìsíce øíjna a listopadu 2013 mimo
jiné øeeny následující trestné
èiny:
Neznámý pachatel se v
dobì od 17:00 hodin dne 21. 11.
2013 do 07:00 hodin dne 22. 11.
2013 vloupal do oploceného areálu firmy na ul. Nádraní ve
Vizovicích, kdy z volnì pøístupného parkovitì nezjitìným
pøedmìtem pøetípnul a rozpletl
pletivo v oplocení areálu, kde
nezjitìným pøedmìtem pøetípnul visací zámek na víèku palivové nádre u nákladního vozidla a
z nádre odèerpal a odcizil celkem 350 litrù motorové nafty v
hodnotì nejménì 11.900 Kè. Dále tentý neznámý pachatel bez
pouití násilí vnikl do nezajitìného areálu jiné firmy ve Vizovicích v místní èásti Razov, kde u
zaparkovaného nákladního vozidla vypáèil uzamèené víèko
palivové nádre, ze které následnì odèerpal a odcizil 250 litrù
nafty v hodnotì nejménì 8.500
Kè. Tímto jednáním se dopustil
pøeèinu kráde dle § 205 odst. 1
písm. a,b) tr. zákoníku.
Neznámý pachatel se dne
04. 11. 2013 v dobì od 16:45 21:15 hodin v zahradnické èásti
elechov ve Vizovicích, po pøestøiení drátu pletiva oplocení
vloupal do zahradního domku,
kde nezjitìným pøedmìtem urazil zámek FAB, vypáèil vstupní
dveøe a z domku odcizil 100 m
kabelu CYKY-JE 5x6 mm, 200 m
kabelu CYKY-JE 3x2,5 mm v
hodnotì nejménì 9.900 Kè a
prodluovací kabel Titanex 5Gx6
v délce 100 m s koncovkami v
hodnotì nejménì 13.150 Kè.
Neznámý pachatel v dobì
od 15. 10. 2013 16:00 hodin do
27. 10. 2013 16:00 hodin odcizil
v lesní kolce v k.ú. Vizovice, po
vyhnutí lesnického pletiva o
výce 165 cm, 2.600 ks tøíletých
sazenic a 850 ks ètyøletých sazenic smrku ztepilého v celkové
hodnotì 24.150 Kè.

V PØÍPADÌ JAKÝCHKOLIV
INFORMACÍ K MONÝM PACHATELÙM VÝE UVEDENÝCH TRESTNÝCH ÈINÙ, KDE
DOPOSUD NEBYL ZJITÌN
PACHATEL,
INFORMUJTE
PROSÍM OBVODNÍ ODDÌLENÍ
POLICIE VIZOVICE NA TEL.
974 666 741 NEBO VOLEJTE
NA BEZPLATNOU LINKU 158.
Podezøelý 22 letý mu se
dopustil pøeèinu výtrnictví dle
ust. § 358 odst. 1 tr. zákoníku tím,
e dne 24. 10. 2013 v dobì od
17:20 hodin do 17:35 hodin na ul.
tìpská ve Vizovicích na chodníku u prodejny potravin Prima,
tedy na místì veøejnosti pøístupném, nejprve verbálnì a poté
fyzicky napadl mladistvého pokozeného, a to tak, e ho chytil
za odìv pod krkem a poté ho
dvakrát udeøil sevøenou pìstí do
hlavy v oblasti pravého spánku a
levé lícní kosti. Následnì jej pustil a pokozený odeel do prodejny potravin, kde setrval jen nìkolik minut, pøièem ihned jak vyel
z prodejny, jej podezøelý opìtovnì verbálnì a poté i fyzicky napadl, a to úderem sevøenou pìstí
do oblasti levého spánku, èím
pokozenému zpùsobil pohmodìninu u levého oboèí a dolní
èelisti, co si vyádalo oetøení v
ambulanci chirurgického oddìlení Kromìøíské nemocnice a.s..
Tímto jednáním se tedy dopustil
na místì veøejnosti pøístupném
hrubé neslunosti a výtrnosti
zejména tím, e napadl jiného.
Mu ve vìku 23 let se dne 2.
12. 2013 ve veèerních hodinách
ve Vizovicích vloupal do neobydleného objektu u rodinného domu, kdy ze starých døevìných
zárubní vytrhl kovové oko petlice
s visacím zámkem, zajiujícím
uzavøení vchodových dveøí a v
objektu si pøipravil k odcizení celkem 200 kg starého eleza v
hodnotì cca. 700 Kè, pro které si
dne 3. 12. 2013 v dobì kolem
10:15 hodin pøiel, pøièem byl
pøistien dcerou majitelky domu.
Tímto jednáním se mu z Vizovic
dopustil pøeèinu kráde dle ust. §
205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku

ve stádiu pokusu dle ust. § 21
odst. 1 tr. zákoníku a pøeèinu poruování domovní svobody dle
ust. § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku.
Výe uvedené pøípady budou zpracovány formou zkráceného pøípravného øízení a budou
pøedány státnímu zastupitelství
ve Zlínì.
ÚSKALÍ INTERNETOVÝCH
NÁKUPÙ
Moderní doba s sebou pøináí øadu nových úskalí a kriminálních jevù, které se nám stále nedaøí eliminovat. Poèítaèe a internetová sí nám umoòují nejen
získávání znaèného mnoství
informací, ale i nákup zboí tzv.
on-line. Toto zboí nakupujeme
od prodejcù, které neznáme a
pravdìpodobnì je ani nikdy neuvidíme. Jedním z úskalí, které na
nás internet nastrail, je i internetová burza, pøíp. inzerce formou
internetu. Nejèastìjím pøípadem
internetového podvodu je, e se
kupující dohodne s prodejcem na
cenì zakoupeného zboí. Za
toto zboí zale prodejci peníze
pøedem na jeho úèet. Prodejce
následnì pøestává komunikovat,
nebo se zaèíná rùznì vymlouvat,
proè zboí neodeslal. Nakonec
pøestane komunikovat úplnì.
Dostat pak zpìt své peníze bývá
nelehký a leckdy neøeitelný
úkol.
Bohuel v poslední dobì
takových pøípadù pøibývá.
Rada policie i v tìchto pøípadech zní:
- Nedùvìøujte / provìøujte: tak
jako nám internet pøináí monost nákupu on-line, pøináí nám
také monost získání informací,
a to ve velmi krátkém èase. Doporuèujeme tedy pøed samotným
nákupem podle výe uvedeného
scénáøe provést krátkou lustraci prodávajícího. To mùe kadý
jednotlivec provést pøímo na portále, kde nakupuje zjitìním referencí na prodávajícího a dále dotazem do jakéhokoliv internetového vyhledávaèe. Zde mùeme
zadat dotaz na pøezdívku prodávajícího, jeho e-mail, tel. èíslo,
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atd. Pokud budete tímto zpùsobem postupovat, eliminujete tak
riziko moného podvodu na Vai
osobu. Moná se budete divit, co
se Vám v nìkterých pøípadech
podaøí zjistit o prodejci.
- Nenechte se nalákat na
super levný nákup - podezøele
nízká cena je první indicií moného podvodu.
- Nakupujte jen v provìøených internetových obchodech a
inzertních portálech
- Pokud mono se snate
vyhnout platbì pøedem pøímo na
úèet prodávajícího, preferujte
osobní pøevzetí.
- Pøi sjednávání obchodu na
inzertních portálech komunikujte
mimo e-mailu také telefonicky,
pøíp. osobnì, máte tak monost
udìlat si o prodávajícím lepí
obraz.

ZAJÍMAVOST NA KONEC
Na konci øíjna oznámil v dopoledních hodinách obèan z Vizovic e se v remízku za ibenièním vrchem ve Vizovicích nachází fenka psa køíence Border
kolie s èerstvì narozenými tìòaty. Hlídka policie kontaktovala
pracovníky technických slueb
ve Vizovicích a spoleènì poté
místo dohledali. Na místì se
opravdu nacházela fena se sedmi
èerstvì narozenými tìòaty, která jetì ani nevidìla. Vechny
psy se podaøilo pøevézt do areálu technických slueb ve Vizovicích, kde o nì bylo postaráno. V
souèasné dobì jsou ji vechna
tìòata u nových majitelù. Jakým
zpùsobem nebo z jakého dùvodu
se fena se tìòaty ocitla na výe
uvedeném místì, se zjistit nepodaøilo.
prap. Tomá Kubù

