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tak tady máme zase podzim, zahrádkáøi dokonèují poslední skliznì
úrody, kolákùm zaèaly kolní povinnosti, dny se nám zaèínají zkracovat a
blíí se pomalu, ale jistì, konec roku.
Nové vedení mìsta má za sebou ji témìø rok od ustavující schùze,
která se uskuteènila 10. listopadu 2014, a tak mi dovolte alespoò èásteèné
bilancování.
Domnívám se, e se prùbìnì øeí a tím naplòují volební sliby témìø
vech zastupitelských stran. Vìøím v úspìné dokonèení stavební akce v
rámci tzv. Revitalizace centra Vizovic, kdy jsme zboøili nevkusnou trnici a
nefunkèní kotelnu a v této lokalitì má vyrùst klidová zóna s parkovacími
místy, která v centru mìsta doposud velmi chybí. Vítìzná firma stavební
zakázky dìlá ve pro to, aby splnila termín øádného ukonèení a pøedání
díla, který je plánován na konci listopadu 2015. Pevnì vìøím, e termín
bude dodren.
Tato investice, je bude èásteènì hrazena z dotaèních fondù, nefiguruje v letoním rozpoètu jako jediná. Investovali jsme rovnì do kolských
zaøízení pro koláky, pøedkoláky i pro ty nejmení dìti, tedy snaili jsme se
finanènì pomoci kole, kolce, DDM Zvonek i Mateøskému centru Beruka.
V rozpoètu mìsta jsme nezapomnìli ani na zájmové a sportovní skupiny a
krouky, které jsme rovnì finanènì podpoøili.
Myslím si, e se vak trochu pozapomíná na moné investice na obnovu a výstavbu sportovi a dìtských høi, ale vìøím, e se nám v dalím
roce podaøí uvolnit a pøidìlit finanèní prostøedky i pro nì. Jsem toho názoru, e dìti a mláde ve Vizovicích by mìli mít monost, za finanènì dostupných podmínek, si jít zasportovat na sportovitì, popø. do tìlocvièny nebo
haly. Domnívám se, e stávající sportovní areály ve Vizovicích by mohly být
udrovány ve vìtí èistotì a pravdìpodobnì by té pøivítaly nìjakou korunu na renovaci.
Avak s ohledem na náklady sportovi èi tìlocviènu se sport pro
nìkteré rodiny stává v naem mìstì témìø nedostupný a to mì upøímnì
mrzí. Podpoøme nae dìti i mláde, a se ke sportu zaènou vracet. V dnení dobì nae dìti mají èím dál více nesportovních aktivit a tìlesný pohyb
opomíjí. To je vak velká koda.
Vìtina volebních programù zvolených zastupitelù rovnì obsahovala
závazky k podpoøe budování cyklostezek. Víme, e cyklostezka, která by
navázala na dlouhou zlínskou cyklostezku podél øeky Døevnice a propojila
ji s Vizovicemi, je v souèasné dobì v nedohlednu. Nebude jednoduché
vykoupit vechny soukromé pozemky na plánované trase a vekerá administrativa bude jistì velmi sloitá. Je vak tøeba, abychom v naem úsilí o
uskuteènìní tohoto zámìru pokraèovali.
Pojïme se vak soustøedit na monost vybudování stezky pro cyklisty
pøímo v naem mìstì - pro vìtí bezpeènost cyklistù. A také na stezku,
která by vedla po bývalé Baovì dráze z Vizovic do Jasenné. Èasto se procházím s rodinou nebo bìhám po této dráze. Musím øíci, e tam je docela
ivo - lidé na procházce, na kole, v zimì na bìkách. Moná, e právì s
touto cyklostezkou bychom mohli vánì zaèít. Kdybychom zøídili vhodný
cyklistický povrch, mohly by se zde malé dìti uèit jezdit na kole nebo na
koleèkových bruslích a v zimì vichni zájemci bìhat na bìkách. Tak tøeba
se doèkáme.
Sportovní aktivity ve Vizovicích by jistì podpoøilo i otevøení tzv. druhé
brány v zámeckém parku (z ulice tìpská), urèitì by øada místních sportovcù zaèala v parku opìt bìhat a maminky s koèárky a dùchodci by se zde
mohli procházet, co je v souèasné dobì s ohledem na úzkou a frekventovanou tìpskou ulici trochu komplikované. Snad se naplní vìèné pøání
pana Frantika Kladníèka a dohodneme se s kastelánkou vizovického
zámku, aby alespoò o víkendech byla druhá brána parku otevøená.
Kladnì hodnotím, e se v poslední dobì i na ZMV dostavují pravidelnì témìø vichni zvolení zastupitelé a jednání zastupitelstev i diskuze jsou
korektní a vìcné. Mám pocit, e ji zmizela nervózní atmosféra, která panovala pøed zvolením starostky mìsta. Vichni zastupitelé napøíè politickým
spektrem se snaí pracovitostí, svými nápady a pøipomínkami posunout
blaho Vizovic jetì dál, a to je velmi dobøe.
Závìrem bych Vám vem chtìl pøed pøíchodem zimy popøát jetì co
nejvíce krásných podzimních slunných dní.
Mgr. Jiøí Ostravský
èlen Rady mìsta Vizovic

