Dopravní desatero
Jednota Orel
Myslivecké odpoledne
Dopravní omezení smìr Lhotsko
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Váení spoluobèané!
Moná oèekáváte úvodní sloupek o tom, e polovina prázdnin
ubìhla, jaké bylo teplo (a sucho) a kde co kvete nebo zraje a jak
se zaèínají plnit beèky... Právì proto, e je èas dovolených,
máme o nìco více èasu se zamyslet nad záleitostmi, kterým v
bìném shonu po zbytek roku ani nevìnujeme tolik pozornosti.
Rád bych napsal nìkolik málo øádkù, které vám pøinesou
základní informace o obecních financích.
Pøi nakládání s penìními prostøedky, které má mìsto Vizovice k
dispozici, tak jako kadý z nás v soukromí, musíme zvaovat priority a rozhodovat, které projekty budeme uskuteèòovat a financovat døíve a které pozdìji nebo vùbec. Významnou roli ve financování mìsta hrají dotaèní peníze, které jsou vdy vyhlaovány
pro spolufinancování urèitého cíle nebo zámìru, a tím té urèují,
na co i nae spoluúèast bude vynaloena, tedy pokud je dotace
vypsána na výstavbu nových uèeben Základních kol,
nemùeme za takovou dotaci opravit koupalitì.
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str. 10/ - Dìtské høitì na sídliti Janova hora
str. 11/ - Myslivecké odpoledne na Chrastìovì
str. 18/ - Úspìná tenisová sezóna
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Jako nové vedení mìsta se snaíme pøi nakládání se svìøenými
finanèními prostøedky øídit 3 základními kritérii: za 1.) mìsto není
"povinné" utrácet, za 2.) mìsto nemùe utratit více, ne kolik
tvoøí jeho pøíjmy a za 3.) kadá investice musí mít pozitivní
dopad pro co nejirí èást naich obyvatel a budoucnost mìsta,
anebo smìøovat do oblasti, do které zatím investováno nebylo
nebo pouze velmi málo. Abych uvedl pøíklad tìchto principù, tak
ne zvedat ruku pro opravu ji existujícího chodníku, radìji hlasujeme pro vybudování chodníku tam, kde dosud ádný není.
To, e se "nìco nìjak dìlalo kdysi", pro nás není argumentem.
Chceme konkrétním záleitostem rozumìt a rozhodovat se svobodnì a dle výe uvedených principù. Uvolòování financí do
oblastí jako je kolství, zdravotnictví nebo sociální je vìtinou
chápáno jako "samozøejmì" správné, ale i v tìchto oblastech
musí platit princip, aby výdej penìz pøinesl té poadovaný
pøínos a bylo dosaeno sledovaného cíle.
Z rozhovorù s vámi, naimi spoluobèany, vnímám, e (vìtinu z)
vás trápí zejména nedostateèná monost parkování v centru
mìsta a nedostatek zaøízení pro volnoèasové, pøedevím sportovní aktivity. Myslím, e celé vedení mìsta tìmto problematikám
pøikládá velkou váhu, a proto se budeme snait zejména v tìchto oblastech pøispìt k co nejvìtímu monému rozvoji bìhem
probíhajícího ètyøletého období. K naplòování tìchto zámìrù
musí pøispívat i rozumné a hospodárné fungování jak mìsta
samotného, tak i nejvìtích mìstských organizací, jako jsou
Technické sluby, Základní a Mateøská kola, ... atd. K dispozici
bude mìsto mít nejen to, co získá ze státního rozpoètu, ale také
to, co rozumným zpùsobem uetøí a zefektivní. Významná je té
spolupráce a souèinnost významných sportovních sdruení, jako
je napø. Sokol a sportovní kluby. Bez vzájemné kooperace
bychom jednotlivé zámìry øeili obtínì, a jak vichni víme
v jednotì je síla.
Rád bych vás, kterým rozvoj Vizovic není lhostejný, vyzval a
nabídl monost spolupráce pøi dalím smìrování naeho mìsta.
Neváhejte, a posílejte nám vae návrhy nebo pøipomínky, upozornìní a námìty. Vae inspirace pro nás bude pomocí pøi rozhodování, do kterých oblastí a v jaké výi korektnì investovat.
Jen kritizovat nebo nadávat na (obecní) pomìry, to nestaèí.
Doufám a tìím se, e námìtù bude více, ne budeme schopni
naím rozpoètem pokrýt, a zùstane dostatek projektù pro realizaci v dalích letech.
A abych nezapomnìl.... pøeji vám pøíjemný zbytek prázdnin a
dovolených!
Martin Déva
martin.deva@mestovizovice.cz
èlen Rady mìsta Vizovice

REVITALIZACE CENTRA VIZOVIC
Váení spoluobèané,
v prùbìhu mìsíce srpna budou zahájeny bourací a stavební práce
v souvislosti s realizací investièní akce Revitalizace centra Vizovic,
úpravou tzv. zadního traktu Masarykova námìstí, plochy mezi ulicí
Rùovou a Pardubskou.

ZVEØEJÒOVÁNÍ USNESENÍ PØIJATÝCH
ZASTUPITELSTVEM ÈI RADOU OBCE NA
ÚØEDNÍCH DESKÁCH
Váení spoluobèané,
vzhledem k èastým dotazùm smìøujícím ke zpùsobu zveøejòování pøijatých usnesení RM a ZM vám nabízíme pár informací k uvedené problematice.
Zveøejòování usnesení pøijatých zastupitelstvem èi radou obce
na úøedních deskách, webových stránkách èi místním tisku zákon
obcím výslovnì neukládá. Vzhledem k tomu, e jedním z prioritních
zájmù samosprávy mìsta Vizovice je, aby obèané Vizovic byli informováni o dìní ve mìstì, jsou zveøejòována vekerá pøijatá usnesení ZM a RM na úøední desce a webových stránkách mìsta Vizovice,
v sekci - Usnesení rady a zastupitelstva.
V pøípadì zveøejòování pøijatých usnesení je potøeba respektovat ustanovení zákona na ochranu osobních údajù. Osobní údaje
osob, jich se projednávaná problematika dotýká (napøíklad projednání prodeje èi nájmu nemovitosti), by mohly být zveøejòovány pouze
za pøedpokladu, e by tyto osoby daly k tomuto zveøejnìní souhlas,
co je s ohledem na rozsah pøijatých usnesení nereálné. Pokud
dokumenty obsahují osobní údaje, musí obce zajistit, aby nebyla
zøejmá identita konkrétní fyzické osoby.

V rámci revitalizace je plánováno zbourání trnice a nefunkèní,
nevyuívané kotelny. Po demolici dojde k vybudování parkovacích
míst a vytvoøení zpevnìné plochy se zelení.
Po dobu realizace této akce se budou na staveniti pohybovat
tìké stavební stroje a mechanizace a dojde k èásteènému omezení
provozu na uvedených komunikacích. Stavební práce budou probíhat
do konce listopadu 2015.
Tímto vás ádáme o trpìlivost a zvýenou opatrnost pøi prùjezdu
a prùchodu tìmito místy.
Prùjezd vozidel integrovaného záchranného systému zùstane
zachován (hasièi, sanitka, policie).
Dodavatelem stavebních prací je na základì výbìrového øízení
spoleènost SATES MORAVA spol. s r.o.
V pøípadì dotazù se obracejte na Odbor dopravy, JUDr. T.
Zlámalová - 777 471 180 nebo Bc. M. Balùsková - 777 471 175
Dìkujeme vám za vstøícnost, pochopení a omlouváme se za pøípadné komplikace.
Silvie Dolanská
starostka

Z tohoto dùvodu zveøejòovaná usnesení obsahují s ohledem na
stávající legislativu anonymizaci údajù ve formì køíkù - napø. ZM
souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem Vizovice a panem
XXXXX.
Závìrem je nutné poznamenat, e kadý obèan, který má zájem
o dìní v obci, má právo se úèastnit jednání zastupitelstva, nahlíet
do jednotlivých zápisù a usnesení z jednání zastupitelstva a rady
obce, kdy v rámci tohoto mu budou zpøístupnìny vekeré údaje bez
anonymizované podoby.
Platnou legislativu a vekerá stanoviska související se zákonem
o ochranì osobních údajù naleznete na stránkách Úøadu pro ochranu osobních údajù - https://www.uoou.cz/.

Odbor pøestupkový a správní
Petra Kováøová

Dne 5. srpna 2015 jsme si pøipomnìli
nedoitých 45 let naeho bratra a syna
Roberta Kalendy z Chrastìova.
S láskou na Tebe vzpomínají, spolu se
vemi, kteøí Tì mìli rádi, sestra Eva a bratr
Peter s rodinami, maminka a tatínek
Kalendovi.

Jak tie ila, tak tie odela.
Skromná ve svém ivotì,
velká ve své lásce a dobrotì.
Dne 31. 7. 2015 jsme vzpomnìli nedoitého 100. výroèí narození paní Zdenky Mackové.
Za tichou vzpomínku dìkují snacha Marie
a vnuèka Ivetka Osièková s rodinou.
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Váení vizovtí obèané.
Opìt usedám k psacímu stolu a to jen proto, abych se s vámi
podìlila o nezapomenutelné záitky pøírodních krás v naem kouzelném mìsteèku Vizovice.
Zaèátek letoního jara byl bájeèný, dny plné slunce, tepla, prostì
kadý den nás lákal, abychom zali do pøírody a poklonili se její kráse.
Vechny stromy byly zahrnuty kaskádami kvìtù. Snad nejhezèí byl
pohled na zahradu na ulici Lázeòské, vedle domu manelù Køenkových. Je tam devìt jabloní velkých tak, e se koruny stromù dotýkají. Vechny kvetou v jednom termínu a tím se celá zahrada zmìní v
jeden bílý kvìt a ve je navíc podtreno v pozadí lesem smíeným,
kde buèina je obalena svìtle zelenými lísteèky v kombinaci s tmavou
smrèinou. Kdy tuto jarní krásu vidíme a vnímáme, je to ráj na zemi.
Díky Nejvyímu Pánu na nebesích za nìj.
Letos také bohatì kvetl zlatý dé, jeho ostøe lutá barva v kombinaci se zelení lísteèkù je nezapomenutelná. Pak se krásou pochlubí
eøíky rùzných barev, tulipány, pivoòky, v èervnu rozkvetou rùe naplno, taky sluneènice, chryzantény. Prostì zahrádky jsou kouzelné a
zvou svou vùní k pohlazení na dui.
Je smutno, kdy ve odkvete, jako ivot sám.
Pøíroda se vak nevzdává, naposled se na podzim vzepne a
okouzlí nás krásou barevného listí stromù. Je to kouzlo, které se louèí
s jarem a létem, chce si ji odpoèinout a s pokorou se nechá pøikrýt
bílým závojem - snìhem.
A nám nezbývá, ne se tìit na nové jaro.
Také bych chtìla podìkovat, a jistì i jménem vech, kteøí jsou
milovníky naeho domova, Vizovic - za zlatou medaili, která byla naemu zámku právem udìlena památkovým inspektorem televize NOVA.
Velký dík také patøí vem, kteøí se jakýmkoli zpùsobem zaslouili o
opravu zámecké kaple.
Vìøte, zámek je naí perlou a pýchou.
Díky a vem pøeji zdraví.
Helena Mazùrková

Tøetí volné pokraèování kvízu Jak znáte Vizovice pøedstavuje v
prvním snímku kadému Vizovjanovi známý dùm, ale v druhém
obrázku budou muset nìkteøí zahlouvat dùkladnìjí a moná
zavzpomínat, kde tradièní stodolu vidìli.Správné odpovìdi v tomto
sloupci - dole pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury - edice
Vizovicko)

Obr.1: Masarykovo námìstí - budova bývalého hotelu Obèanská zálona
pozdìji Katolický dùm), dnes radnice èp. 23 z konce 19. století
Obr.2: Rùová - roubená stodola za domem èp. 118
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DÍVAT SE POZORNÌ KOLEM SEBE JE TOLIK, JAKO DVAKRÁT ÍT.

LEONARDO DA VINCI

(bereme-li v potaz, e práci vykonává èlovìk stejných profesních kvalit).
3. Èím se pøesnì kadý zabýváte?
Tomá: Webdesignem a internetovým marketingem. Okrajovì
také focením.
Diana: Já tvorbou logotypù a corporate designu (jednotný firemní
vizuální styl), ale i firemních a reklamních tiskovin.
4. Pojïme nejprve k webùm. Jak probíhá taková tvorba internetové stránky? Co ve obnáí práce webdesignera? A co to je
vlastnì webdesign?