Vizovské noviny

1930: SLUEBNÍ INSTRUKCE UKLÁDALY ÈETNÍKOVI BÝT VDY, KDY NOSIL UNIFORMU, TJ. I V DOBÌ MIMO SLUBU, ØÁDNÌ USTROJEN A OZBROJEN
Èetnické uniformy za
první republiky:
Po vzniku ÈSR 18. 10. 1918
byly z èetnických uniforem odstranìny císaøské atributy a
rozety z èepic a pøileb byly
nahrazeny kokardami v národních barvách. Ke konci roku
1918 probìhlo tzv. kolkování uniforem, které spoèívalo v novém
hodnostním oznaèení a doplnìní
límcù písmeny S - strá.
Dalí zmìny stejnokrojù
pocházely z let 1919 (zmìna
barvy stejnokroje na edozelenou, hodnostní oznaèení na
rukávech a zavedení èepice se
títkem tzv. brigadýrky) a 1921. V
roce 1928 byla zavedena sluební pøílba a byla souèástí výzbroje
nikoli výstrojní odìvní souèástkou. Hodnostní oznaèení kopírovalo hodnosti vojenské s malými
odlinostmi se zmìnami v letech
1925, 1930 a 1937. Na levém
rukávu blùzy a plátì nosili pøísluníci èetnictva títek se specifikací zemského èetnického velitelství. Tak ve Vizovicích nosili
èetníci èíslo 2 - ZÈV Brno. V
roce 1930 se toto oznaèení pøesunulo na límec. Legionáøi mohli
nosit v nadloktí pravého rukávu
pásky ve tvaru V v barvì výloek, za kadý rok sluby v legiích
jeden.
Ve slubì i mimo slubu byly
pøedepsány pletené nebo koené rukavice. V zimních mìsících
a za nepohody pouívalo èetnictvo plátì. Za úèelem ochrany
zdraví èetníkù v obchùzkové
slubì bylo povoleno nosit i ály
nebo dalí doplòky.
Sluební stejnokroj èetníka
se zpravidla sestával z èepice se
títkem (okolek v barvì nárameníkù, vepøedu støední státní
znak), blùzy (souken1u È.S.,
nárameníky s hodnostním oznaèením, nebylo-li na rukávech
nebo límci), kalhot (po stranách
nohavic lemovka v barvì nárameníkù), pláì, bot (støevíce a
koené kamae, jezdecké holinky), dùstojnický opasek noený
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mimo slubu. Výstroj øemením se
sestávala z dùstojnického pásu,
opasníku, opasku, øemene ke
karabinì, sumek na náboje, sluební brany, pouzdra na pistoli,
závìsníku pro avli a bodák a
torby.

Palnými zbranìmi byly samonabíjecí pistole a krátké opakovací puky (nejprve Mannlicher, pak Mauser a puka CZ vz.
33) s bodákem, pozdìji se ve
výzbroji objevily i kulomety a
ruèní granáty. Sluební obuky
byly uloeny u velitelù stanic a
byly vydávány pouze èetníkùm
vysílaným na soustøedìní - nebyly tedy v bìné výzbroji uívané
v kadodenní obchùzkové slubì.
Hodnosti u èetnictva byly
následující: èetník na zkouku
(v hodnostech svobodníka, desátníka nebo èetaøe), závodèí,
strámistr, tábní strámistr, praporèík, vrchní strámistr, poruèík
výkonný, nadporuèík, kapitán,
tábní kapitán, major, podplukovník, plukovník, generál.

Èetník ve vycházkové uniformì s plátìm - 1939.

Sluební
instrukce ukládaly èetníkovi být
vdy, kdy nosil uniformu, tj. i v
dobì mimo slubu, øádnì ustrojen a ozbrojen poboèní zbraní.
Po zavedení pøileb je èetníci
nosili v obchùzkové slubì,
mimo slubu nebo pøi slubì jiné
potom èepici se títkem.
Vyzbrojeno bylo èetnictvo v
prvních mìsících nové republiky
výzbrojí c.k. èetnictva s úpravami. Chladnými zbranìmi byly
bodáky (k pukám Mannlicher;
od poloviny 30. let pak k pukám
Mauser) a avle. avle byly v
prosinci roku 1918 odòaty z
výzbroje a napøítì byly zavedeny od roku 1924 výhradnì jako
poboèní zbraò dùstojníkù èetnictva. V roce 1927 byla zavedena
ménì zdobená avle i pro vrchní
strámistry a strámistry a byla
urèena pouze k vycházkovému
stejnokroji a od roku 1928 byla
obdobná avle zavedena i pro
gáisty bez hodnostní tøídy.
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4. - 6. 7. 1927 Desáté výroèí bitvy u Zborova.
K uctìní památky Desátého
výroèí bitvy u Zborova byla ve
Vizovicích poøádána od 4. - 6.
7. 1927 ve kolní budovì výstavka legionáøských památek.
Pøed otevøením výstavky byla
tamté pøednáka, na ní promluvil øídící uèitel Rychetník z
Prakic o tvoøení èsl. vojska na
Rusi a po Zborovo a a do
odjezdu ze Sibiøe vech èsl. legionáøù. Pøi této pøednáce bylo
vìnováno více vzpomínek tìm,
je za svobodu národa poloili
ivoty u Zborova v boji - Budi
jím vìèná pamì.
Pøednáky zùèastnilo se více
lidí z Vizovic i okolí. K ukonèení
pøednáky byla zazpívána píseò
Kde domov mùj a Nad Tatrou
se blýská.