POZOR NA NAHLÁENÍ DOÈASNÌ
VYØAZENÝCH VOZIDEL,
TERMÍN JE KONEC ROKU 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo doèasnì vyøazeno z provozu pøed 30. èervnem 2013 (je v depozitu), musíte pøijít do konce
roku 2015 na pøísluný úøad registru vozidel (dle trvalého pobytu,
sídla spoleènosti) a sdìlit, kde vozidlo je a jaký je úèel jeho vyuití.
Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativnì zanikne a u
nepùjde pøihlásit.
V pozdìjích pøípadech doèasného vyøazení (po polovinì roku
2013) máte rovnì povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbr finanèní sankce.
Dalí informace získáte na tel. èísle 777 471 183, 777 471 184
JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH

(NE)BEZPEÈNÝ VÌK
Dne 29. záøí 2015 probìhla
v jídelnì Domu s peèovatelskou slubou (DPS) Vizovice
beseda pracovnice sociálního
odboru s obyvateli DPS na
téma bezpeèí seniorù, spolu s
promítáním filmu (Ne)bezpeèný vìk, který byl získán z
odboru prevence kriminality
Krajského øeditelství Policie
ÈR ve Zlínì. Názvy jednotlivých oddílù filmu jsou víc, ne

O tom, e naim spoluobèanùm z DPS není rozhodnì
vlastní bezpeèí lhostejné a e
mají zájem o naèerpání èi prohloubení informací o tom, jak
co nejlépe chránit sebe i své
blízké, svìdèí i jejich hojná
úèast na akci.

K MEZINÁRODNÍMU DNI SENIORÙ
Milí senioøi, milé dámy a milí pánové,
k letonímu Mezinárodnímu dni seniorù, který pøipadl, jako ostatnì kadoroènì, na 1. øíjna, pøijmìte nae dodateèné díky za vai
moudrost a lásku, bez kterých by to nelo, a souèasnì pøání hodnì
zdraví a optimismu i toho ostatního, co obohacuje ivoty nás
vech.
Marie lahaøová, DiS.
sociální pracovnice MìÚ
Vizovice

hlavnì na základì pøíkladù z
praxe se mohli diváci seznámit
se vemi monými nebezpeèími, s nimi se mohou senioøi
setkat doma, ale i venku na
ulici. Podstatnou výhodou bylo
i to, e se svými mnohdy smutnými a bolestivými zkuenostmi se ve filmu ostatním svìøili
lidé - senioøi, kteøí takovou
traumatickou událost zaili
sami na vlastní kùi.

výmluvné: ivot je cennìjí,
Pøíleitost dìlá zlodìje, Moná pøijde i podvodník, Nìkdo
je za dveømi, Nemusím být
obì, Klíè k bezpeèí, Stáøí
bez nehod a Trable v letech.
Velmi srozumitelnou formou a
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Nezbývá, e popøát vem, a
to nejen obyvatelùm DPS, ale i
ostatním seniorùm, obèanùm
Vizovic, aby byl jejich ivot
opravdu klidný a bezpeèný.
Marie lahaøová, DiS.
sociální pracovnice MìÚ
Vizovice

Vizovské noviny

OHLASY ÈTENÁØÙ
iji sice ji více jak ètyøicet let v Kanadì a díky nemoci u nemùu
tolik cestovat, tak se na svou milovanou Moravu u nikdy nepodívám.
V létì byl u mì na nátìvì pøítel z mladých èasù a mimo spoustu
vzpomínek mi pøivezl i Vae Vizovské noviny (ani nebudu øíkat, e v
nich mìl zabalenou láhev od slivovice). Nejsem sice rodaèka z Vaeho
krásného mìsta, ale stranì ráda vzpomínám na romantické procházky po parku a okolo rybníka, kde jsem tenkrát za svým pøítelem jezdívala. To u ve odvál èas, on zùstal doma, ve Vizovicích, já utekla do
svìta.
S chutí a elánem jsem jedním dechem noviny pøeèetla, i kdy fotky
mi témìø nic neøíkají, zaujala mì historická èást Vizovský kostel na
rozhraní vìkù. Je fajn, e se zabýváte minulostí, protoe se na ni
stranì rádo zapomíná a my pamìtníci u víme, e ve tu u bylo a
ve se opakuje.
Dìkuji za vydávání Vizovských novin.
Marie Hajdová - Hrabinová

Dalí, tentokráte ji ètvrté volné pokraèování kvízu Jak znáte
Vizovice pøedstavuje na obou snímcích dvì roubenky, které mají
základ ji v 18. století. Pravdìpodobnì jste ji okolo tìchto chalup
mnohokrát kráèeli, ale vìøím, e pro vìtinu (kromì ulièanù, kteøí
jsou témìø sousedy), bude oøíek domky zaøadit. Správné odpovìdi
v tomto sloupci - dole pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury - edice
Vizovicko)

Dìkujeme za moudrá slova, povzbuzení do dalích èísel VN a
samozøejmì podporu pøi shromaïování historických faktù a fotografií, co není vdy lehký úkol. Pøejeme hodnì zdraví.
Richard Jaronìk

ideálnì 2+kk, 2+1.
Nabídnìte.