Vystoupat dvì øady schodù do prvního patra nedá velkou
námahu, pokud ovem není horký den. Pak kadý schod cítíte
jako dva a tìí vás v té chvíli pouze ero chodeb bez témìø vudypøítomného unavujícího horka. Po tomto výkonu a kratím
vydechnutí jsem zaukala na dveøe Design Studia, jeho pøívìtivé
prostory, stejnì jako dva usmívající se mladé lidi, mùete najít na
Masarykovì námìstí v budovì vedle cukrárny.
Webdesignera Tomáe evèíka a grafickou designerku Dianu
Kubeèkovou, kterým úsmìv a dobrá nálada vytváøející pohodový
èas vydrely po celou dobu naeho povídání. Velké sklenice se
studenou vodou v tomto horkém dni pøedèily chu výborných vín
a voòavá káva zbavovala odpolední únavy. Vlastnì jsem ani nemusela hodnì mluvit. Otázky pøicházely jakoby samy a s lehkostí, stejnì jako odpovìdi
1. Proè zmìna názvu z Vyzj Art na Design Studio?
Tomá: Vyzj Art byl název, který pùvodnì nebyl urèen pro podnikatelskou èinnost. Vyzj je mùj osobní pseudonym, pod kterým jsem
zaèal pøed nìkolika lety vystupovat a pouíval ho pøevánì pro prezentaci mého stejnojmenného hudebního projektu (www.vyzj.cz).
Pøídavek Art se zaèal pouívat a pøi nápadu prezentovat i fotografie a nabízet tvorbu webù a reklamní grafiky. A vlastnì kdy jsme na
to byli u dva. Pøirozenou cestou se z tohoto projektu stal koncept
designové firmy, který fungoval pár let. Èasem nám ale pøestal vyhovovat, a tak jsme si s Dianou rozjeli kadý své volnonoství a vyuíváme velice populární coworkingový model. Design Studio tedy není
název firmy, ale spí naí coworkingové kanceláøe.
2. Co to je coworking?
Tomá: Jednodue - spolupráce.
Pøedstav si pracovní prostor, který sdílí nìkolik nezávislých profesionálù. Nikdo není nad nikým, vichni spolupracují a navzájem se
obohacují. Volnonoci mùou takto pracovat nezávisle na sobì, nebo
mùou spolupracovat na spoleèných projektech. Coworking je v Èeské
republice relativnì nový model, ale docela rychle se rozrùstá. Pro klienta je pak výhoda, e pøi návtìvì coworkingové kanceláøe (nebo
centra) má jistotu, e bude komunikovat pøímo s lidmi, kteøí budou
potenciálnì pracovat na jeho projektu.
Kdy pøijde do agentury, tak s nejvìtí pravdìpodobností bude
komunikovat jen s obchoïákem, který velice èasto spoustu vìcí neví
nebo neví pøesnì. Kdy osloví freelancera (èlovìk na volné noze), tak
má pøímý kontakt a pak vznikají samozøejmì daleko lepí výsledky

Tomá: Panuje pøedstava, e webdesign je o tom nakreslit pìknou grafiku a tu potom vyvìsit nìkde na internetu. Kdysi to tak i fungovalo. Dnes u je ale taková konkurence, e to nestaèí. Webdesign
je dnes komplexní obor, který je více o psychologii, antropologii a marketingu, ne o kreslení hezké grafiky.
Jako webdesigner musí první porozumìt byznysu klienta a musí
poznat jeho cílovou skupinu. Je tøeba zjistit, jak pøemýlí, jak hledají
tvoje sluby nebo produkty, jaké jsou jejich potøeby, v jaké jsou situaci
apod. A tohle vechno zná, tak mùe navrhovat informaèní architekturu webu, psát ètivé texty a zaèít skicovat. Stavìt dnes web bez
analýz je jako stavìt dùm bez jakýchkoliv plánù. Sice asi stát bude, ale
nikdo se v nìm nevyzná a neví, kdy ti spadne na hlavu.
5. Probíhá tento proces vdy hladce? S jakými problémy se
nejèastìji setkává?
Tomá: Vdy je to o komunikaci mezi mnou a klientem. V prùbìhu tvorby mùeme (ale nemusíme) narazit na nìjaký ten problém, ale
nic není neøeitelné. Napøíklad klienti èasto netuí, jaká je jejich cílová
skupina. Nebo co vlastnì od nového webu oèekávají. Jsou to vìci,
které je tøeba si ujasnit pøed jakoukoliv prací. Kdy to ale klient pøesnì
neví, nièemu to nevadí - spoleènými silami a konzultacemi to dáme
vdy dohromady.
6. Jak velký vliv má design webu na jeho úspìnost?
Tomá: Samozøejmì nemalý. Ale je to jen jedna z èástí. Pìkný
web, který nikdo nenajde, nikdo se v nìm nevyzná nebo ho nikdo
nepochopí, je k nièemu. Je spousta karedých webù, které jsou
úspìné a je spousta hezkých webù, které neprodají nic. Jak jsem
zmínil, webdesign je o psychologii. e se web líbí mnì nebo tobì jetì
neznamená, e se líbí cílové skupinì. Pokud jí nejsme, samozøejmì.
A kdy u se jí líbí, tak to jetì neznamená, e se na nìm vyzná a osloví ji.
První dojem je velice dùleitý a tam hraje design obrovskou roli.
ijeme toti a v pøíli uspìchané dobì. Podle nejnovìjích studií má
jen 0,05 sekundy na to, abys návtìvníka zaujala. Za tuto dobu si v
hlavì stihne vytvoøit názor, zda se mu web líbí nebo ne a zda ho opustí nebo na nìm zùstane. Toto èíslo potvrdil dokonce i Google svým
vlastním výzkumem. První dojem závisí na mnoha faktorech - barvy,
struktura, øádkování, mnoství textu, symetrie, písmo aj. Ale samozøejmì ti 100% nezajistí, e si tvoji slubu nebo produkt koupí. A proto
to není jen o pìkné grafice.
7. Co by si mìl potenciální klient pøipravit, ne tì osloví?
Tomá: V ideálním pøípadì by si mìl pøedevím promyslet, jaký
bude cíl jeho webu a co od nìj oèekává. Jak mu má pomoci v jeho
podnikání. Také by mìl mít alespoò základní povìdomí o své cílové
skupinì, o svých zákaznících. Kdo jsou, v jakých jsou situacích, jaké
jsou jejich potøeby apod. Pokud si s tím ale neví rady, nic se nedìje.
Od toho jsme tady my, abychom mu s tím pomohli.

6

Vizovské noviny

8. Co výbìrové øízení pro dodavatele webu - jak probíhá a
úèastní se jich?
Tomá: Výbìrové øízení webu mùe probíhat rùznì. A podle toho
se buïto úèastním, nebo ne. Pokud mne osloví firma, e chce web, ale
nejprve si se mnou chce prodiskutovat jejich pøedstavy a problémy, tak
ano - v takovém pøípadì se vìtinou úèastním. Pokud ale obdrím hromadnou korespondenci, ve které po mnì rovnou poadují zaslat cenovou nabídku obèas i s grafickým návrhem, bez monosti jakékoliv konzultace, tak ne - zde se neúèastním. Tyto projekty jsou toti ve vìtinì
pøípadù u pøedem odsouzeny k nezdaru.
9. Jaké jsou nejèastìjí chyby firemních webù? Nael bys pár
tipù pro ty, co u web mají, ale chtìli by si ho nìjakým zpùsobem
zlepit?

ti mùe být buï zastaralé a potøebuje tedy zmodernizovat a omladit,
anebo se daná spoleènost mohla rozvinout trochu jiným smìrem a stávající logo u jí zkrátka nevyhovuje. A právì tehdy je potøeba udìlat
redesign znaèky. Vdy je to velmi individuální proces, nebo pokadé
závisí na tom, do jaké míry budeme znaèku mìnit - zda jen zmodernizujeme, nebo pùjdeme do hloubky a pøepracujeme ji od základu.
15. Jak vypadá vá typický zákazník?
Diana: Vìtinou je to èlovìk, který buï zakládá novou spoleènost
- tedy potøebuje navrhnout a zpracovat jednotný vizuální styl - nebo je
to nìkdo, kdo u podniká delí dobu, ale jeho firemní vizuál je u zkrát-

Tomá: Nejèastìjí chybou je mimo zastaralého designu a technologie urèitì obsah. Není nic horího, ne mròavé písmo, spousta
textu a nezajímavý obsah typu Jsme dynamicky se rozvíjející firma 
nebo Nabízíme individuální pøístup k zákazníkovi . Je dùleité si
uvìdomit, e lidi webové stránky neètou. Nemají na to èas. Oni je prohlíí. Text musí být jasný, struèný, dobøe èitelný a musí být napsaný
pro lidi. Pite texty tak, jako byste se s èlovìkem bavili naivo. Ale
pokud to jde, struènì. Zapojte do toho i emoce a pøíbìh. Obsah je toti
král.
10. A co loga? Je dùleité mít své vlastní logo?
Tomá: Tady pøenechávám slovo Dianì, to je její parketa.
Diana: Rozhodnì - logo je vae znaèka, která vás prezentuje. Je
to naprostý základ. Vlastní znaèka v lidech budí dùvìru k vám a vaim
slubám a také si s ní spojují jejich kvalitu. Podle znaèky si vás kadý
hned na první pohled vybaví. Jsou vude kolem nás - jen se zamysleme, kolik vemoných vìcí (obleèením poèínaje, jídlem konèe) si
podle znaèky vybíráme.
11. Øíká, e logo je naprostý základ. Take logem to ve zaèíná?
Diana: Pøesnì tak. Logo je úplnì první vìc, která pøi tvorbì firemního designu vzniká. Je tak jakýmsi základním stavebním kamenem,
od kterého se potom odvíjí vechno ostatní - od designu webu, pøes
firemní tiskoviny, vizitky, reklamní pøedmìty a tak podobnì.
12. Jak by mìlo podle tebe vypadat ideální logo?
Diana: Ideální logo? To je logo, kterému mùeme pøipíchnout
vlastnosti jako: jednoduché, nadèasové, jedineèné a v prvé øadì snadno zapamatovatelné.
13. Jak takové logo vzniká a co vechno zahrnuje jeho tvorba?
Diana: Nejdøíve ze veho je nutné dùkladnì se seznámit s klientem a jeho potøebami, firmou, èi produktem - zkrátka s tím, co bude
daná znaèka prezentovat. S klientem ve detailnì probereme (drtivá
vìtina lidí má nìjakou pøedstavu) a snaíme se urèit, jakým smìrem
se bude tvorba loga odvíjet. Bezprostøednì potom zaèínám pracovat
na analýzách - zaèíná to kreslením mylenkových map, kde si zmapuju klientùv obor a vymezím pojmy, pokraèuje prùzkumem konkurence
a následnì beru do ruky tuku a papír a skicuju moné podoby loga.
Jakmile jsou skicy hotové, teprve sednu k poèítaèi, kde se jde opìt
kreslit - ale tentokrát u v elektronickém prostøedí. V tomto bodì je
hotový první návrh loga, který odesílám nebo pøímo prezentuji klientovi. Potom logo spoleènì ladíme a do té chvíle, kdy docílíme koneèného stoprocentního výsledku.
14. Co je to redesign loga?
Diana: Jedná se o grafické pøepracování znaèky. Logo spoleènos-
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ka zastaralý, take je zapotøebí buï redesign anebo vypracovat úplnì
nový. Opìt zaèínáme u loga, pak jdeme na web, a tak dále Velice
èasto k nám také pøicházejí lidé, kteøí potøebují napøíklad jen vizitky, ale
nakonec zjistí, e toho potøebují mnohem více. Nae spolupráce pak
kolikrát naroste a do neèekaných rozmìrù.
16. Mùeme povaovat webdesign, logodesign nebo celkovì
reklamní design a jeho vznik za umìní, nebo dokonce urèitý druh
umìní?
Tomá: Webdesignéøi se rádi nazývají umìlci. Cílem webdesignu
ale není tvorba a interpretace mého pohledu na svìt. Cílem je vytvoøit
úèinný nástroj (web), který pøinese klientovi zisk. Pomùe mu peníze
vydìlat, nebo uetøit. Na druhou stranu se ani nedá øíct, e by byl webdesign øemeslo. Co se technické stránky týèe, to ano. Jak jsem ale
nìkolikrát zmiòoval, celý proces je také o psychologii a marketingu a
to se dá jen stìí nazvat øemeslem. Pokud bych ale vzal dva stejnì
schopné webdesignery a zadal jim stejnou práci s naprosto stejným
zadáním, tak bych ve výsledku mìl dva rozdílné weby. Oba by umìly
prodávat, byly vzhledné, ale kadý by byl pøitom jiný. Take ten vnitøní
faktor designera tam znát vdy bude. Odpovím tedy trochu diplomaticky. Cílené umìní to dle mého názoru není, prakticky ve výsledku ale
ano.
Diana: Odpovím citátem Leonarda Da Vinciho, který øekl: Dívat
se pozornì kolem sebe je tolik, jako dvakrát ít. Kdy se nám daøí
dìlat nai práci tak, aby ji bez problémù vidìl i ten, kdo se pøíli pozornì nedívá, pak je to umìní.
Pøíli teplé odpoledne výraznì odklonilo ruèièky na hodinách
od doby obìda. Uvìdomuji si, e pùvodnì zamýlený rozhovor se
promìnil spíe na povídání s pøáteli. Scházím ze schodù a zapomínám na horko pøed hlavním vchodem budovy. Mám dobrou
náladu, pøestoe jsem se jetì pøed chvílí prokousávala lesem
cizích slov v oblasti pro mne ne zcela probádané. Taky se dívám
pozornìji kolem sebe. Jetì pøed chvílí obtìující horký den je
zase krásný. Je pøece léto. Díky Tomái a Diano, nejen za rozhovor.
Alena Hanáková

WWW.JSMEDESIGNSTUDIO.CZ.