O 11h byla výstavka otevøena, kterou navtívilo mnoho obecenstva místního i z okolí.
Dne 17. 7. 1927 byla poøádána zdejím sokolem spoleènì s
jednotou ÈSOL (Èeskoslovenská
obec legionáøská - pozn. aut.) ve
Vizovicích sokolská slavnost k
uctìní tée památky.
Slavnost byla zapoèata táborem lidu na námìstí, na nìm
promluvil èlen ÈSOL Svato z
Prahy a øídící uèitel Bakala z
Vizovic a ukonèena byla veøejným cvièením sokola. Celkový
její prùbìh byl klidný a bylo vidìti zájem této památky.
prap. Tomá Kubù

Èetnická jízda
- 1939.

Dovoluji si poádat pamìtníky a sbìratele o pomoc.
Vítám jakékoliv nové informace z historie èetnictva, dobové fotografie
(staèí kopie), fakta èi pøíbìhy, které by tuto mou zálibu v Historii vizovského
èetnictva pomohly rozíøit, obohatit a tím se zároveò o nì podìlit
s Vámi na dalích stranách VN. Pøedem dìkuji - (tom.kubu@post.cz).

NEJÚSPÌNÌJÍ AKCE DOMU KULTURY VIZOVICE V ROCE 2013
Rok 2013 se blíí ke svému konci a tak bychom Vám rádi pøipomnìli alespoò nìkteré z mnoha akcí poøádaných Domem kultury Vizovice. Zaèátkem roku zaujala nejen dìti, ale i dospìlé, divadelní pohádka Mrazík v podání ochotnických hercù z Hvozdné.
Spoleèenskou událostí byl také 2. Ples mìsta Vizovice, kdy
se Domem kultury rozeznìla jak dechovka, tak melodie swingové
èi rockové.
V rámci soutìe o nejlepí kyselici se snailo zaujmout porotu
i ostatní návtìvníky svým kuchaøským umìním celkem dvacet tøi
soutìících. Nutno podotknout, e vechny kyselice byly vynikající,
proto rozhodování o vítìzi bylo tìké. Tuto akci provázela hra na
gajdy a pøi této pøíleitosti probìhla i vernisá výstavy ikovné
ruce obèanù Vizovic. Výstava se shledala s velkým ohlasem. Kdo
by se také nepøiel podívat na obdivuhodnou práci svých spoluobèanù.
Velikonoèní jarmark je ji tradièní akcí s bohatým doprovodným kulturním programem. Jako kadý rok, tak i letos se Dùm kultury zaplnil mnoha øemeslníky, kteøí nabízeli své výrobky.
Ji v pøedprodeji bylo vyprodáno pøedstavení pro dìti
Michalùv salát v podání Michala Nesvadby.
Dalí velkou návtìvnost sklidila divadelní hra Posel z
Liptákova v podání místních ochotnických hercù Divadla nahodilých ochotníkù (DNO). Kdo toto pøedstavení nestihl navtívit v
tomto roce, bude mít monost jetì v roce pøítím.
Vyprodané premiéry i reprízy se doèkal muzikál Hra s osudem v podání ákù Základní umìlecké koly Malenovice v reii
známého Vizovjana Miroslava Hromádky, který se ve svém díle
pøedstavil nejen jako reisér, ale i jako herec. Tento divadelní
ochotník pro svùj úspìný muzikál napsal texty, ale i hudbu pro
celý orchestr.
Dalí ochotnický divadelní soubor z Vizovic se pøedvedl ve
skvìle zahraném divadelním pøedstavení Ryba ve ètyøech. Svou
originalitou soubor zaujal nejen hereckými výkony, ale také netradiènì uspoøádaným sálem.
S Divadelní spoleèností DEBØA se pøedstavil dalí místní
divadelní ochotník Vilém Kolaøík, který se svým souborem zahrál
úspìnou biblickou komedii Zacheus, ve které se pøedstavil jako
herec, ale zároveò také jako reisér.
Ten, kdo prostøednictvím Domu kultury Vizovice navtívil v
Praze muzikál Lucie, vìtí ne malé mnoství lásky, svého rozhodnutí nelitoval a z Prahy si odvezl pøíjemný kulturní záitek.
Velký úspìch také zaznamenala kriminální komedie Splaené
nùky v podání hercù Mìstského divadla Zlín.
Za zmínku takté stojí Vizovické farmáøské trhy, které se
konaly od kvìtna do øíjna kadou tøetí sobotu v mìsíci na
Masarykovì námìstí.
Pokud jste také trhy vyuili k nákupùm, ale také jako pøíleitost
na chvíli se v dnení uspìchané dobì zastavit, posedìt, setkat s
pøáteli a sousedy, poslechnout si trochu muziky, jsme rádi. Doufáme, e si tradice farmáøských trhù ve Vizovicích nala své místo.