Tel.: 608 720 716
5/2015
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Obr.1: Øíèanská ulice - roubená chalupa èp. 235 v jádru z 18. století
Obr.2: Rùová ulice - zbytek roubeného domu èp. 162 v jádru z 18. století

Koupím byt ve Vizovicích,

VÍTE JAK TØÍDIT ODPADY?
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VIZOVICKÝ DOMEK È.P. 256 ZÍSKAL CENU LIDOVÁ STAVBA ROKU
místnosti, nátìru døevìného
stropu, podlahy v kuchyòce,
vnitøního okna dveøí do kuchyòky, výmalbì v chodbièce a kuchyòce. Z toho je zøejmé, e
domku je vìnována náleitá a
dlouhodobá péèe, take získaná
cena je jistì v dobrých rukou.
Tímto bychom chtìli paní Jarmile
Semerákové k vítìzství pogratulovat a rovnì podìkovat za odpovìdný pøístup k obnovì této
kulturní památky a snaze zachovat hodnoty svého majetku pro
pøítí generace.

V pátek 18. 09. 2015 probìhlo v budovì Krajského úøadu Zlínského kraje vyhláení výsledkù projektu Lidová stavba roku za pøíkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako
významný pøínos k zachování kulturního dìdictví. Projekt poøádá
Zlínský kraj ji od roku 2008. V letoním roce byl mezi nominované
objekty zaøazen domek è.p. 256, který se nachází na ulici Øíèanské ve
Vizovicích. Druhým pøihláeným objektem byla valaská chalupa è. 7
Pod Bludným v Kateøinicích.
K naí velké radosti získal ocenìní Lidová stavba roku za rok
2015 právì domek z Vizovic. Jeho majitelka, paní Jarmila Semeráková, která se na vyhláení dostavila z Prahy, kde trvale ije, tak mohla
pøevzít ocenìní, kterým byl ek pøiznávající finanèní odmìnu ve výi
padesát tisíc korun a také kovový títek, který bude upevnìný na vítìzný objekt.
Ten byl v roce 2009 prohláen za kulturní památku. Od té doby
proel postupnou obnovou, která mu dodala nynìjí podobu. Tato
obnova spoèívala v opravì fasády a komína, obnovení nátìrù vstupních dveøí, zárubní, nátìru lomenice - títových prken a trámù, krovù,
fasády, nátìru døevníku, labù, svodù a kastlových oken, opravì okapového chodníku. V interiéru pak dolo k opravì podlahy v obývací

Ing. Martin Pacoò, vedoucí
Odboru ivotního prostøedí MìÚ
Vizovice

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Po prázdninách jsme v knihovnì pøivítali milého hosta - regionálního spisovatele pana Josefa Holcmana. Jeho novou knihu Osobní
poplach nám v ukázkách pøedstavil spolu s panem Zdeòkem Kunderou za hudebního doprovodu manelù Dvoøáèkových. Toto setkání
zpøíjemnilo vem pøítomným celý ètvrteèní podveèer.
V dobì, kdy ètete tyto øádky, ji máme po velké celostátní akci, kdy
je první týden v øíjnu tradiènì vyhláen jako Týden knihoven. Letoní roèník je ji 19. v poøadí, tentokrát pod názvem Zaij knihovnu
jinak. Nae knihovna se aktivnì zapojila do tohoto celostátního projektu poøádáním besed pro mateøskou kolku a základní kolu ve Vizovicích, burzou vyøazených knih pro dìti a èasopisù pro dospìlé,
výstavkou výtvarných prací ákù Z.
A jen tak na okraj, vizovická knihovna umoòuje ètenáøùm i vem
návtìvníkùm zaít knihovnu jinak nejen v Týdnu knihoven, ale bìhem
celého roku vycházkami, besedami i povídáním pro dìti i dospìlé, dílnièkami pro dìti, ukázkami lidových øemesel, výstavkami i koncerty a
divadelními pøedstaveními. V dnení dobì ji knihovna není jen o pùjèování knih, ale slouí ke vzdìlávání, setkávání a vzájemné komunikaci mezi lidmi vech vìkových kategorií.
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Ve ètvrtek 22. øíjna 2015 v 17 hodin pøivítáme v knihovnì Mgr.
Jaroslava Baného s jeho pøednákou o meteorologii a sledování poèasí ve Vizovicích za posledních 50 let. Vechny Vás srdeènì zveme.
O vech akcích a kniních novinkách si mùete pøeèíst na
www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

OBÈANSKÉ SDRUENÍ JANOVA HORA
VIZOVICE INFORMUJE.

NEZAPOMEÒTE SI VYMÌNIT
ØIDIÈSKÝ PRÙKAZ!

Rádi bychom Vás seznámili s programem, který pøipravuje OS
Janova hora Vizovice v druhé polovinì roku 2015.
Dne 13. 9. jsme uspoøádali úspìnou akci s názvem Zábavná
nedìle. Dopoledne dìti závodily na kolech, vyzkouely si i jízdu
zruènosti. Pøi zdravém sportovním zápolení nakonec vichni vyhráli
drobnou odmìnu. Poté se mohli jetì vydovádìt na skákacím
hradu. Odpoledne patøilo ukázkám modelù RC aut na vysílaèku,
kadý si mohl nakonec sám vyzkouet øízení modelu autíèek.
Dozvìdìli jsme se také mnoho zajímavého o èinnosti O. S. RC klubu
Vizovice, dìkujeme. Na závìr jsme dìtem nabídli ji tradièní oblíbené jízdy na koních. Akce se vydaøila, dìti i rodièe byli spokojeni,
poèasí nám také pøálo.