DOPRAVNÍ DESATERO
Váení ètenáøi,
pro rok 2015 - 2016 jsme pro vás pøipravili ve Vizovických novinách seriál, který jsme nazvali DOPRAVNÍ DESATERO. Nechceme
vás v nìm nudit pravidly, která jsou známá, ale obohatit vás o nové
poznatky, které pøináejí novelizace zákonù èi vyhláek a týkají se
nás vech. Pro mnohé z nás se od dob, kdy jsme sloili zkouky v
autokole, ledacos na silnicích zmìnilo. Pøibyly nové dopravní
znaèky i moderní prvky, které døíve nebyly tak bìné.
Èasto se setkáváme s tím, e sice máme krásné cesty s pruhy
vyhrazenými pro cyklisty, ale umíme je správnì pouívat? Víme, kdo
má pøednost na kruhovém objezdu s vyznaèeným pruhem pro cyklisty? Auto nebo kolo? Tato i dalí otázky jistì v naem seriálu zazní
a my vìøíme, e vás zaujmou.
Pøipravit tento seriál jsme se rozhodli vzhledem k situaci na
naich silnicích. Kadý rok dochází ke statisícùm dopravních nehod,
pøi nich umírají tisíce lidí. Významným zpùsobem je tak ovlivnìn
ivot nejen úèastníkù èi obìtí dopravních nehod, ale také jejich
rodin. Dalí, èasto patnì vyèíslitelnou polokou jsou náklady spojené napøíklad s výjezdy jednotek integrovaného záchranného
systému èi dávkami pro osoby s trvalými následky z dopravních
nehod.
V naem seriálu ale nejde jen o øidièe, snaíme se oslovit i
ostatní úèastníky silnièního provozu - chodce, cyklisty i bruslaøe. Otázka bezpeènosti na silnicích je toti záleitostí nás vech.
Ukazuje se, nebo my to tak alespoò vnímáme, e v naí spoleènosti existuje silná vùle tuto situaci zlepit a postupovat vùèi tìm, kteøí
nehodlají respektovat pravidla silnièního provozu, nekompromisnì.
Zaèít bychom vak mìli kadý u sebe.
Bez ohledu na to, jak se na provozu na pozemních komunikacích podílíme svou úèastí, jsme povinni chovat se ohleduplnì a
ukáznìnì, abychom svým jednáním neohroovali ivot, zdraví nebo
majetek jiných osob ani svùj vlastní. Abychom nepokozovali ivotní prostøedí a ani neohroovali ivot zvíøat. Své chování musíme pøizpùsobit zejména stavebnímu a dopravnì technickému stavu
pozemní komunikace, povìtrnostním podmínkám, situaci v provozu,
ale také svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
Respektovat musíme také pravidla silnièního provozu, dopravní
znaèky vèetnì svìtelných a doprovodných akustických signálù,
pokyny policistù i dalích osob, které jsou k tìmto úkonùm oprávnìny. Takto podobnì nám nae povinnosti stanovuje zákon. Aby vak
dolo k automatickému respektování vech tìchto naøízení, musí
dojít ke zvnitønìní vech pravidel a to nejen psaných, ale také tìch,
které jsou v nás morálnì ukotveny.
Jsem pøesvìdèena, e ná nový seriál oiví nae znalosti a podpoøí v kadém z nás pocit odpovìdnosti za bezpeènost na silnicích.
Postupnì se budeme vìnovat tématùm, která nám pomohou vymezit a uvìdomit si základní pojmy spojené s provozem na dopravních
komunikacích, jako jsou úèastníci silnièního provozu, vozovka,
chodník, stezka pro chodce a cyklisty, cyklostezka a jízdní pruh pro
cyklisty, pøechod pro chodce, dotkneme se i místa pro pøecházení èi
pøejezdu pro cyklisty. Souèasnì se zamìøíme také na konkrétní pravidla v silnièním provozu, a to napøíklad kde zastavit a stát, jak je to
se zádrnými systémy, alkoholem nebo osvìtlením.

níkem silnièního provozu je tedy øidiè motorového i nemotorového
vozidla, vozka, jezdec na zvíøeti, prùvodce vedených nebo hnaných
zvíøat, chodec, pøepravovaná osoba, uèitel autokoly. Není nutné se
provozu úèastnit aktivnì (øidiè, chodec), staèí pasivnì sedìt jako
spolujezdec nebo cestující v autobusu.
Øidiè je úèastník provozu na pozemních komunikacích,
který øídí motorové nebo nemotorové vozidlo (vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvíøecí síly - jízdní kolo, ruèní vozík,
potahové vozidlo, kolobìka) anebo tramvaj; øidièem je i jezdec
na zvíøeti.
Chodec je mimo jiné osoba, která tlaèí nebo táhne sáòky, dìtský
koèárek, vozík pro invalidy nebo ruèní vozík o celkové íøce nepøevyující 600 mm, pohybuje se na lyích nebo koleèkových bruslích
anebo pomocí ruèního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede
jízdní kolo, motocykl o objemu válcù do 50 cm3, psa a apod. Pro
svùj pohyb musí uít chodník nebo stezku pro chodce. Pokud je
chodník nebo stezka pro chodce neschùdná, nebo úplnì chybí, pak
jde po levé krajnici nebo co nejblíe pøi levém okraji vozovky.
Ponese-li chodec pøedmìt, který by mohl ohrozit provoz na chodníku nebo na stezce, musí jít po pravé krajnici nebo pøi pravém okraji
vozovky.
Prùvodce vedených nebo hnaných zvíøat je úèastník silnièního
provozu, který doprovází zvíøata jdoucí jednotlivì nebo ve stádech
po pozemní komunikaci. POZOR - prùvodcem vedených nebo hnaných zvíøat není chodec vedoucí psa. Pokud venèíme pejska na vodítku, jsme chodci.
Základní povinností a základní ideou fungování silnièního provozu je vzájemná ohleduplnost a slunost k sobì navzájem a hlavnì silnìjích vùèi slabím.
JUDr. Terezia Zlámalová,
vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství

UÈÍME SE OHLEDUPLNOSTI
1.Úèastníci silnièního provozu
Úèastníkem silnièního provozu je kadý, kdo se pøímým zpùsobem úèastní provozu na pozemních komunikacích. Tolik strohá citace zákona. To je pøece jasné, napadne kadého z nás. Tak proè se
o tom zmiòovat a rozepisovat? Kadý úèastník silnièního provozu
má toti nejen svá práva, ale i povinnosti a jejich poruování je postiitelné. Úèastníkem silnièního provozu je pouze fyzická osoba.
Nemùe jím být vozidlo, zvíøe nebo právnická osoba (firma). Úèast-
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE SMÌRU VIZOVICE - LHOTSKO
Váení obèané,
v souvislosti s realizací
stavby "Silnice I/49 Vizovice Lhotsko", z dùvodu budování
nového zemního tìlesa a jeho
napojení na stávající silnièní
sí, bude ode dne 01. 08. 2015
- 31. 10. 2015 úplná uzavírka
silnice I/49.
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Objízdná trasa pro vozidla
do 3,5 t vèetnì BUS bude vedena a vyznaèena obousmìrná trasa po sil. I/49, silnici
III/4881 a silnici I/69 (Bratøejov
- Ublo - Lutonina - Vizovice).
Objízdná trasa pro vozidla
nad 3,5 t bude vedena a vyznaèena obousmìrná objízdná trasa po silnici I/49, I/57, a
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I/69 (Bratøejov - Pozdìchov Prlov - Valaská Polanka - Ústí
- Vsetín - Lhota u Vsetína - Liptál - Jasenná - Lutonina Vizovice).
Dìkujeme vám za vstøícnost, pochopení a omlouváme
se za pøípadné komplikace.
JUDr. Terezia Zlámalová,
vedoucí odboru dopravy

DÌTSKÉ HØITÌ NA SÍDLITI JANOVA HORA V ÈASE
V roce 2011 zahájilo Obèanské sdruení Janova hora Vizovice jednání s vedením mìsta Vizovice ohlednì nutnosti vybudování dìtského
høitì pro bezpeèný pohyb dìtí na sídliti Janova hora. Nejvhodnìjím

tor pro malé dìti s pískovitìm a lavièkami. Pískovitì zafinancovalo
mìsto a lavièky nám zapùjèily technické sluby.
V roce 2012 jsme pokraèovali v intenzivní práci na dìtském høiti.
Za pøíspìvek od mìsta Vizovice 7.000 Kè a z dobrovolných sponzorských darù od samotných obyvatel sídlitì ve výi cca 20.000 Kè
jsme nakoupili hrací prvky. Bìhem roku se uskuteènilo nìkolik brigád,
kdy se pokraèovalo v budování høitì. Zakopávaly se pneumatiky,

místem pro realizaci byla plocha technických slueb, kde se mnoho let
nacházela skládka biologického odpadu. Rovná plocha byla vhodná
pro vybudování pískovitì a odpoèinkové zóny. Po dohodì se zaèalo
s terénními úpravami, sázením stromù a trávy.

S podporou tehdejího starosty pana Romana Persuna a za
pomoci pracovníkù technických slueb byl vybudován oplocený pros-

instalovaly pruinové houpaèky, klasické houpaèky, hrací domeèek,
hrací tabule, otoèná houpaèka, trampolína.
V roce 2013 jsme na høitì zakoupili novou trampolínu. Kolem pískovitì jsme umístili více lavièek. Za volné finanèní prostøedky jsme
nakoupili døevo na výrobu hracích prvkù.
V roce 2014 se nám podaøilo høitì významnì rozíøit. Díky nìkolika brigádám jsme na plochu umístili dalí døevìné hrací prvky (kladina, houpací tyèe, bradla, 2x vahadlové houpaèky) v celkové hodnotì
18.500 Kè.
V roce 2015 pokraèujeme v jednáních s novým vedením mìsta
Vizovice, paní starostkou Silvií Dolanskou a místostarostkou paní
Alenou Hanákovou. V èervenci jsme ve spolupráci s technickými slubami instalovali dvì nová pruinová houpadla, která nala velmi rychle své pøíznivce. V místì, které je urèeno pøedevím starím dìtem, je
umístìn betonový pingpongový stùl. Dochází k postupné renovaci starých lavièek. Práci odvádí na vlastní náklady a ve svém volném èase
rodièe dìtí ze sídlitì a za to jim patøí velké podìkování.
Dìkujeme Mìstu Vizovice, technickým slubám, sponzorùm a
obèanùm, kteøí pomáhají høitì udrovat. Høitì je veøejnì pøístupné.
Vìøíme, e se Vám i dìtem u nás bude líbit.
Obèanské sdruení Janova hora Vizovice

10

Vizovské noviny

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE NA CHRASTÌOVÌ
Jak u bývá v posledních letech zvykem, koncem kolního roku èi
na zaèátku prázdnin poøádají vizoviètí myslivci na Chrastìovì
Myslivecké odpoledne. Letos se jako nejpøíhodnìjí ukázalo datum
27. 6. 2015 a volba to byla vynikající. Poèasí pøálo a celé sobotní
odpoledne bylo velmi pøíjemné, a to nemluvím jen o poèasí...

Program zaèal odpoledne ve 14 hodin soutìemi pro dìti. Mohly
si vyzkouet støílení ze vzduchovky na cíl (divoèáky, srnky, zajíce ovem plechové!). Dalí zastávka v soutìním odpoledni byla pro dìti
spíe nauèná. Myslivci mìli pøipraveno nìkolik odlitkù stop divoké
zvìøe, rùzné parùky a parohy a ony si tak mohly ovìøit, jak jsou na
tom s pøírodopisnými znalostmi a kolik zvíøátek poznají. Na vzorcích
vìtvièek ze stromù si pro zmìnu mohly vyzkouet, jestli poznají vechny stromy ve svém okolí. A nakonec byla k vyzkouení i støelba z luku.

Pro dospìlé je ovem nejvìtím lákadlem Mysliveckého odpoledne Myslivecké menu. Pro letoní rok si pøipravili výborný srnèí
gulá a delikátního peèeného divoèáka. Mnozí návtìvníci pøicházejí i
s kastrùlky a nádobami, aby si tyto úasné pokrmy odnesli také do
svých domovù. Vichni, kdo se pravidelnì úèastní tohoto mysliveckého odpoledne, ví, e èím døív si pøijdou na jídlo, tím líp, protoe jak
gulá, tak peèený divoèák velmi rychle mizí, a tomu, kdo si tøeba pøijde na jídlo v est, hodin, se mùe stát, e na nìho nezbyde vùbec nic.
Souèástí Mysliveckého odpoledne je i bohatá tombola, kde ceny
potìí zejména milovníky zvìøiny, protoe vìtinu cen tvoøí právì divoká zvìø (srnky, divoèáci, zajíci a dalí).
Na letoním Mysliveckém odpoledni si na své pøily jak dìti, tak
dospìlí a vichni se spoleènì tìí na to dalí. Pøekoná tento roèník?
Olga Kmínková
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30. VÝROÈÍ ZALOENÍ DOMU DÌTÍ A MLÁDEE VE VIZOVICÍCH
Blíí se zaèátek nového kolního roku a nae kolské zaøízení v
nìm slaví své tøetí kulatiny. Tedy výroèí, které stojí za pøipomenutí,
nebo za dobu své existence svou èinností nepochybnì vstoupilo do
povìdomí vizovické veøejnosti. Ale jako kadá historie, i ná domeèek proel svým vývojem a mnoha zmìnami.
Poèátek vzniku se datuje k 1. øíjnu 1985 a jeho název byl
Mìstský dùm pionýrù a mládee. Nacházel se v prostorách budovy
dnení Èeské spoøitelny a jeho øeditelkou byla paní Marie Klejchová.
Z této budovy se v roce 1991 Mìstský dùm pionýrù a mládee
pøestìhoval do budovy Lesní správy ve Vizovicích a v roce 1993 do
souèasných prostor ve Sluovské ulici, è. p. 813.
V souvislosti s celospoleèenskými zmìnami tohoto období se
zmìnil i název na Mìstský dùm dìtí a mládee.
Od roku 1998 pak spadal do komplexu Domu dìtí a mládee
Astra ve Zlínì.
K poslední výrazné zmìnì dolo v roce 2007, kdy se zøizovatelem naeho kolského zaøízení stalo mìsto Vizovice. S touto
zmìnou vznikl i stávající název Dùm dìtí a mládee Zvonek Vizovice
a jeho øeditelkou se stala paní Zdeòka imoníková.

Významnou souèástí naí èinnosti jsou poøádané pøímìstské a
pobytové tábory, turistické èi zájmové akce v dobì hlavních, podzimních, jarních a velikonoèních prázdnin.
Díky finanèní podpoøe Mìsta Vizovice bylo vybudováno v prostoru zahrady DDM volnì pøístupné dìtské høitì, které ji nìkolik let
vestrannì slouí iroké veøejnosti.
DDM Zvonek od roku 1993 spolupracuje s turistickým oddílem
mládee TOM 19 178 Èiici Vizovice.
Tato oboustrannì prospìná spolupráce umoòuje poøádat vìtí
a nároènìjí akce.
Od roku 2012 pracuje pod patronací DDM Zvonek Vizovice
Kynologický klub, který mohou po dobu kolního roku navtìvovat
dìti se svými psími kamarády.
Upøímné podìkování patøí naim dlouholetým sponzorùm:
Firmì Nerez Polèák, panu Rudolfu Juøíkovi, panu Zdeòku
Èimáøovi, panu Petru Kamenèákovi, firmì Rostra - panu Petru
Mikulèíkovi, firmì Sykora, paní Annì Outratové, paní Alenì
Hanákové, paní Alenì Veèerkové, panu Oldøichu Matyátíkovi,
panu Antonínu Tlusákovi a dalím.
Srdeèný dík patøí také rodièùm a dalím èetným dobrovolníkùm,
kteøí nám ve svém volném èase pomáhají pøi zajiování akcí poøádaných pro nae dìti.
Vekeré dalí informace vdy najdete na naich webových stránkách www.ddmzvonek.cz.