Touto cestou bychom chtìli podìkovat panu J.Findejsovi za
osvìtlování, panu J.Banému za vdy pøipravené vstupenky, manelùm talmachovým za atnový a poární servis, panu M. Halovi
za dobrý zvuk a paní M. astné nejen za to, e tu máme èisto, ale
i za to, e se máme na akcích kde obèerstvit. Dále velké podìkování patøí zamìstnancùm technických slueb, kteøí nám pomáhají
jak s propagací, tak s chystáním sálu na jednotlivé akce a stavìní
stánkù na Farmáøské trhy. V neposlední øadì i podìkování vem
sponzorùm, úèinkujícím a návtìvníkùm za neutuchající pøízeò.
Doufáme, e vás dalí rok v kulturáku obohatil o nìjaký pìkný
záitek a pøejeme vám krásné proití svátkù vánoèních a astný
nový rok 2014.
pracovníci Domu kultury Vizovice

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA
ÈIMÁØE INFORMUJE
Pøíjemná atmosféra, zajímavé povídání a mnoho pøekvapivých
informací, tak se dají charakterizovat první dvì pøednáky Mgr.
Davida Valùka, øeditele Státního okresního archivu Zlín, z trojdílného cyklu pøednáek O Baovi. Tøetí, závìreèná èást je plánována na leden 2014 a bude se týkat továrního areálu firmy Baa.
O vech akcích konaných v knihovnì se mùete informovat na
naich webových stránkách www.knihovnavizovice.cz
Blíí se konec letoního roku a rádi bychom na tomto místì
podìkovali vem, kteøí podpoøili knihovnu finanèní èástkou nebo
vìcnými dary.
Dìkujeme (v abecedním poøadí):
manelùm Adamcovým, Vizovice
firmì AL-KO KOBER spol. s r.o., Vizovice
paní Bc. Sylvì Dolanské, Vizovice
firmì H.P. servis, spol. s r.o. Vizovice
firmì KALINA industries, s.r.o., Zlín
firmì Mline, Vizovice
lékárnì Medicentrum, Vsetín
sleènì Bc. Michaele Plkové, Zlín
firmì Rudolf Jelínek, a.s.
panu ing. Janu Ryákovi, Zlín
firmì Vyzj - art, Vizovice
firmì Zámecká èokoládovna, Vizovice
a vem, kteøí knihovnì vìnovali nové knihy. Pøejeme Vám klidné proití vánoèních svátkù a do nového roku 2014 hodnì zdraví,
úspìchù a krásných záitkù pøi ètení knih.
knihovnice

V dobì psaní tohoto èlánku jetì pøipravujeme Vánoèní trh s
doprovodným hudebním programem v podání ákù hudební koly
Yamaha a Dechové hudby Libora Mikla - Miklovci.
Na pøítí rok jsme pro vás zatím pøipravili 3. Ples mìsta
Vizovic, cestopisnou pøednáku Cesta kolem svìta - Írán, divadelní pøedstavení Dokonalá svatba, Taneèek pøes dvì pekla, Chudák
Harpagon. V únoru budete mít opìt monost navtívit výstavu
ikovné ruce obèanù Vizovic s ji tradièním kulturním programem
nazvaným Gajdy a zelé, ivobytí celé a soutìí o nejlepí
kyselici. Nebude chybìt Velikonoèní jarmark a opìt naváeme na
tradici Farmáøských trhù.
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