V souèasné dobì dochází èasto k tomu, e si dritel øidièského
prùkazu pøichází na odbor dopravy a silnièního hospodáøství poádat
o jeho výmìnu a po skonèení doby jeho platnosti. Na tuto skuteènost
jej vìtinou upozorní a policista pøi silnièní kontrole. Tím, e øidiè
jezdí s neplatným dokladem, se dopoutí pøestupku s finanèním
postihem do 2.000 Kè.
Hodnì øidièù taky ije v omylu, e øidièské prùkazy jsou stále vydávány, tak jako ty pøedchozí, na neomezenou dobu. Nebo si prostì
nevimnou, e skonèila doba jeho platnosti.
Odbor dopravy a silnièního hospodáøství proto upozoròuje vechny dritele øidièských prùkazù, aby si radìji pøekontrolovali datum platnosti svého øidièského prùkazu. Pohlídat si platnost svého øidièského
prùkazu se urèitì vyplatí!
K podání ádosti o výmìnu øidièského prùkazu se musíte osobnì
dostavit na pøísluný odbor dopravy a silnièního hospodáøství podle
místa svého trvalého pobytu. Na pøepáce pak pøedloíte k ovìøení
obèanský prùkaz (pøíp. pas) a øidièský prùkaz. S sebou musíte mít i
jednu fotografii. Nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání ádosti bude
vá nový øidièský prùkaz pøipraven k vyzvednutí. Mùete ale zvolit i
rychlejí variantu, tzv. blesk øidièák, kdy za správní poplatek 500 Kè
je nový øidièský prùkaz pøipraven k vyzvednutí do 5 pracovních dnù. Pøi
vyzvednutí nového odevzdáte i vá starý øidièský prùkaz.
Nové øidièské prùkazy jsou vydávány s platností na 10 let. Pokud
jste ale driteli øidièského oprávnìní nìkteré z vyích skupin, tj. C a
D, pak je platnost øidièského prùkazu jen 5 let.

V podzimních dnech plánujeme:
24.10. Drakiádu
15.11. Lampionový prùvod
Ve vánoèním èase bychom chtìli uspoøádat akce:
20.12. Sousedské Vánoce
31.12. Ohòostroj
Dìkujeme za Vai pøízeò a srdeènì Vás zveme k úèasti.
Pøejeme vem krásné podzimní dny.
Obèanské sdruení Janova hora Vizovice, Veronika Horáková

Dalí blií informace k výmìnì øidièského prùkazu mùete získat
na tel. 777 471 182, 777 471 187.
JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH
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DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUBOU VIZOVICE
- PODMÍNKY PØIJETÍ Dùm s peèovatelskou slubou Vizovice na Pardubské ulici
je dùm zvlátního urèení, kde je
poskytována peèovatelská sluba ve smyslu zákona è.
108/2006 S., o sociálních slubách, obèanùm, kteøí z dùvodu
vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení
vyadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V domì se nachází 30 bytových jednotek, z toho 26 jednopokojových a 4 dvoupokojové, rùzných velikostí a rozmìrù
(co závisí na tom, ve které èásti
domu je ten který byt umístìn),
standardním vybavením kadého bytu je kuchyòská linka a samostatná koupelna a WC (vìtina koupelen je osazena sprchovým koutem), pøísluenství k bytu tvoøí také skladovací prostor samostatná komora (na spoleèné chodbì).
Podmínkou pro pøijetí k bydlení je závazek k zavedení peèovatelských úkonù a jejich vyuívání po celou dobu bydlení v
DPS. Dále uvádíme pravidla pro
pøijímání ádostí obèanù o pøidìlení, bytu v Domì s peèovatelskou slubou ve Vizovicích,
schválená Radou mìsta Vizovice
a platná s úèinností od 1. 11.
2010.
I. Podmínky pro pøidìlení
bytu v DPS:
1.
adatel, který pøi
podání ádosti má sníenou
sobìstaènost z dùvodu vìku,
chronického onemocnìní nebo
zdravotního postiení a je mu

poskytována peèovatelská sluba, nebo sníená sobìstaènost a
sociální pomìry adatele odùvodòují potøebu PS.
2.
adatel je obèanem,
který dosáhl vìku rozhodného
pro pøiznání starobního nebo
invalidního dùchodu III. stupnì.
3.
adatel, který má trvalé bydlitì ve Vizovicích nebo
zde mají trvalý pobyt osoby blízké (tj. dìti, vnouèata, sourozenci,
ze, snacha).
4.
adatel nebude ke dni
uzavøení Smlouvy o nájmu bytu v
DPS nájemcem jiného bytu ve
vlastnictví mìsta, ani vlastníkem
èi spoluvlastníkem bytu nebo
jiného objektu k bydlení.
5.
Pøi pøidìlení bytu v
DPS bude upøednostnìn adatel,
který vrátí mìstu jeho byt, který
øádnì uívá.
6.
adatel uzavøe smlouvu o poskytování sociálních slueb a bude jich vyuívat po celou
dobu bydlení v DPS.
II. Zdravotní stavy vyluèující umístìní v DPS:
1.
Infekèní nemoc, která
mùe ohrozit okolí.
2.
Akutní nebo nestabilizovaná duevní nemoc, závaná
mentální porucha.
3.
Závislost na alkoholu
nebo jiných návykových látkách.
ní:

III. Proces zprostøedková-

1.
ádost o ubytování v
DPS se podávají na sociálním
odboru
Mìstského
úøadu
Vizovice na pøedepsaném tiskopisu, s vyjádøením praktického
lékaøe a pøílohou s výbìrem
poskytovaných peèovatelských
slueb.
2.
Sociální a bytová
komise schvaluje zaøazení do
poøadníku èekatelù na ubytování
v
DPS,
sociální
odbor
Mìstského úøadu Vizovice vede

poøadník èekatelù na umístìní
do DPS.
3.
Pøidìlení bytu v DPS
schvaluje Rada mìsta Vizovice
na doporuèení sociální a bytové
komise.
4.
Nájemní smlouvu na
byt v DPS uzavírají Technické
sluby mìsta Vizovice, podmínkou pro uzavøení nájemní
smlouvy je pøedchozí uzavøení
smlouvy o poskytování sociálních slueb. Smlouvu o poskytování peèovatelské sluby uzavírá
obèan zpravidla s o.p.s. Dotek,
Pardubská 1194.
5.
Není-li byt v DPS volný, je adatel zaøazen do poøadníku èekatelù, který je veden na
sociálním odboru Mìstského
úøadu Vizovice.
6.
Odmítne-li adatel pøidìlení nabídnutého volného
bytu, bude jeho ádost zaøazena
na poslední místo poøadníku.
Odmítnutí musí být písemné.
7.
Rozhodne-li se adatel
ádost o umístìní v DPS zruit,
stane se tak na základì jeho
písemné ádosti.
Evidovaní adatelé o pøidìlení bytu jsou ze strany sociálního
odboru MìÚ Vizovice pravidelnì
a prùbìnì informováni o pozici
jejich ádosti v poøadnících a je s
nimi také jednáno v pøípadì, e
se jejich ádost stane akutní a
pøijetí k bydlení do domu s peèovatelskou slubou naléhavé.
Pøípadným zájemcùm o pøidìlení bytu v Domì s peèovatelskou slubou ve Vizovicích podá
blií informace sociální pracovnice Marie lahaøová, DiS., tel.
777 471 156, sociální odbor MìÚ
Vizovice (hasièská zbrojnice),
pøízemí vpravo, kanceláø è. 1.
Marie lahaøová, DiS.
sociální pracovnice MìÚ
Vizovice

NÍZKOPRAHOVÉ ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDE
VITEK Vizovice, nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde, vytváøí prostor pro bezpeèné volnoèasové aktivity
vizovických dìtí. I v roce 2015
podpoøil
toto
støedisko
NADÌJE Zlínský kraj v rámci
Podprogramu na podporu
nestátních neziskových orga-
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nizací v oblasti prevence rizikových typù chování.
Projekt je zamìøen na dìti
a mláde ve vìku 6 - 18 let z
Vizovic a okolních obcí. Nabízí
jim smysluplné a uiteèné volnoèasové aktivity - sportovní
hry v klubu i v terénu, keramickou dílnu, dílnu onglování a
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vaøení. Dìkujeme za dlouholetou podporu Mìstu Vizovice i
Zlínskému kraji.
Kateøina Pivoòková

STUDNA NA JANOVÌ HRADU NAD VIZOVICEMI JE ZÁSLUHOU SPOLKU
JANÙV HRAD VIZOVICE PO 25 LETECH OPÌT IVÁ
My jsme namìøili 13 m. Kdyby mìla studna hloubku 16 m, znamenalo
by to, e od roku 1990 bylo do studny naházeno 7,5 m3 kamení, cihel,
døeva a harampádí.
Renovaci jsme zahájili opravami kamenné nadzemní èásti studny
a vyzdívky podzemní èásti, které jsme dokonèili v dubnu 2015.

Od èervna 2013 do srpna 2015 pracovali èlenové Spolku Janùv
hrad Vizovice a pøíznivci Janova hradu na projektu renovace 300 let
staré studny na Janovì hradu.

Po ukonèení oprav jsme v kvìtnu 2015 spolu s Romanem
Balánem zahájili v hloubce 13m nejnároènìjí èást renovace studny
- tìbu suti a èitìní. Pracovali jsme od èasných ranních hodin a do
setmìní. Po odtìení 3 metrù kamení, cihel, døeva a harampádí jsme
v 16 m na dno nenarazili. Po odtìení dalího metru se v 17 m se objevila voda. V 18 m dno také není. Kdy jsme se 20. 6. 2015 dostali a
do hloubky 20 m a dno stále nikde, zaèali jsme pøemýlet o tom, e
budeme muset èitìní z technických dùvodù ukonèit. 21. 6. jsme skoro
za tmy skonèili ve 22 m. To u byla nae technika (èerpadlo, navijáky)
na hranici svých moností a my na hranici svých sil. Dalí den jsme
pokraèovali s tím, e tento den práci ukonèíme. Jaké bylo nae pøekvapení, které vystøídalo nadení, kdy Jiøí Kalivoda kolem 13.00 v
hloubce 22,5 m odkryl døevìný základ vyzdívky, a to znamenalo, e
jsme 22. 6. 2015 ve 22,5 m koneènì dosáhli dna.
Po vyèitìní dna jsme ji s Romanem Balánem pokraèovali v èitìní studny standardním zpùsobem.