Pøed tøiceti lety ná domeèek zaèínal s 12 zájmovými krouky
se dvìma stovkami dìtí. V souèasné dobì otevíráme na 45 zájmových útvarù, které pod vedením 4 interních a 10 externích pedagogických pracovníkù navtìvuje a 450 dìtí. Kadým rokem tak
mají dìti i mláde monost si vybírat z pestré nabídky materiálnì i
pedagogicky zajitìné zájmové èinnosti. Na základì aktuálního
zájmu dìtí a mládee v okolních obcích vznikají zájmové krouky
také v Jasenné, Zádveøicích, Bratøejovì a ve Sluovicích.
Kromì tìchto kroukù nabízí DDM Zvonek Vizovice iroké veøejnosti rùzné druhy aktivit turistického, sportovního a pøírodovìdného
rázu. Jedná se pøedevím o víkendové akce - turistické vycházky,
poznávání okolní pøírody, základy táboøení, hudební a taneèní soustøedìní a dalí jiné dobrodruné výpravy.
Na vední dny jsou pro zájemce pøipraveny nejrùznìjí rukodìlné a výtvarné èinnosti - práce s pøírodními materiály, keramickou hlínou, malování na textil a sklo, tvoøení z tvarovacích hmot, výroba
perkù, vaøení a mnoho dalích akcí.
Nìkteré vìtí akce poøádané pro irokou veøejnost mají ji svou
dlouholetou tradici. Napøíklad Pochody brouèkù a svìtluek, Akademie a Èertovské diskotéky, Slety èarodìjnic, ORIZARO,
vodácké sjezdy, lyaøské zájezdy atd.

PØIHLÁKU DO KROUKÙ NALEZNETE NA WEBU: WWW.DDMZVONEK.CZ
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BLAHOPØÁNÍ OD TURISTICKÉHO
ODDÍLU MLÁDEE ÈIICI VIZOVICE

Zde naleznete aktuální a podrobné informace o poøádaných
akcích, nabídku zájmových kroukù, táborù apod. Nabízíme také
online komunikaci na Facebooku.
Zvonek nudì odzvoní a zábavou zavoní.
Bc. Helena tachová

POZVÁNKA
na spoleènou oslavu naeho výroèí, která se uskuteèní v úterý
22. záøí 2015 v prostorách Domu kultury ve Vizovicích.
Srdeènì zveme vechny rodiny s dìtmi, bývalé i nynìjí pracovníky, dobrovolníky a nae pøíznivce.
Od 13 hodin budou ve velkém sále Domu kultury pro zájemce pøichystány
rukodìlné a nauèné dílny.
Program bude doplnìn ukázkami pohybových aktivit a videoprojekcí ze
souèasné èinnosti DDM.
K nahlédnutí bude také expozice historických dokumentù a kronik.
Od 17 hodin se pak uskuteèní v kavárnì Domu kultury pøátelské posezení
bývalých i souèasných dospìlých pracovníkù, pøátel a sponzorù DDM,
spojené s obèerstvením a zábavným programem.
Na oslavu Vás srdeènì zvou pracovníci Domu dìtí a mládee Zvonek
Vizovice

MÌL JSEM RÁD...
Mìl jsem rád zámecký park u jako dìcko, vdy jsme bydleli
pár desítek metrù od spodní brány. V parku jsme znali kadý strom
a hráli rùzné hry, tøeba na èetníky a zbojníky, a to byla paneèku
pìkná mela. Urèitì jsme pøi tom jakési kody zpùsobili, ale pøíroda
si èasem sama rány zahojila. Pravdou ale je, e v té dobì byl park
minimálnì udrován nebo spíe zanedbáván, co se s dnekem
vùbec nedá srovnat.
Mìl jsem rád i zimní èas, kdy jsme v parku sáòkovali a bruslili.
Nikdy jsme se nemohli doèkat, a bude síla ledu dostateèná a obèas
se také nìkdo namoèil, a to byl doma potom pìkný mazec. Zkrátka
adrenalin v dìtském podání.
Mìl jsem rád vùni medvìdího èesneku, kterého je v jarním
období u Velkého splavu celý lán a který jsem tam jetì nedávno
chodil krást.
Mìl jsem rád èasné letní ranní procházky parkem, kdy se
nìkdy nad hladinou rybníka válel mlný opar a ptaèí sbor zahajoval
ranní koncert. Nìkdy jsem mìl tu èest být jeho prvním a vdìèným
posluchaèem.
Mìl jsem rád krátká ranní posezení s rybáøi u rybníku a nìkdy
jsem jim pøináel i tìstí. A kdy tøeba nic nechytili, to posezení v
tomto kouzelném prostøedí je paráda.
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U pøíleitosti 30. výroèí zaloení Domu dìtí a mládee ve
Vizovicích pøicházíme se svou gratulací a pøáním dobrého zdraví vem
jeho pracovníkùm, stálého nadení, elánu a dobrých nápadù do dalích let. Nae pøání je o to upøímnìjí, protoe si uvìdomujeme, e
dvanáctiletá, oboustrannì prospìná dobrá spolupráce s DDM
výraznì ovlivnila existenci naeho oddílu.
Jako oddíl jsme od roku 1993 souèástí Asociace turistických oddílù mládee ÈR, co je spolek dìtí a mládee s celorepublikovou
pùsobností zamìøený pøedevím na turistiku a tábornictví, který má v
souèasnosti pøes 9 000 èlenù v témìø 210 oddílech a je propojen s
Klubem èeských turistù.
Ji od svého zaloení jsme vycházeli z vlastního projektu Zdravé
dìti, ve kterém jsme se rozhodli obohatit základní turistickou a tábornickou èinnost o nejrùznìjí sportovní, kulturní, pracovní a spoleèenské aktivity.
Z projektu se èasem stal základní cíl oddílové èinnosti a jedinì ve
spolupráci s Domem dìtí a mládee ve Vizovicích je mono jej plnit. V
jeho prostorách má oddíl bezpeèné zázemí, klubovnu a skladový
prostor. Èlenové oddílu se podle svých zájmù mohou úèastnit nejrùznìjích výchovných a vzdìlávacích èinností, které by samostatnì
pùsobící oddíl mohl svým èlenùm jen tìko nabídnout.
Pedagogiètí pracovníci Domu dìtí a mládee jsou souèasnì také
èleny oddílu TOM Èiici a mnozí dalí starí èlenové oddílu pùsobí
jako vedoucí nejrùznìjích zájmových útvarù nebo jako vedoucí na
pøímìstských a pobytových táborech DDM.
Výsledkem této spolupráce je oboustranná vzájemná dùvìra a
dobrá veobecná informovanost. Nabízí se i více prostoru pro spoleèné odborné a pedagogické vzdìlávání a daøí se lépe organizovat akce
vìtího charakteru.
Není proto zvlátností, e v rámci Asociace turistických oddílù mládee ÈR existuje více oddílù, které podobným zpùsobem spolupracují v místì svého pùsobení s organizacemi podobného zamìøení.
Oddíl TOM Èiici je vak specifický tím, e poøádané akce jsou
vdy volnì pøístupné vem dìtem, mládei, rodinným pøísluníkùm i
ostatním zájemcùm z Vizovic a okolí. O to víc si pak ceníme a váíme
pøíznì a podpory i ze strany veøejnosti, zastupitelù mìsta a sponzorù.
Letoní poskytnuté dotace - z rozpoètu mìsta Vizovice a od
Asociace turistických oddílù mládee ÈR, nám umonily zakoupit dvì
teepee, která budou v pøítích letech vyuívána pro tábornickou èinnost. Potøebný vlastní finanèní podíl se nám podaøilo získat od sponzorù: Pana Ing. Petra Mikulèíka, firma Rostra, pana Luïka Polèáka, firma Nerez a pana Rudolfa Juøíka.
Za poskytuté finanèní dary Vám upøímnì dìkujeme.
Závìrem bych rád jetì jednou popøál vem pracovníkùm Domu
dìtí a mládee ve Vizovicích do dalích let mnoho úspìchù a radosti
v jejich práci, zdravé a vdy spokojené dìti a tìíme se na dalí vzájemnou spolupráci.
Miroslav imoník, vedoucí oddílu

Mìl jsem a poøád mám zámecký park rád, mrzí mì to, ale víc u
od nìj neèekám, tím spí od uzavøených jeho bran.
Tam u nebeských bran zpívá ve slavné písni Michal Tuèný, která
se hodnì hraje pøi smuteèních obøadech, proto se omlouvám, e
jsem zlomek textu pouil.
Ono je toti smutné, kdy se pøed vámi uzavírají i brány pozemské. Jak pro lidi nepøizpùsobilé (co je jistì správné), ale i pro nás
matlavé seniory, a pro maminky s malými dìtmi. Mám ale návrh, co
tak uzavøít neprodynì celý park a natoèit procházku parkem na videokazetu i s komentáøem vèetnì ptaèího zpìvu. e je to pìkná blbost, je mi jasné, take se vem, zvlátì paní kastelánce omlouvám.
Frantiek Kladníèek
(Poslední povídkou, která jetì symbolicky leela v redakèním uplíku,
nám dovolte zavzpomínat na nedávno zesnulého dlouhodobého dopisovatele
Vizovských novin, pana Frantika Kladníèka...
Frantiku dìkujeme, e jste svým originálním psaním rád zavzpomínal,
mnohdy donutil ètenáøe se trochu zamyslet, èi navodil úsmìv ve tváøi.)

MALOVÁNÍ V DOTEK, O.P.S.
V prùbìhu dubna a kvìtna probìhla výmalba chodby v pøízemí
domu s peèovatelskou slubou ve Vizovicích. Aby se nai klienti cítili

pohodlnì, snaili jsme se, aby výmalba vypadala jako u nich doma
a pøipomnìla jim místo, kde proili vìtinu svého ivota. Malovalo se
døevìným, ruènì vyrábìným váleèkem. Stìny mají nyní jemnì oranovou barvu a jsou na nich dobové kvìtinové vzory (viz foto). Dotek,
o. p. s. chce tímto podìkovat panu Vlastimilu Svìtlíkovi za výmalbu
tradièním váleèkovým zpùsobem, který dnes u kadý neumí.
Dìkujeme také firmì CORIS Vizovice, pøedevím pak jejímu jednateli
panu Vladimírovi Odloilovi, za dodání barev za zvýhodnìnou cenu
pro tento úèel.

Malování zavrilo dvouletý vzdìlávací projekt Chceme se nauèit
znát naeho klienta hrazený z prostøedkù ESF. Seznámili jsme se s
koncepty péèe, které nám umoòují co nejvíce se pøiblíit a poznat klienty v naí péèi. Snaíme se klientùm pøipravovat aktivizaèní èinnosti
vycházející z jejich ivota tak, aby je mìli vdy uity na míru. Od r.

2014 jsme zaøazeni jako první na Moravì do skupiny zaøízení, které
odbornì vede a superviduje paní PhDr. Eva Procházková, PhD.,
zakladatelka a øeditelka Institutu Erwina Böhma v ÈR. Chceme nabízet péèi respektující èlovìka jako bytost s vlastním vnitøním svìtem a
ivotním pøíbìhem.
Jan Adamuka

HØITÌ PRO VEØEJNOST
Otevøení víceúèelového høitì pro veøejnost
Od soboty 15. srpna 2015 mají vichni obyvatelé Vizovic monost
zdarma vyuít víceúèelové høitì nad horní budovou Z.
Vyuijte této pøíleitosti, pøijïte si zasportovat a strávit svùj volný
èas pohybem
Hodiny pro veøejnost:
Sobota
10.00 - 12.00 hodin
16.00 - 19.00 hodin
Nedìle
16.00 - 19.00 hodin
Èasy budou v prùbìhu podzimního období upravovány v závislosti na poèasí.
SK Vizovice a Mìsto Vizovice
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
e léto je mnohdy pro nìkteré okurkovou sezónou? Pro nai knihovnu urèitì ne. I kdy má knihovna zmìnìnou pùjèovní dobu, pracujeme na nových projektech
pro koly, pøipravujeme besedy pro dospìlé ètenáøe, opravujeme knihy a dìláme
vechny nepopulární èinnosti, na které v bìném pùjèovním reimu není èasu.
Provádíme revizi kniního
fondu, aktualizujeme a vyøazujme knihy v Obecní knihovnì Raková. Stále doplòujeme
kniní fond novinkami a zájem
ze strany ètenáøù je veliký. I
pøes prázdniny se nám hlásí
noví ètenáøi a do knihovny
zavítají i ti, kteøí celý rok nemají èas èíst, ale pøece jen si pøiznejme, ty
prázdniny a dovolené jsou o lenoení a ètení. O vech kniních novin-

UPOZORNÌNÍ NA ÚPRAVU DØEVIN A
ZELENÌ ZASAHUJÍCÍCH DO CHODNÍKÙ
A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Mìstský úøad Vizovice, odbor dopravy a silnièního hospodáøství
(dále jen ODSH) na základì provedené kontroly silnièní sítì v kat.
území mìsta Vizovice ádá vlastníky pozemkù, které pøiléhají k
chodníkùm a komunikacím, aby dbali na úpravu svých døevin a
zelenì a aby jejich pøerùstající èásti zasahující do prùchozích a
prùjezdních profilù ihned odstranili.
Souèasný stav je v nìkterých ulicích takový, e pøerùstající
vìtve, pøevánì z pozemkù ve vlastnictví fyzických èi právnických
osob, omezují bìné uívání na místních komunikacích, tzn., e
zakrývají dopravní znaèení, zhorují prùjezdnost, znemoòují
parkování, zakrývají veøejné osvìtlení a tím
ohroují bezpeènost a
plynulost silnièního provozu. Vyzýváme proto
vechny, kterých se tento
problém týká, aby provedli
nápravu. Nebude-li náprava sjednána v uvedeném
termínu, o rozsahu a zpùsobu provedení nezbytných
opatøení rozhodne ODSH a
tyto nezbytné úpravy budou
provedeny vlastníkem komunikace na náklady vlastníka nemovitosti.
Tato povinnost vlastníkùm nemovitostí v sousedství komunikace vyplývá z
ustanovení § 35 zákona è.
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
Cílem tohoto opatøení
je snaha zlepit dopravní
situaci ve mìstì Vizovice a
s tím spojenou bezpeènost
na chodnících a místních komunikacích pro vechny obèany mìsta.
Pøedem Vám dìkujeme za pochopení a provedenou úpravu.
Za ODSH JUDr. Terezia Zlámalová
Mobil +420 777 471 180
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kách a akcích, které pøipravujeme, se mùete doèíst na naich
www.knihovnavizovice.cz.
S naimi webovými stránkami jsme se pøihlásili v letoním roce do celostátní soutìe Biblioweb 2015 - Blind friendly web (testování pøístupnosti). Garantem soutìe byla
obecnì prospìná spoleènost
Tyflocentrum Brno, o.p.s a z
celkovì 34 pøihláených knihoven jsme v obsadili krásné
2. místo.
Mgr. Blanka
Krejcárková
P.S.: V ukázce jsou tituly,
které se nejvíce pùjèovaly v prvním pololetí letoního roku.