Studnu nechal v letech 1710 - 1713 vyhloubit majitel vizovického
zámku hrabì Prokop Gervas Gollen. Podle historika Josefa Èimáøe
mìla mít hloubku 18m a dle posledního obyvatele Janova hradu 16 m.

Po 25 letech je ve studni opìt voda. Je zvlátní a mimoøádné, e
pøi letoním velmi horkém létu, kdy vysychaly studny v údolí, je v naí
studni na vrcholku Janovy hory 4 m vody. Hladina vody je v hloubce
18,5 m. (Dle bakteriologického rozboru je voda pitná jen po pøevaøení.)
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V èervenci se nám podaøilo namontovat repliku pùvodního rumpálu a v srpnu kolem studny upravit terén.
Na projektu renovace 300 let staré studny na Janovì hradu se
podíleli èlenové spolku: J. Gerych, J. Husek, R. Kuèera, P. Kopeèný, J.
Køí, A. Tlusák ml., P. Kadlèek, A. Tlusák st., S. Hruka, M. Hála a
pøíznivci J. Kalivoda, J. Stojan, E. Navrátil, O. Elík, M. Bure, S.
Elíková.

Celkem pøi renovaci studny odpracovali èlenové spolku zdarma
1202 brig. hodin a pøíznivci 24 brig. hod.
Ve co bylo do studny za 300 let její existence naházeno, nakládali Roman Balán, Jiøí Gerych a Jiøí Kalivoda ve studni do vakù a
nádob rukama. ádné náøadí nebylo mono pouít. Rukama jim tedy
prolo 23 m3 suti. Za to si zaslouí ná obdiv.
Vem èlenùm spolku a pøíznivcùm za jejich obìtavou a nezitnou
práci moc dìkujeme.
Podìkování patøí rovnì Romanovi Balánovi, bez kterého
bychom sami studnu nevyèistili.
Dìkujeme Mìstu Vizovice, Nadaci obèanského fóra, Nadaci VIA,
Jiøímu Gerychovi, Josefovi Huskovi, spoleènosti R. Jelínek s.r.o.,
Nadaci mìsta Vizovice, spoleènostem HEXXA CZ S.R.O., VALENDIN
spol. s r.o., KOMA MODULAR s.r.o., Miroslavovi Hálovi, Jaroslavì
Dopitové, Stanislavì Mikulèíkové za finanèní pøíspìvky, bez kterých by
nebylo mono projekt renovace studny realizovat.
Dìkujeme J. Klaèánkové, P. Divílkovi, J. Divílkové, S. Hrukovi, A.
Èíové, L. Chmelovi a J. ídkovi za jejich drobné finanèní pøíspìvky,
kterými pomohly pøi financování renovace studny.
Renovaci studny, dosavadní úpravu areálu a konzervaci objektu
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zøíceniny Janova hradu jsme
dìlali a dìláme proto, aby se
Janùv hrad stal výletním místem
s moností relaxace jak pro
Vizovjany, tak pro návtìvníky
Vizovic. A samozøejmì také pro
dobrý pocit z toho, e zachraòujeme 300 let starou stavební
památku místního významu a pøi
tom dìláme nìco pro Vizovice a
jeho obyvatele.
Za spolek Janùv hrad
Vizovice Josef Husek

SDH - MLADÍ HASIÈI
V první øadì, ne Vás obeznámíme s naí iniciativou SDH
Mladých hasièù, chceme velmi podìkovat Mìstu Vizovice, které
poskytlo základní kámen pro zrod naí mladé generace hasièù, a
to prostor, respektive pozemek se stavením, které se postupem èasu
a zásluhou dobrovolníkù z øad SDH promìnilo v pøíjemnou klubovnu.
Pro zvelebení prostøedí pøispìly fotky s hasièskou tématikou a hlavnì fotky z prvních soutìí MH. Mladí hasièi zde opìt zaèali fungovat
vloni na jaøe, a to za pøispìní hlavních trenérù manelù Lutonských a maminky Petry Malikové, M. Okála, kteøí se rozhodli
obìtovat svùj volný èas právì jim. Tréninky máme kadou støedu na
naí tréninkové louce vedle nové koly.

Vìra Lutonská mladé hasièe zaøadila do funkcí, které jim sednou
a jsou na svých postech velmi ikovní, a proto se velmi brzo zúèastnili prvních soutìí, které pro nì byly opravdu novou zkoukou v
poárním sportu. Zaèátky pro ty nae malé hasièe, kteøí mají v prùmìru 6 - 7 let, nebyly vùbec lehké, ale jeliko dìti jsou velice ikovné a uèenlivé, tak se soutìím a tlaku na soutìi velice brzo pøizpùsobily. Loòské èasy vùbec nebyly dobré, dreli jsme se kolem minuty, dost èasto se nám tam nìco nepovedlo, ale oni to nikdy nevzdali
a vdy svùj poární útok dokonèili. Po létì a prvních zkuenostech
na soutìích nastalo chladnìjí poèasí, kdy u hasièské útoky s
vodou nejsou moné a dìti se uchýlily do vyhøáté klubovny. Tam je
èekala premiéra s teoretickou výukou. Ta se skládá z vázání uzlù,
poznávání topografických znaèek, a rùzné hasiva atd. Celkovì se
mají poøád co uèit. Pøítí rok bychom chtìli zkusit Slavièínský plamínek, aby pøedvedli více druhù svých dovedností, co se v zimì nauèili.

pro nì tvrdou kolou a jsou stále lepí a lepí, i pøitom to nebylo pro
nì vùbec jednoduché, konkurence v mladích ácích je veliká, sjede
se i pøes 20 drustev v této kategorii. Ale poctivé tréninky na louce se
nám velice vyplatily, brzy se dostavily krásné èasové výsledky. Velká
pochvala!

Na cvièné louce nejenom e trénujeme s dìtmi, ale trénují i
ostatní èlenové SDH, mui nad 35 let se zde pøipravovali a také eny
nejvíce se scházejí na spoleèné trénování. A také se jim to vyplatilo
- na okrskové soutìi v Jasenné se umístily na krásném 3. místì.
Louku vyuíváme pro spoleèné akce, naí první akcí bylo
KÁCENÍ MÁJKY, která byla
letos mylená pro dìti a jejich
pøíbuzné a samozøejmì nás
navtívili i kluci z naich øad
SDH, bylo to krásné odpoledne
plné soutìí a her, a hlavnì
odmìn v podobì tomboly, kterou jsme si sami pøipravili, odpoledne se zakonèilo u táboráku s
opékáním pekáèkù. Urèitì se
tìíme na dalí kácení. A nám
nezbývá ne jen popøát hodnì
úspìchù s dìtmi na soutìích a
aby jim ten hasièský elán vydrel co nejdéle.
Poárnímu sportu ZDAR.
Vìra Lutonská

Zaèátkem letoního jara nám pøibylo pár nových èlenù, a tím u
tvoøíme dva týmy: A a B. První tým tvoøí 6 - 7 leté dìti a tým B tvoøí
5 - 7 leté dìti. V kvìtnu tohoto
roku se zúèastnily okrskového
kola v Jasenné, kde tým A se
umístil na krásném 4. místì a B
na 7. místì.
Na okrskové soutìi se
èasy sèítají ze dvou disciplín
tafeta 4 x 60 m a poární útok,
který se jim vyvedl velmi dobøe,
s èasem 19.56 s to byl 2. nejlepí útok v kategorii mladích
ákù. Kdy si vzpomeneme na
loòské èasy, které byly okolo
minuty, za rok udìlali áci opravdu velké pokroky k lepímu.
Letoní soutìní sezonu
zahájili Zlínskou ligou, která je
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CENTRUM PRO RODINU VIZOVICE, O.S.
O nás
Centrum pro rodinu Vizovice o. s. zahájilo svoji èinnost 1. záøí
2007 jako dìkanátní poboèka Centra pro rodinný ivot Olomouc.
Pùsobíme nejen ve Vizovicích, ale také v blízkém i vzdáleném okolí.
Nae vize
Rodina má klíèový význam v ivotì kadého èlovìka. Úroveò ivota v rodinách se bezpochyby odráí i na úrovni ivota ve spoleènosti,
ve které rodiny ijí. Posláním Center pro rodinu je podporovat rodinu
ve vech fázích vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných slueb v místních komunitách.
Spoluprací s odborníky a dobrovolnými spolupracovníky vytváøí
centrum programy, které jsou finanènì dostupné pro vechny skupiny
obyvatelstva a snaí se prunì reagovat na potøeby jednotlivých typù
rodin.