OBNOVY VYSOKÉHO NAPÌTÍ
V CHRASTÌOVÌ
Váení obèané,
spoleènost E.ON kadoroènì navyuje objem finanèních prostøedkù do obnovy a posílení distribuèního zaøízení elektrické energie, èím aktivnì zajiuje podmínky pro stále rostoucí poadavky
zákazníkù na kvalitu a spolehlivost dodávky, souèasnì zpùsobem
etrným k ivotnímu prostøedí.
I ve vaem mìstì zrealizujeme v období srpen - záøí 2015 rozsáhlou investièní akci v hodnotì 2,5 mil. Kè, která se týká obnovy
sítì vysokého napìtí v èásti Chrastìov.
Váení zákazníci, snaíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni
s kvalitou naich slueb. To je také dùvodem, proè realizujeme tuto
rekonstrukci sítì, která umoní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do vaich odbìrných míst, výraznì prodlouí ivotnost
energetického zaøízení a je také pøedpokladem pro dalí navyování odbìrných míst ve vaí obci.
Vzhledem k tomu, e s touto investièní akcí bude spojeno i pøeruení dodávky elektrické energie na nezbytnì nutnou dobu, ádáme vás tímto zdvoøile o pochopení tohoto omezení, je bude pro
uvedenou investièní akci nezbytné.
O tomto plánovaném pøeruení dodávky budeme informovat dle
platné legislativy zpùsobem v místì obvyklým v souèinnosti s vaím
obecním úøadem napø. vyvìením na úøední desce.
Pro zjitìní monosti individuálního oznamování plánovaného
pøeruení dodávky el. energie kontaktujte, prosím, bezplatnou zákaznickou linku naí spoleènosti 800 77 33 22, pøípadnì webové
stránky www.eon-distribuce.cz.
Pevnì vìøíme, e nám zachováte vai pøízeò.
E.ON Èeská republika, s.r.o.

ROK UBÌHL JAKO VODA
Rok ubìhl jako voda - toto rèení bych ráda pøirovnala k právì
uplynulému kolnímu roku 2014/2015 v naí mateøské kole ve Vizovicích. Vdy zdá se to jako vèera, co jsme s dìtmi poutìli draky,
malovali èerty, stavìli snìhuláky nebo tøídili s rodièi odpady a u tu byl
èerven a my jsme se rozlouèili s dìtmi, které pùjdou v záøí do 1. tøídy
Z. Dnes bych Vám chtìla pøiblíit nai kolku, ne pohledem na rùzné
akce, ale trochu jinak.

Dávno jsou pryè doby, co se zøizovaly kolky, coby opatrovny dìtí,
aby bylo zajitìno hlídání dìtí pracujících rodièù. Dnení mateøské
koly jsou zaøazeny do systému vzdìlávání - jsou to koly. V naí M
pracujeme s dìtmi podle
Rámcového vzdìlávacího
programu pro pøedkolní
vzdìlávání. Ná kolní
vzdìlávací program nese
název Jen si, dìti, vimnìte, co je krásy na svìtì!
Kadá tøída si na jeho základì vypracuje vzdìlávací nabídku, která odpovídá vìku a
individuálním potøebám dìtí.
Pøi naí pedagogické èinnosti nám záleí na vech dìtech. Chceme, aby bìhem
svého setrvání ve kolce získaly zkuenosti, vìdomosti a
dovednosti potøebné pro jejich dalí ivot. Proto jsme se
rozhodli pøi práci s dìtmi vyuít prvkù vzdìlávacího programu Zaèít spolu. A protoe základem tohoto programu je pøedevím podnìtné prostøedí, mìní se i
vzhled naich tøíd.
Tøídy jsou èlenìny na pracovní kouty, tzv. centra aktivit, kde mají
dìti k dispozici materiály a pomùcky potøebné ke skupinové èi individuální práci. Napøíklad v CA domácnost pracujeme s opravdovými
potravinami. Dìti se uèí krájet, krabat, pøipravit zeleninový nebo
ovocný salát èi jednohubky pro své kamarády. V CA ateliér malujeme,
kreslíme a zkouíme rùzné netradièní techniky. V CA pokusù a objevù
vyuíváme lupy, mikroskopy, váhy, metry
Poznáváme vlastnosti
materiálù a pøedmìtù kolem nás. V CA knihy a písmena vyhledáváme,
obkreslujeme, urèujeme poèet, mnoství, velikost. Oblíbené je CA

dílna. Dìti zatloukají høebíky, øeou pilkou, omotávají dráty, zkrátka,
vdycky nìco vyrobí. Vìtinu tøíd u jsme vybavili novým nábytkem.
Dìti tak mají dostatek místa a prostoru k ukládání hraèek a pomùcek,
vechno v dosahu. Pøi práci v centrech tak podporujeme zdravý a pøirozený vývoj dìtí. Podporujeme jejich volbu a rozhodování. Kadý pracuje svým tempem. Pøi práci ve skupinì se domlouvají s kamarádem,
pomáhá jeden druhému.
Pøi práci v CA se uèí dìti také samostatnì myslet, zodpovídat za
svou práci, pøipravit si i uklidit pomùcky, hodnotit sebe i druhé. Ale jetì
poøád je co vylepovat, doplòovat a opravovat.
Velkým pøínosem pro nai práci a pøedevím pro dìti je rekonstrukce zahrady a vybudování høitì v pøírodním stylu. Pøírodní zahradu vyuíváme nejen ke hrám a cvièení pøi pobytu venku, ale i k projektovému uèení. Pozorujeme tady zmìny v pøírodì, rùzné ivoèichy,
poznáváme a vyuíváme bylinkové záhony a také se snaíme vypìstovat nìjakou zeleninu.
A co na závìr? O dobré jméno naí koly usilujeme také prostøednictvím úèasti v rùzných výtvarných nebo sportovních soutìích. V
okresní výtvarné soutìi Poární ochrana oèima dìtí získal Filípek
Holek, ze tøídy Sluníèko, 2. místo. V plavecké soutìi Luhaèovický
plaváèek sice drustvo naich dìtí neobhájilo loòský vítìzný titul, ale
Janièka paòhelová, ze tøídy
Krteèek, vyhrála 1. místo v kategorii jednotlivcù.
A co nám pøinese nový kolní rok 2015/2016?
Uvidíme.
Milena Krajèáková

ROK PO OTEVØENÍ
LOGOPEDICKÉ TØÍDY
Logopedická tøída v naí M má za sebou úspìný kolní rok,
provoz zahájila v záøí 2014. Do tøídy docházelo 14 dìtí.
Dìti byly vybrány, s ohledem na jejich nedostatky v oblasti správné výslovnosti, speciálním pedagogem ze Speciálního pedagogického centra Zlín. Jednalo se o dìti ve vìku od 3 do 6 let. Logopedickou
péèi zajiovaly dvì uèitelky s logopedickým vzdìláním pod odborným
vedením speciálního pedagoga, který navtìvoval M pravidelnì
jedenkrát za mìsíc. Hodnotil pokroky jednotlivých dìtí a konzultoval s
uèitelkami dalí postup pøi nápravì øeèi. Na pøání rodièù také poskytoval individuální konzultace týkající se jejich dìtí.
Reim dne a prùbìh vzdìlávacích aktivit v logopedické tøídì je
podobný jako v bìných tøídách M. Je vak obohacen o kadodenní
individuální práci s dìtmi u logopedického zrcadla a speciální komunikaèní cvièení zamìøené na rozvoj mluvidel a motoriky dìtí. Dùleitou
podmínkou pokroku v oblasti správné výslovnosti je kadodenní práce
rodièù s dìtmi doma. K pozitivním výsledkùm, kterých dìti dosáhly v
uplynulém kolním roce, pøispìl pøedevím mení poèet dìtí ve tøídì a
vybavenost tøídy logopedickými pomùckami.
Projekt logopedické tøídy v M Vizovice byl podpoøen Krajským
úøadem ve Zlínì i pro následující kolní rok.
Za M Vizovice
Bc. Markéta Jaroòková

Ve Vizovicích a nejbliím
okolí hledám ke koupi
dùm. Tel.: 608 720 716
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PROVOZNÍ ØÁD VÍCEÚÈELOVÉHO SPORTOVITÌ VIZOVICE
1.
Provozovatelem víceúèelového sportovitì je SK Vizovice.
Základní kolu Vizovice øeí samostatná smlouva.
2.
Mìnit a doplòovat provozní øád víceúèelového sportovitì
20. Sportovní náøadí uivatelù musí splòovat bezpeènostní
Vizovice (dále jen sportovitì) je oprávnìna Rada mìsta Vizovice ve
poadavky, nesmí ohroovat bezpeènost ostatních úèastníkù a pokospolupráci s SK Vizovice.
zovat zaøízení sportovitì.
3.
Za provoz sportovitì odpovídá povìøený správce.
21. Kadý vstup na pozemek sportovitì bez souhlasu správce
4.
Sportovitì je urèeno k provozování míèových her (tenis,
mùe být øeen jako pøestupek podle Pøestupkového zákona è.
minikopaná, koíková, odbíjená, nohejbal aj.) a atletice (disciplínám,
200/1990 Sb. v platném znìní.
pro které je uzpùsobeno).
22. SK Vizovice ani jím povìøený správce nenese odpovìdnost
5.
Provozní doba je od 9.00 hodin do 22.00 hodin. (Základní
za pøípadné úrazy vzniklé na sportoviti.
kola od 7.00 hodin).
23. Pro pøípadné oetøení drobných poranìní je uivateli k dis6.
Objednávky zajiuje správce høitì.
pozici lékárnièka první pomoci pøístupná po dohodì se správcem.
7.
Nelze-li ze strany objednavatele dodret pøedem smluvený
24. Tento provozní øád sportovitì byl schválen radou mìsta.
èas, je povinen zmìnu ohlásit nejpozdìji 2 hodiny pøed stanoveným
25. V areálu sportovitì jsou uivatelé povinni dodrovat èistotu
èasem. Pokud tak neuèiní, je správce oprávnìn napøítì nepøijímat od
a následující pravidla:
tohoto objednavatele dalí objednávky.
- zákaz odhazování odpadkù mimo urèená místa vèetnì výkaèek!
8.
Sportovitì si mùe pronajmout obèan (dále nájemce) star- zákaz vstupu v nevhodné obuvi - kolíkové kopaèky, boty s podí 18-ti let. Ten musí být také pøítomen pøevzetí a pøedání sportovitì
patkem, boty s èernou podrákou nebo ve zneèitìné obuvi
a je odpovìdný za dodrování tohoto øádu vemi pøítomnými v jeho
- zákaz manipulace s ostrými pøedmìty
skupinì.
- zákaz jízdy na kole
9.
V pøípadì nepøíznivých povìtrnostních podmínek pro provoz
- zákaz pouívání treter s vìtí délkou høebù ne 9 mm (tretry
sportovitì a také pøi nutných opravách èi údrbì, je provozovatel
pouze na bìecké dráze)
(správce) oprávnìn provoz sportovitì pøeruit.
- zákaz pøemísování pevného i mobilního zaøízení sportovitì
10. Dojde-li bìhem provozu sportovitì k porue èi kodì, je
mimo stanovená místa
nájemce povinen provoz pøeruit a tuto skuteènost neprodlenì nahlá- zákaz konzumace alkoholických nápojù a jídla veho druhu
sit správci.
- zákaz pouívání nápojù na bázi Coly (CocaCola, PepsiCola,
11. Správce mùe odmítnout poskytnutí sportovitì pøi støetu
AroCola, Kofola atd.)
termínù více zájemcù.
- zákaz vstupu podnapilým osobám
12. Správce mùe odmítnout poskytnutí sportovitì i pro pravi- zákaz kouøení v celém areálu
delné uivatele v pøípadì mimoøádné akce (napø. celodenní turnaj).
- zákaz vstupu se zvíøaty
13. Do doby pronájmu se zapoèítává pøíprava sportovitì (nata- není dovolen pøístup na doskoèitì a roznáení písku na bìecení sítí, umístìní branek apod.) a úklid sportovního náøadí a pomùkou dráhu
cek, vèetnì úklidu sportovitì nájemcem.
14. Zjistí-li nájemce pøi pøíchodu na sportovitì jakékoliv závady,
nezaène sportovitì uívat a tyto skuteènosti ihned oznámí správci. V
pøípadì, e tak neuèiní, nese odpovìdnost za kody, které byly zpùVe Vizovicích dne 17. 10. 2008
sobeny pøed nástupem nájemce na sportovitì. V pøípadì nejasností
(Odpovìdný zástupce provozovatele: Josef Novák, U høitì 99,
èi sporu nepøevezme nastupující nájemce sportovitì.
763 12 Vizovice (rodinný dùm asi 100 m od areálu)
15. Nájemce se smí sám
nebo se svými spoleèníky zdrovat na sportoviti pouze po dobu,
na kterou má sjednaný nájem.
CENÍK ZA PRONÁJEM SPORTOVITÌ PLATNÝ OD 1.11.2008
16. Správce má právo (v
pøípadì pochybností) ádat po
áci Z a M Vizovice v rámci výuky dle rozpisu
bez poplatku
uivatelích doloení trvalého
Èlenové SK Vizovice - dle rozpisu pøedaného SK
bez poplatku
bydlitì na území obce platným
dokladem.
Organizovaná sportovní èinnost dìtí - mladí hasièi, tenisti,
17. Osvìtlení sportovitì
musí být pouíváno v souladu s
orientaèní bìci (znamená, e dospìlí nesportují, pouze
bez poplatku
bezpeènostními pøedpisy a úèeldohlíejí na dìti, pøípadnì cvièení metodicky vedou)
nì. Nájemce odpovídá za ekonomické vyuití a zamezí tomu,
1.800,- Kè/den
aby osvìtlení bylo bezdùvodnì
dìti do 12let 1.300,-Kè/den
Fotbalové høitì
rozsvìceno a zhasínáno. Os600,-Kè/zápas - 2,5 hod
vìtlení musí být v pøípadì vyuívání sportovitì do 22.00 hodin
Høitì s umìlým povrchem
500,-Kè/hod; 3.000,-Kè/den
zhasnuto nejpozdìji ve 22.05
hodin.
Volejbal - umìlý povrch
100,- Kè/hod/kurt
18. Kadý nájemce dostane pøi zaplacení nájmu, který se
Skatepark
nepronajímá se
hradí pøedem, doklad o zaplaceTenis, basketbal, nohejbal aj.
100,- Kè/hod/kurt
ní.
19. Opakované èi úmyslBìecký ovál (jen v pøípadì obsazení jiných èástí sportovitì)
30,- Kè/hod/ovál
né pokození sportovitì jako i
· Pøi pouití osvìtlení + 200,- Kè/hodina.
nedodrování tohoto provozního
· Individuální mnostevní slevy jsou moné.
øádu, mùe mít za následek ode· Pøi poøádání turnajù a dlouhodobém pronájmu sportovitì nebo jeho pøeváné èásti budou
pøení dalího pronájmu konkrétní
osobì nebo skupinì osob nebo
stanovovány individuální ceny.
spolku. Pronájem sportovitì pro
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ÚSPÌNÁ TENISOVÁ SEZÓNA DRUSTVA VIZOVSKÝCH DOROSTENCÙ
V letoním roèníku soutìe tenisových drustev dorostencù obsadili vizovtí reprezentanti první místo ve své kategorii III. tøídy skupiny
CD a postoupili tak do II. tøídy v následujícím roèníku. Tento pìkný
úspìch se dostavil ji v druhém roce naeho pùsobení v této soutìi,
vloni drustvo obsadilo druhé místo, kdy nám postup unikl pouze o
jedno utkání. V letoním roce jsme mìli rovnì tìké soupeøe z tra-

dièních tenisových oddílù, jako jsou Napajedla, Velké Bílovice, Kyjov,
Bystøice pod Hostýnem, Velké Pavlovice a pøedevím z Kvìtné a z

Uherského Hraditì. Kapitán drustva urèí poøadí hráèù na soupisce
drustva u na zaèátku soutìe. Utkání dvou drustev se vdy skládá
ze ètyø dvouher chlapcù a dvou dvouher dívek sobì odpovídajících si
hráèù na soupiskách a dále se hrají dvì ètyøhry chlapcù a jedna ètyøhra dívek. Vítìzí to drustvo, které získá alespoò pìt zápasù z celkových devíti. Pøí rovnosti poètu výher v tabulce dané skupiny rozhoduje
celkovì vìtí poèet vyhraných zápasù daného drustva. Toto pravidlo
se uplatnilo i v naí tabulce, nebo drustva Vizovic, Uherského Hraditì B a Kvìtné dosáhly stejného poètu vítìzství, ale dorostenci Vizovic obsadili první místo s nejvyím poètem vyhraných zápasù se
skórem 47:16. Musím zde ocenit pøíkladnou bojovnost a nasazení
vech hráèù v prùbìhu soutìe a to i v zápasech, kdy bylo utkání ji
rozhodnuto, co se ukázalo pozdìji jako klíèové pro obsazení prvního
místa ve skupinì.
A kteøí hráèi Vizovice reprezentovali? Dívky: Denisa Èimáøová,
Petra Horáková, Jitka Jemelková a Veronika Itvánková (host).
Chlapci: Jan Penèík, Milan Balajka (host), tìpán Tichý, Alejandro
Boèek (host), David Penèík a Tomá Vlèek. Vem hráèùm, rodièùm a
trenérùm patøí velký dík a pøejeme drustvu mnoho úspìchù i v následujícím roèníku soutìe.
Více informací na
www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2015/soutez/4590.
Hynek Tichý - kapitán drustva
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30. ROÈNÍK MEMORIÁLU
LUÏKA DINTERY

45. ROÈNÍK MOTORISTICKÉ SOUTÌE
BARUM RALLY 2015

V minulém èísle VN jsme vás informovali o pøípravách jubilejního
roèníku tradièního tenisového turnaje se slibem, e s výsledky vás
seznámíme v tomto èísle.
Losování provedla Helena Kryková.
Kategorie en:
semifinále:
Gergelová - Hálová Magda 6:2, 6 :1
Polepilová Nicols - Vrbová Gagriela 6:1, 6:1
finále:
Polepilová Nicols - Gergelová 6:1, 6:2
Kategorie mui:
semifinále:
Pechal - Vrba Milan 6:4, 6:1,
Doròák - Ambruz 6:4, 7:6
finále:
Pechal - Doròák 6:2, 6:2

V úterý 25. 8. 2015 se uskuteèní testování rally vozidel v rámci
Barum Czech Rally Zlín.

Soutì dìtí - mini tenis
Poøadí:
1. Adélka Ostravská
2. Max Martyátík
3. Amálka Hanáková
4. Ondra Hanák
5. Terezka Hlobilová
6. Jirka Ostravský
Turnaj pøinesl celou øadu pìkných zápasù èasto v extrémnì tìkých podmínkách, nebo probíhal v týdnu tropických veder. Diskutabilním se stal jeho systém, kdy byly zrueny kategorie neregistrovaných hráèù, kteøí tak v soubojích s registrovanými témìø nemìli anci
uspìt, co pùsobilo demotivaènì. Pøevládl názor, e by se v pøítích
letech mìlo hrát opìt podle kategorií jako v letech minulých.
Podìkování patøí vem sponzorùm, kteøí významnì pøispìli ke
zdárnému prùbìhu turnaje.
Generální sponzoøi: David Dintera,
Glass ateliér Morava - dodal 2 originální sklenìné poháry
Ostatní sponzoøi: Peèivo Svoboda - Bøezík, Restaurace Zámecká
vrátnice Vizovice, Suzuki Fryták, Still Zlín, BZOP Zlín, Víno Zlomek a
Vávra, Pivo Zlín, Nerez Vizovice, Rybárna Vizovice, Restaurace pod
hradem Malenovice, Restaurace U sochy Vizovice, Zámek Vizovice,
Èokoládovna Vizovice, Völkl Zlín, Bota Servis, Havaj Vizovice,
p. Machaè, p. Gregùrek.
Jaroslava Nováková

Tra testování povede po místní komunikaci v oblasti Vizovice Èamínka. Druhá èást jízd probìhne na úèelové komunikaci ze
Zádveøic (za høbitovem) po odboèku na Sluovice. Uzávìra v tìchto místech potrvá od 7:30 - 17:00 hodin. Silnièní provoz nebude
omezen ze Sluovic (èerpací stanice Benzina) smìrem na Vizovice.
Omlouváme se pøedem za moné komplikace zpùsobené testováním a prosíme o toleranci a trpìlivost.
Ing. Pavel Koneèný, tel. 774 594 008

Hrající øeditel turnaje David Dintera
(uprostøed) s vítìzi Simonou Polepilovou
- Nicols a Davidem Pechalem.
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VÍTE, JAK IJE JEDNOTA OREL VE VIZOVICÍCH?
Rok 2015 se ji pøehoupl do své druhé poloviny, dìti si uívají
zasloueného volna a i my v naí orelské jednotì máme èas na to,
abychom zhodnotili uplynulý kolní rok a naplánovali, co se bude dít
v tom novém.
Jarní mìsíce roku 2015 probìhly u nás ve znamení dvou zdaøilých akcí. V sobotu 11. dubna jsme turistickou vycházkou do okolí Vizovic zahájili sérii Jarního putování upy Velehradské. Rodièe s
dìtmi se vydali na 4 km trasu smìrem na ibenice. Dìti si zahrály na
detektivy a pomocí pracovního listu plnily záludné úkoly. Zdatnìjí
turisté zdolali 13 km úsek ke Chladné studni, na rozcestí Pod Suchým vrchem a pøes Lhotsko do Vizovic. Obdivovat krásy pøírody se
vydalo 66 úèastníkù, z toho 34 dìtí.

V nedìli 10. kvìtna, kdy slaví svátek vechny maminky, jsme se
rozhodli poprvé uspoøádat na orlovnì spoleèný obìd pro rodiny orelských maminek - tzv. Oslavu svátku maminek. V celkovém poètu
asi 60 osob od nejmeních dìtí v koèárku a po nejstarí èleny naí
jednoty jsme se po mi svaté seli na orlovnì, kde nás pøivítal br. starosta Zdenìk Adamuka. Následovalo malé vystoupení dìtí z oddílu
Cvièení rodièù s dìtmi - Orlíèek. Spoleènì se svými rodièi pøedvedly, co ve se dosud ve cvièení nauèily. Vechny maminky také dostaly malé pøáníèko a papírovou kytièku jako upomínku na toto setkání.
Výborný nedìlní obìd, který pro nás uvaøily paní kuchaøky v
Nemocnici Milosrdných bratøí, pøíjemná obsluha, o kterou se posta-

rali mui z rady naí jednoty, zákusek napeèený ochotnými enami,
káva a pro dìti zmrzlina, nejen to pøispìlo k tomu, e vichni proili
krásné chvíle v kruhu orelské rodiny. Maminky velmi ocenily, e se
nemusí honit s obìdem a mohou si v klidu popovídat s pøáteli. Velmi
nás potìila pøítomná mláde, která se sama zapojila do roznáení
zákuskù a kávy a do umývání nádobí. Závìrem se sluí podìkovat
br. starostovi za výborný nápad uspoøádat tuto akci, vem, kteøí jakkoli pomohli s organizací, a
vem zúèastnìným za spoleènì
strávené chvíle.
6. kvìtna 2015 oslavila
významné ivotní jubileum - 95
let nejstarí èlenka naí jednoty, sestra Zdeòka Jiøíèková.
Pøi této pøíleitosti ji ve støedu
13. kvìtna navtívili br. Antonín
Zelina, místostarosta Orla ÈR,
br. Josef Èastulík, starosta upy
Velehradské, br. Zdenìk Adamuka, starosta naí jednoty a
br. Václav Lednický, aby jí k tomuto jubileu poblahopøáli a zároveò jí pøedali Støíbrnou
medaili za zásluhy za dlouholetou aktivní práci a pøínos pro
Orla a pomoc pøi obnovì jednoty v roce 1990, udìlenou Ústøedím Orla. Sestøe Jiøíèkové jetì
jednou pøejeme hodnì Boího
poehnání, ochrany Panny Marie, zdraví, ivotního elánu, optimismu
a radosti.
kolní rok 2014/ 2015 znamenal pro nai jednotu rozíøení pravidelné èinnosti, jednak po stránce nabízených aktivit, jednak po
stránce rozíøení èlenské základny.
Pøes kolní rok probíhaly tréninky florbalu vech vìkových kategorií na orlovnì a v tìlocviènì Z Vizovice. Velmi nás potìil velký
zájem dìtí a mládee o tento moderní sport, který se projevil náborem okolo 30 nových hráèù. Nejpoèetnìjí nárùst nových florbalistù
zaznamenalo drustvo mladích ákù, které si také vyzkouelo boje
v Orelské florbalové lize. Obìtaví rodièe kadý mìsíc vozili kluky na
zápasy po jiní èásti Moravy - od Moravského Písku a po
Slavièín. Nae drustvo se umístilo na krásném 5. místì. Stejné
místo v soutìi také obsadilo drustvo dorostencù a na 6. místì se
umístili mui z naeho Orla. Vechny nae týmy mají tìké protivníky v podobì profesionálních týmù Uheského Brodu, Slavièína èi
Zlína a proto je jejich dosaené umístìní velmi dobré. V novém kolním roce budou v Orelské florbalové lize hrát i nai nejmení florbalisti a také tým starích ákù, který od záøí budeme znovu budovat. Rádi bychom pozvali k tréninku i starí hráèe (dorostence, juniory a mue), kteøí se budou opìt scházet ke svým tréninkùm v pondìlí od 19 hod. v tìlocviènì Z Vizovice. Blií informace, kontakty
na trenéry i èasy tréninkù naleznete v tabulce vpravo a na naem
webu www.orelvizovice.cz.
Od záøí 2014 se na orlovnì cvièili nejmení dìti od 1 do 3 let se
svými rodièi v oddílu Cvièení rodièù s dìtmi - Orlíèek. Pomocí básnièek a písnièek si dìti osvojovaly rùzné pohybové aktivity a hrály si
s tradièními i netradièními pomùckami. Velmi oblíbená byla pøekáková dráha a cvièení s padákem. Ná první kolní rok jsme zakonèili 30. èervna spoleèným táborákem, pøi kterém byly dìti odmìnìny
za celoroèní snaení medailí a malou sladkostí. U teï máme naplnìnu kapacitu Orlíèku pro nový kolní rok a tìíme se na první setkání 8. záøí.
Na jaøe jsme také zahájili èinnost krouku stolního tenisu, ve
kterém se prozatím scházelo asi pìt chlapcù. Krouek bude pokraèovat i v novém kolním roce vdy ve ètvrtek od 16.30 do 18.00 hod.
na orlovnì. Ke spoleènému trénování zveme vechny dìti z 5. - 9.
tøídy.
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Rádi bychom vás také
pozvali na dvì akce, které nás
èekají v mìsíci záøí. V sobotu
19. záøí organizuje Orel jednota
Vizovice ve spolupráci s Mìstem Vizovice akci Florbal
Vizovice Open, nejvìtí florbalový turnaj pro dìtské a mládenické kategorie (mladí áci,
starí áci a junioøi) na území
Vizovic a irokého okolí. Bìhem
celého dne budou soutìit týmy
hráèù ze vech 7 obcí Mikroregionu Vizovicko (Vizovice,
Bratøejov, Zádveøice - Raková,
Lutonina, Jasenná, Ublo, Bratøejov a Lhotsko) v tìlocviènì Z
Vizovice. Týmy jednotlivých
obcí budou sestaveny uèiteli TV
z dìtí, které navtìvují místní
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500 Kè

základní kolu. Kromì samotných zápasù bude pro úèastníky pøipravena prezentace èinnosti Orla jednoty Vizovice a pomocí her a soutìí atraktivní formou pøiblíeny základy florbalu a jeho pravidla.
Pøedávání cen se ujme paní starostka Mìsta Vizovice Bc. Silvie Dolanská. Mezi hlavní partnery turnaje patøí Nadace SYNOT, která na
poøádání turnaje poskytla finanèní pøíspìvek.
V sobotu 26. záøí oije okolí orlovny ji 9. roèníkem Her bez hranic. Bìhem odpoledne od 14 hodin si budou moci dìti spoleènì se
svými rodièi vyzkouet svoji spolupráci pøi plnìní netradièních disciplín pro pobavení celé rodiny.
Tìíme se, e se s vámi uvidíme nejen na výe uvedených
akcích, ale i pøi ostatních orelských aktivitách, o kterých se mùete
doèíst v nástìnce pøed orlovnou, èi na webových stránkách
www.orelvizovice.cz.
Mgr. Albìta Dolealová a Bc. Ondøej tach

4/2015
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DÌTSKÝ DEN NA CHRASTÌOVÌ
Letoní Kácení máje vylo
na krásné datum - 6 .6. Zároveò
s ním se na Chrastìovì slavil i
neménì významný Dìtský den.

na koni a podobných. Vrcholnou
dìtskou atrakcí byla ovem monost svezení na fréze - vari - a
na dìtských motorkách - tady

Poèasí bylo v sobotu nádherné proslunìná obloha a teploty se
vyplhaly nad 30 stupòù. Jako
kadoroènì se organizace obou
událostí ujali hasièi, kteøí ji od
brzkých ranních hodin pilnì pracovali, aby bylo ve pøipravené

se stály dlouhé fronty. A zlatým
høebem mezi sportovními disciplínami bylo pøetahování lanem,
kdy se dìti rozdìlí do ètyø drustev a potom za velkého povzbuzování rodièù a kamarádù zkouí
dostat støed lana na svou pùlku.

na zahájení ve 14.hodin a dìti se
tak mohly tìit z nápaditých soutìí, jakými jsou napøíklad házení balonkù, skákání v pytli, jízda

Soutìí se vdy ve dvou kolech a
lepí mustvo poté postupuje do
finále. Dìti se bijí za své vítìzství jako lvi, aby si v závìru

vichni mohli odnést medaile - a
u skonèili na nepopulárním
bramborovém místì nebo na
místì prvním.
V odpoledních hodinách pøiletìlo letadlo, které nìkolikrát
zakrouilo nad Chrastìovem
a pøi kadém prùletu rozhazovalo pro dìti sladkosti a jiné drobnosti. Na Chrastìovì máme to
tìstí, e jeden z hasièù patøí
nejen do dobrovolného spolku,
ale i do útvaru profesionálního mohli jsme dìtem nabídnout také
nevední záitek v podobì
opravdového hasièského auta,
které k nám dorazilo ze Zlína.
Profesionálové ukázali dìtem, v
èem spoèívá práce hasièù a co
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ve musí patøit k výbavì hasièského auta. No a pøi tak horkém
dni to nelo ani jinak, ne e se
dìti pak z hasièského auta kropily a pøíjemnì ochlazovaly.

Tím vím ale výèet pobavení
pro nae nejmení neskonèil - na
závìr pro nì byla pøipravena i
tombola!
Moderování celého dìtského
odpoledne se ujal Ludìk Polèák
mladí. A podle ohlasù musím
øíct, e se mu moderování
povedlo a budeme rádi, kdy
bude pokraèovat i v pøítích
letech.

Na veèer byla tradiènì pøipravena hudební skupina Kolík rock (Miroslav Hromádka - klávesy, zpìv, Pavel Kamenèák - kytara, zpìv, Petr Mikulèík - kytara,
zpìv, Honza Mahrek - bass kytara, Jaroslav Maòas - bicí).
Kapela hrála iroký repertoár,
take si urèitì kadý nael svùj
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álek kávy a o zábavu bylo
postaráno a do pozdních noèních hodin.
A s tombolou nepøili zkrátka
ani dospìlí, na veèer byly pøipra-

vý), Mira Dolanský, Radek ika,
Franta Malý, Jarek Malý, Zdeòa
Malý, Blanka Malá, Tomá Malý,
NEREZ (Ludìk a Jana Polèákovi), Romana Otáhalová, PKN
nábytek, s.r.o. (Pavel Kamen-

Jeník Malý, TRNKY - BRNKY
(Richard Jaronìk), manelé Èervenkovi, Pavel Kubina, mateøské centrum BERUKA (Adéla
ainková), Laïa Josefík, Iveta
imoníková, Tomá astný,

èák), Mira Slavík, H.P. - servis
hydraulika s.r.o. (Zdenìk Èimáø), David Mildt, MUDr. Vladimíra Kubíèková, Simona Malá,

Martin Lutonský, Eva Kalendová,
manelé Kmínkovi
Foto: Josef Kalenda
Olga Kmínková

veny ceny i pro nì a nutno dodat,
e mnoho jich bylo velmi hodnotných. Ovem mezi nejzajímavìjí ceny patøilo urèitì ivé jehnì,
které se svého majitele doèkalo
a v nedìli dopoledne.
Hasièi dìkuji vem sponzorùm: EZOP s.r.o. (manelé
Uhøíkovi), Tomá Hájek, Hana
Dobiáová, DAS Transport s.r.o.

(Jiøí Babáèek), Broòa Kalenda,
GENERALI a.s. (Duan Slovenèík), manelé Dolantí, Karel
Krák, Martin Kmínek, Bøea
kabraha, ROSTRA s.r.o. (Petr
Mikulèík), Rybárna (manelé Kováøovi), TESCOMA s.r.o. (Michal
Robek), øeznictví (Tomá Kubíèek), FLERET (Zdeòa Hracho-
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NEJVÌTÍM A NEJVYDATNÌJÍM PRAMENEM NÁRODNÍCH DANÍ
JSOU NAE HOSTINCE!
Druhým a zároveò závìreèným volným pokraèováním historie pálenic, stáèíren a samotného
druhu podnikání v této oblasti se
posuneme historicky do roku
1911, kdy se blíily volby do vídeò-

ského parlamentu a Èei, lépe
øeèeno Cech hostinských chtìl
zde mít své zástupce. Ji pøed
více jak sto lety bylo známo, e
hospody jsou nemalým pøínosem
do státního rozpoètu a o dani z
alkoholu nemluvì.
Jak je úsmìvné, kdy stát
veobecnì bojuje proti zvýené
konzumaci alkoholu, zvlátì u
mladistvých a pak s radostí natáhne ruku pro daò z alkoholu.
Váení zákonodárci - mám
skvìlý tip. V roce 1911 se vybírala
i daò ze sirek. Co vy na to?:

dnem, nevìnovali opìtnou a zvýenou pozornost vemu, co souvi-

sí s volbou do vídeòského parlamentu.
Opakujeme, co jsme u nìkolikrát napsali: Nový parlament se
bude usnáet o daních, které musí

státu opatøit úhradu výdajù na veliké poadavky vojenské, na úpravu
úøednických platù, na sociální
pojitìní ivnostnictva, a dìlnictva
- nemluvíme-li u o jiných ohromných potøebách. Stát musí peníze
dostat. Jde vak o to, kdo je má
poskytnout. Jde ,o zásadní rozhodnutí, má-li býti postien novými
danìmi zase lid malý, ivnostnictvo a dìlnictvo, zvýením rozmanitých daní spotøebních a novými
podobnými danìmi nepøímými,
anebo má-li se ze základù zmìnit
celá soustava státních pøijmù a
má-li se zaehnat nynìjí nesnesitelná drahota.
Hostinstvo je jako vdy v
první trefì. Jde o daò z piva, o

Hostintí, k volbám!
Dne 13. èervna .volí se
poslanci do øíské rady. Bylo by
,hrubým zanedbáním povinnosti,
ba, bylo by. neodpustitelným høíchem, kdybychom v tomto èísle
Hostimila, posledním èísle pøed
velevýznamným a rozhodujícím.

PØEHLED ETIKET ZANIKLÝCH PÁLENIC (II. èást)
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daò z vína, o daò z lihu, o daò ze
sirek, o daò z minerálních vod.

4/2015

Pøesvìdèujeme se co den, e
poslaneètí kandidáti z jiných stavù
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nemají ani ponìtí o strastech hostinstva. Mnozí pøedáci naeho
stavu intervenovali u politikù na
slovo vzatých, kteøí se teï ucházejí o mandát, pøednesli jim poadavky stavu hostinského, sestavené Ústøední Jednotou Hostimil, a
poznali, e tìm èelným politikùm
jsou nae poadavky panìlskou vesnicí. Je to opravdu napováenou, ale je to smutná pravda. Kandidáti ovem pøíslibují, e
se hostinstva zastanou, ale - co u
bylo takových slibù!
Nebudou-li mít hostintí v
novém parlamentì aspoò nìkolik
muù z vlastních øad, muù, kteøí
bìdy ivnosti hostinské sami proívají a kteøí budou ve svých klubech bdìlou stráí, hlasateli
naich potøeb, svìdomitými pouèováteli, varovniky a povzbuzovateli, pak je zhouba stavu hostinského zpeèetìna!
Èeti hostintí jsou vlastenci,
kteøí se v lásce k národu ,a jeho
právùm nedají nikým zastíniti.
Kdo by se opováil tvrditi za nynìj-

Z VIZOVSKÉHO ZPRAVODAJE ROKU 1930
í volební kampanì, která je pøímo
divoká, e hostintí poøád jenom
chtìjí své poadavky mít zajitìny,
budi s nevolí a .s nejvìtí energií
odmítnut! Nejvìtím a nejvydatnìjím pramenem národních
daní jsou nae hostince. Místnosti hostinské jsou semenitìm
vech vlasteneckých podnikù.
Hostintí jsou èleny nejrozmanitìjích národních korporací a bez.
reptání kladou na oltáø vlasti proti
jiným obèanùm nìkolikanásobné
pøíspìvky. Konají to vecko z
nadení a idealismu vlasteneckého.
Ale hostintí chtìjí také ít,
chtìjí mít v národní organisaci své
zastání! Hostintí nehodlají se státi obìtními beránky nevímavosti
a podceòování!
Budoucnost
je
hrozivá.
Zmekáme-li nebo zanedbáme-li
rozhodující okamik, bude zle!
Tím rozhodujícím momentem jest
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volba poslancù.
Ústøední Jednota Hostimil
vydala k hostinstvu povely dvojího
druhu: U vech kandidátù ucháze-
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jme se o záruku, e se zastanou
naich poadavkù a e nás budou
bránit. Který kandidát - smýlení
ryze èeského - bude nejspolehlivìjí, toho volme!
A druhá výzva: V mìstské
skupinì klatovské, domalické,
a.t.d. uchází se o mandát pan Jindøich Juna, restauratér v Plzni V
mìstské skupinì kolínské a.t.d.
kandiduje pan Ant. Sládek, vinárnik v Kolínì. To jsou dva mui, kteøí skvìle obstarají ve svých klubech a v celém parlamentì nai
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obranu, kteøí budou plamennými
zastánci ivnosti hostinské, kteøi
vynaloí vecko, aby od stavu
hostinského odvrácena byla zhouba!
Hostintí zmínìných dvou volebních obvodù musí vynaloit
vecko, aby tito dva kandidáti stali
se poslanci. Není tøeba burácivì
se pøimlouvat za jejich volbu. Ale je
nutno, aby li vichni hostintí k
volbì, aby své kandidáty volili, ale
je také nezbytno, aby hostintí starali se o podporu kandidátù tìch
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ve vrstvách jiných ivnostníkù a
øemeslníkù, ve vrstvách dìlného
lidu, u stavù støedních vùbec! V
hostincích klidným, nevtíravým,
vìcným vysvìtlením mnoho lze
dokázati. Pan |una i pan Sládek
jsou výborní mui, poctivci, nadení pøíznivci strádajícího malého
lidu, ponìvad jsou toho lidu pøísluníky a jeho strasti pociují a
znají.
Antonín Kejhar
(Pùvodní èlánek z 5, èervna
1911 byl zveøejnìn v hostinských
listech Hostimil, jakoto orgánu
Jednoty èeskoslovanského hostinství. Byl velmi neèitelný a nejen
zub èasu, ale i ostrý tesák myi se
podepsal na obsahu a jen stìí
jsem dával dohromady celý text.
Takté jsem si dovolil ponechat
èlánek v pùvodním podání autora,
take za chyby, spíe dobový jazyk, se omlouvám).
Richard Jaronìk
Etikety ze sbírky Libora Macka

NE, NA ZÁCHYTKU NE! TAM JSEM U BYL!
ZAZNÌLO NA JINAK VELMI KLIDNÉM MASTERS OF ROCK
Váení ètenáøi,
léto je v plném proudu, dosahuje ji své druhé poloviny a my
pøicházíme opìt s èlánkem, který
hodnotí uplynulé období.
Nejvìtí událost roku Masters of Rock - je za námi a
my musíme konstatovat, e
letoní roèník byl obdivuhodnì
klidný, a to navzdory mnoství
fanoukù rockové a metalové
hudby, kteøí do Vizovic pøijeli.
Opìt policisté pøijímali oznámení
o krádeích vìcí ze stanù, ztrátách mobilních telefonù, penìenek s doklady a penìzi, apod.
Oproti nìkterým uplynulým roèníkùm dokonce neskonèil ani nikdo
z návtìvníkù v policejní cele.
Jeden fanouek byl vak ji ve
ètvrtek pøevezen na ARO Krajské
nemocnice Tomáe Bati z dùvodu intoxikace nejen alkoholem.
ne, na záchytku ne!
Jen o den pozdìji upoutal
pozornost cestujících ÈD a policistù mu zjevnì pod vlivem
alkoholu, který se nacházel v
sousedství nádraních záchod-

kù. Pøi komunikaci s pìí hlídkou
se sesunul k zemi a usnul.
Pøivolaná motorizovaná hlídka také nebyla úspìná, kdy se
snaila za pomoci bolestivých
podnìtù pøivést opilého zpìt do
reality. Policisté u nìj nali jeho

doklady totonosti a pøivolali
výjezd zdravotnické sluby s
lékaøem, aby mue prohlédl a
rozhodl o jeho dalím osudu pro
nìkolik pøítích hodin. Ani lékaø
úspìný nebyl a mu stále nereagoval. Zareagoval a po chvíli
velmi pøekvapivì, kdy policisté
pronesli slovo záchytka a
dohodli se s lékaøem o umístìní
mue v protialkoholní záchytné
stanici. Na vyøèené slovo reagoval mu tak, e se na chvíli probral, vyhrkl ze sebe ne, na
záchytku ne, tam jsem u byl a
opìt usnul. Pak se jej podaøilo
ale probudit a pøimìøenì svému
stavu a hodnotì alkoholu namìøené v dechu 3,83 s policisty a
zdravotníky mluvil a podivoval
se, e není u nich v obci na fotbalovém høiti, ale právì ve
Vizovicích na nádraí ÈD. Po
oetøení na místì byl policejním
vozidlem pøevezen do Kromìøíe, kde byl pøedán na záchytku,
kam pùvodnì tolik nechtìl.
zapomenutý skútr.
Dva dny po skonèení festivalu byla vyslána motorizovaná
hlídka policistù obvodního oddìlení na Razov, kde byl údajnì
nalezen oputìný skútr, který
jeho nálezce dotlaèil do nejbliího domu a nechal jej tam. Obyvatelé domu mìli pùvodnì
strach, aby skútr nepocházel z
trestné èinnosti a oni s jeho pøechováváním nemìli oplétaèky.
Proto situaci oznámili na linku
158 a udìlali dobøe. Postupnì se
klubíèko záhad kolem skútru rozpletlo a vylo najevo, e se skútrem pøijel na festival dvaadvacetiletý syn majitelky, který se na
festivalu tak zresetoval, e
zapomenul na skútr a odjel domù
vlakem a na to, e pùvodnì pøijel
na motorce, si u vùbec nevzpomnìl. Spoluprací hlídky a operaèního dùstojníka se podaøilo
získat kontakt na manela majitelky, který kontrolou garáe u
nich doma s údivem zjistil, e
opravdu skútr v ní zaparkovaný
není a bylo s ním dohodnuto, e
skútr zùstane v úschovì v rodinném domì na Razovì a on se
synem si pro nìj pøijedou o dva

dny pozdìji a vyzvednou si ho.
Konec dobrý - vechno dobré.
Po dvou snad úsmìvných
pøíhodách bychom vás chtìli
informovat o dvou problémech
souvisejících s dopravou.

Tím prvním problémem zpùsobujícím komplikaci motoristùm
je úplná uzavírka silnice I/49
mezi obcí Lhotsko a Bratøejovem - Chrámeèným. Tato uzavírka by podle pùvodního plánu
mìla trvat a do 11. 10. 2015.
Bude-li prodlouena, nebo zkrácena, to záleí na postupu prací
na obchvatu obce Lhotsko.
Objízdná trasa smìrem na Valaskou Polanku pro vozidla do
3,5 tuny je pøes obec Lutoninu a
Ublo. Pro vozidla nad 3,5 tuny
potom je objízdná trasa a pøes
Vsetín.
Druhým problémem, který se
objeví více se zaèátkem provozu
mateøské kolky ve Vizovicích je
zpùsob vyjídìní z ulice vedoucí
k mateøské kolce. Tato ulice je
povaována za místo leící mimo pozemní komunikace, tudí
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vechna vozidla a jejich øidièi pøi
vyjídìní od kolky musí dát
pøednost vem vozidlùm pøijídìjícím smìrem od Zlína, Valaské
Polanky, èi z centra Vizovic. V
ádném pøípadì, pøi vyjídìní od
kolky a jízdì zpìt do mìsta,

nebo zaboèování vlevo, si nelze
vynucovat pøednost pøed vozidly
jedoucími z Palackého námìstí,
odboèujícími na Valaskou Polanku, jak by na bìné køiovatce
tohoto typu a tvaru bylo správné.
Tento nevar odpozorovali policisté pøi dohledu na silnièní provoz pøi kontrole pøechodu pro
chodce v dobì, kdy dìtí chodí s
rodièi, nebo jsou vezeny ráno do
kolky. Jedná se o dopravní pøestupek - nedání pøednosti v jízdì,
který by mohl vést ke kolizní situaci, a to na velmi frekventované
komunikaci.
Proto
ádáme
vechny motorizované rodièe,
kteøí vozí své dìti do této kolky,
aby mìli toto upozornìní na
pamìti.
S pøáním hezkého zbytku
léta za policii Tomá Kubù.

Vizovské noviny

V DEVÁTÉM DÍLE: VÍTE, E SPISY Z DOBY PRVNÍ SVÌTOVÉ VÁLKY A STARÍ
BYLY V DÙSLEDKU NOVÝCH PØEDPISÙ SKARTOVÁNY!
V dnením díle se budu zaobírat kanceláøskou a spisovou
slubou, pro ní mají nai úøedníci velkou slabost ji od mocnáøství
Kanceláøská a spisová sluba byla u èetnictva upravena
velmi podrobnì. Pøedevím tu
byla upravena terminologie vydávaných øídících aktù.
Ministerstvo vnitra a generální velitel èetnictva vydávali výnosy. Generální velitel ve veobecných disciplinárních záleitostech publikoval sborové rozkazy.
Zemská èetnická velitelství,
exponovaní èetniètí tábní dùstojníci, velitelství èetnických
oddìlení a okresní èetnická velitelství vydávala svým podøízeným rozkazy. Záleitosti stavu a
hospodáøství a záleitosti, které
mìly být uvedeny ve známost
vem podøízeným pøísluníkùm
èetnictva, vyhlaovaly se v denních rozkazech. Písemná pouèení, která udílela velitelství svým
podøízeným se zøetelem k urèitým pøípadùm vztahujícím se na
slubu a kázeò se nazývala
pouèné rozkazy. Rozkazy adresované nìkolika velitelstvím, ale
vyhotovené pouze v jediném
exempláøi, který po tìchto velitelstvích obíhal, se nazývaly obìníky. Sdìlení, která si èinila èetnická velitelství na roveò sobì
postavená, nebo která èinila velitelství èetnických oddìlení a velitelství vyí vojenským a civilním
úøadùm a velitelstvím, nebo která
byla tìmito úøady a velitelstvím
zmínìným èetnickým velitelstvím
zasílána se nazývala dopisy.
Podøízení pøísluníci èetnictva a
podøízená velitelství podávala
svým pøedstaveným (pø. ministerstvu vnitra) hláení a pøedkládala jim své prosby. Èetnické
stanice a okresní èetnická velitelství podávala sluebním a ostatním úøadùm, jako i vojenským
velitelstvím a úøadùm oznámení
a udání. Sluební úøady zasílaly
èetnickým stanicím a okresním
èetnickým velitelstvím pøíkazy.
Soudy a státní zastupitelství
(vojentí prokurátoøi) v záleitostech týkajících se výkonu trestní
pravomoci zasílaly vyzvání, v
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ostatních pøípadech poádání.
Ta stejnì tak zasílaly jiné úøady
civilní a vojenské.
Pro úplnost je tøeba se zmínit
i o dalích druzích èetnických
písemností, jejich vedení bylo
pøedepsáno - prùbìník - spis,
který nìkterým velitelstvím jen
probíhal. Dále to byl sluební lístek, jím se v èistopise na ètvrtarchu vyøizovaly vìci podøadného
významu. A nakonec dotazník na
rozdìleném pùlarchu s èástmi
dotaz a odpovìï.
Také zapisování do podacích
protokolù bylo podrobnì upraveno, nejsou tu vak nìjak významné odchylky proti bìným zvyklostem. Dùleitým druhem èetnických archiválií byly památníky, jejich vedení bylo naøízeno výnosem ministerstva vnitra
ze 7. ledna 1921. Navazovaly na
stanièní kroniky, zavedené ji za
Rakouska - Uherska rozkazem
èetnického inspektora ze 3. èervence 1914.
Kadý stupeò èetnické organizace mìl své zvlátní písemnosti upravené pøedpisy. Pro
skartaèní øízení platil pøedpis, e
zemská èetnická velitelství
sestavovala v lednu a pak v
únoru pøedkládala výkaz o spisech, které chtìla toho roku vyøadit.
Zásadnì mìly být zachovány
denní a dosud platné pouèné
rozkazy, platné spisy dùvìrné,
platné normativní výnosy s rozkazy; obyèejné, dùvìrné a tajné
(mobilizaèní) podací protokoly,
protokoly o pøehlídkách, pátrací
pomùcky, spisy týkající se nevypátraných zloèincù, protokoly o
onemocnìní, spisy penzijní,
trestní protokoly s rejstøíky, záznamy o uloených trestech, protokoly o pochvalách s rejstøíky,
kniha o poèetním stavu
koda je to, e v roce 1925
bylo vydáno naøízení, e pouze
spisy z let 1918 - 1920 mají být
uschovány. Spisy z doby první
svìtové války a starí byly vak v
dùsledku nových pøedpisù skartovány!!!
A co nám prozradil památník ÈS Vizovice dále?
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16. 5. 1938 Vypukla v obci
Bratøejovì dobytèí nákaza slintavka a kulhavka, která se pak
rozíøila v celém obvodì. Na tuto
nákazu uhynulo celkem 8 kusù
dobytka v celém obvodì. Èetnictvo støeilo vechny obce, aby
byl zamezen prùhon a vývoz
dobytka, aby nákaza byla co nejvíce omezena.
24. 9. 1938 Byla naøízena
veobecná mobilisace vech roèníkù branné moci do 40 let.
Rovnì konì pro selskou vozbu
a nákladní automobily byly odevzdány vojenské správì, take v
obvodu stanice nezùstalo ádné
nákladní auto. Prùbìh mobilisace byl klidný. Následkem toho
byli odveleni ze zdejí stanice 4
èetníci, take na stanici zùstal
velitel stanice se dvìma èetníky.
5. 10. 1938 President republiky Dr. Edvard Bene vzdal se
úøadu presidentského. Zpráva o
tom byla pøijata obecenstvem
klidnì, ponìvad se to ji pøedpovídalo.
28. 10. 1938 Byl zvolen Národním shromádìním Dr. Emil
Hácha na presidenta republiky,
dosavadní president nejvyího
správního soudu. Obyvatelstvo
pøijalo zvolení presidenta klidnì
a vyzdobilo své domy prapory ve
státních barvách.
31. 12. 1938 Za rok 1938
bylo docíleno tìchto úspìchù:
zatèeno bylo 38 osob, udáno 381
osob, pøedvedeno 19 osob, eskort provedeno 6.
V této dobì se dostáváme na
historický mezník naich dìjin a
dovolte mi, abych nyní èerpal i z
jiných pramenù, ze Zápisníku
OÈV Zlín
Kvìten - èervenec 1938 V
mnoha obcích zlínského okresu
vypukla u hovìzího dobytka slintavka a kulhavka. Pøi této epidemii uhynulo v okrese celkem 50
kusù hovìzího dobytka.
23. 9. 1938 Hlasatel ès. rozhlasu sdìlil ve 22.15 hod., e
president republiky naøídil podle
§ 23 branného zákona mobilisaci. Dvacet minut po tomto prohláení bylo Námìstí Práce ve
Zlínì plné a branami továrny
proudily zástupy muù ve stáøí

od 20 - 40 rokù. V jejich pravicích
nebyl tentokráte kontrolní lístek.
Na jeho místì svírala pìst vojenskou kníku. Po 23. hod. odjídìly ze Zlína první vlaky vezoucí
vojáky k jejich plukùm. U nádraí
bylo jako v úle. Ulice chrlily nové
a nové proudy, pùda byla poseta
kuføíky a vlaky nestaèily pojmout
vechny, co ji dávno pøed pùlnocí stáli pøipraveni k odjezdu.
Staré vlastenecké a vojenské
písnì znìly ulicemi a jejich tóny i
obsah hlásaly, e to jest nás
vech spoleèná vìc, abychom
splnili povinnost k vlasti, je
zavolala.
Do 7 hodin ráno byli takøka
vichni záloníci ze Zlína ji na
cestì ke svým plukùm. I ze
vech ostatních obcí zlínského
okresu dìl se nástup záloníkù v
bezvadném poøádku.
Motorová vozidla, pøípøe
odevzdána
v
pravý
èas.
Pøísluníci èetnických stanic
konali v mobilisaèních dnech
slubu pøesnì a ukáznìnì.
5. 10. 1938 o 19. hod. oznámil rozhlasem president republiky Dr. Ed. Bene, e se rozhodl
odstoupiti z presidentského úøadu. Jeho abdikace byla pøijata
klidnì.
30. 11. 1938 Provedena está volba presidenta republiky, pøi
ní byl zvolen president nejvyího správního soudu JUDr. Emil
Hácha.
Nový president byl uveden
do sídla bývalých èeských králù
prostì, ale upøímnì, s vírou, e
se mu podaøí pøevést lid a republiku z úskalí a nebezpeèí k nové
slávì a jistotì státní svobody.
VÝZVA: Na tomto místì si dovoluji poádat vechny ètenáøe nebo
jejich pøíbuzné o laskavost. Je velmi
obtíné shánìt materiál tohoto druhu.
Proto se na vás vechny obracím s
prosbou, kdo máte k tomuto tématu
co øíci (by osobní názor) nebo máte
materiály, fotografie, písemnosti nebo
cokoli z období první republiky a
Protektorátu, ozvìte se prosím na
èíslo 577453333, kontaktujte kohokoli z policejní sluebny ve Vizovicích,
nebo se obrate na èleny redakèní rady Vizovických novin.

Dìkuji Vám mnohokrát,
Tomá Kubù

VIZOVJÁNEK
Do závìreèného národního kola pøehlídky dìtských souborù se
protancovala nejmení skupina Vizovjánku s pásmem Maliny.

V pùlce èervna se tedy dìti s CM Ocún vypravily na Vysoèinu. Èekala je prohlídka mìsta Jihlava i s jeho podzemím, návtìva zoo, kola

v pøírodì, koupání, spoleèný veèer s dalími soubory a samozøejmì
to hlavní, vystoupení.
Zábavou výletu se stal tanec Námoøníci v pruhovaném trièku, který dìti tancovaly v kadé volné chvíli, pøi jakékoliv zastávce.
Více si mùete prohlédnout ve fotogalerii na naich webových stránkách vizovjanek.cz.
Anna Macková
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