Nae èinnost
Nejen pro maminky na rodièovské dovolené funguje Klub Ptáèata,
ve kterém si maminky navzájem sdílí o své zkuenosti s výchovou.
Zveme rùzné hosty na besedy a také si spoleènì s dìtmi hrajeme, nìco
vyrábíme, podnikáme výlety, napø. v loòském kolním roce jsme navtívili Výstavu o chlebu ve Zlínì. Tímto také zveme maminky vdy ve
ètvrtek od 9,30 do 11,30 na Orlovnu (více na webu Centra).
Pro dìti poøádáme o prázdninách Prázdninové dny (podzim, jaro)
a o letních prázdninách Pøímìstské tábory. Letos to byly 2 turnusy na
zaèátku a na konci prázdnin. Zázemí nám poskytuje Orlovna nebo pøízemní prostory katolické fary. Letos se tìchto táborù zúèastnilo v prùmìru 30 dìtí.
Letos nabízíme dìtem novì krouek vaøení Veselé vaøeèky. Vdy
v pondìlí od 15 do 17 hodin na Orlovnì Vizovice. Dìti si osvojí základy v pøípravì jednoduchých pokrmù a také se nìco dozví o potravinách, které pouívají.
Dìtem dále nabízíme tvoøivé dílnièky, kde dìti vyrábí ozdoby pro
maminky, jak tomu bylo ke svátku matek nebo si mohli zkusit vyrobit
gelovou svíèku atd.
Pro manelské páry jsme v letoním roce na jaøe nabídli kurz
Manelské veèery. Tento kurz je urèen pro ty, kteøí chtìjí znovu objevit krásu manelství a zamyslet se nad jeho hodnotou. Nyní probíhá v
Lukovì.
Pro manelské páry, pro snoubence bude od 4. øíjna probíhat kurz
Moderní pøirozené plánování rodièovství. Je to metoda, která vyuívá pøirozených ukazatelù plodnosti k urèení plodných a neplodných dní.
Spolupracujeme také se ZU Vizovice na koncertu v adventním
èase. Podílíme se na organizaci Tøíkrálové sbírky ve Vizovicích a blízkém okolí.
Rádi bychom rozíøili nai nabídku i o aktivity pro seniory. Prozatím
nabízíme zprostøedkování úèasti místních seniorù na akcích v okolí,
tøeba zajitìním dopravy. Napøíklad na Setkání vdov a vdovcù ve
típì, které probìhlo za krásného poèasí a v pøíjemném prostøedí.
Také na pou v Olomouci.
Vechny nae dalí aktivity, informace, popø. fotky najdete na
naem webu: www.vizovice.dcpr.cz
CPR Vizovice o. s. spolupracuje zejména s Centrem pro rodinný
ivot Olomouc. Dále je to CPR Zlín, Farní úøad Vizovice, típa a Lukov,
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Charita Zlín, Jednota Orel Vizovice. Rovnì spolupracujeme s
Národním centrem pro rodinu v Brnì, s Asociací center pro rodinu v
Brnì (ACER) a ostatními prorodinnými organizacemi, Mìstským kulturním støediskem ve Vizovicích a se ZU Vizovice.
Jsme nezisková organizace, proto musíme na nai èinnost shánìt
fin. prostøedky. Díky sponzorùm mùeme fungovat. Dìkujeme tìm,
kteøí vìnují tøeba potøeby na malování nebo odmìny za vystoupení Papírnictví Pavelka nebo jednotlivci, kteøí pøináejí hraèky pro dìti,
ovoce a buchty na tábory. Dìkujeme za fin. dar spoleènosti VIZOCARGO a Mìstu Vizovice. Dále dìkujeme Jednotì Orel Vizovice za
vstøícnost v pronájmu Orlovny pro nai èinnost. Velké podìkování patøí
øímskokatolické farnosti Vizovice, která nám pronajala v budovì fary
prostor knihovny pro kanceláø Centra.
Èinnost a aktivity centra zajiuje mnoství dobrovolníkù z øad
mládee i dospìlých.
Vem patøí velké podìkování. Tìíme se na setkání s Vámi.
Pastoraèní asistentky Bc. Hana Puype a Hana Radoòová

UÈÍME SE OHLEDUPLNOSTI "DOPRAVNÍ DESATERO"
Chodník versus vozovka
V prvním díle naeho seriálu vìnovaného dopravì a bezpeènosti
v dopravì jsme si pøipomnìli, kdo jsou úèastníci silnièního provozu.
V dnením díle se zamìøíme na jejich pohyb.
Døívìjí pravidla silnièního provozu se zabývala pojmy vozovka i
chodník. Vozovkou se rozumìla èást silnice urèená pøedevím pro provoz motorových vozidel a chodník byl pozemní komunikací urèenou
pøedevím pro chodce, která je zpravidla oddìlena od vozovky výkovì nebo jiným zpùsobem. V dnes platném zákonì o silnièním provozu
tyto termíny nenajdeme, a proto musíme vycházet z judikatury.
Chodník, jak ji sám název napovídá, by mìl slouit k chùzi.
Chápeme jej jako místní komunikaci IV. tøídy stejnì jako stezky pro
pìí, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky,
schody, pìiny, zklidnìné komunikace, obytné a pìí zóny apod. Jeho
smyslem je to, aby byla chodcùm umonìna bezpeèná a pohodlná
chùze mimo vozovku tak, aby nebyli ohroeni dopravními prostøedky a
sami neomezovali ostatní úèastníky silnièního provozu.

Chodník vesmìs bývá oproti vozovce zvýen a od vozovky oddìlen obrubníkem. V místech, kde je to tøeba, se od vozovky oddìluje i
zábradlím. Chodníky musí být iroké nejménì 1,5m a nemìly by se na
nìm nacházet ádné pøekáky (stoáry veøejného osvìtlení, stromoøadí, odpadkové koe, lavièky, prodejní stánky, zastávkové sloupy,
dopravní znaèky platné pro pøilehlou vozovku, telefonní automaty).
Jejich vlastníkem je mìsto.
I pøi chùzi platí urèitá pravidla. Paradoxnì v zákonì není stanoveno, po které stranì chodníku je chodec povinen jít. Zaitým pravidlem
vak je, e se chodí vpravo. Chodníku nebo stezky pro chodce nesmìjí uívat jiní úèastníci provozu na pozemních komunikacích ne chodci, pokud není stanoveno jinak napø. dopravní znaèkou. Pouze dítì
mladí 10 let smí chodníku uít k jízdì na kole, starí u nikoliv.
Vozovka je èást pozemní komunikace, urèená pøevánì pro jízdu
vozidel. Mùe být zpevnìná i nezpevnìná. Na vozovku primárnì smí
motorová vozidla, jízdní kola, kolobìka èi jezdci na zvíøeti.
Krajnice je krajní èást koruny pozemní komunikace, která ji
nepatøí k vozovce. Skládá se ze zpevnìné a nezpevnìné èásti a mùe
být od vozovky oddìlena vodící èarou. Kde taková èára ani chodník
není, povauje se za hranici mezi vozovkou a krajnicí obvykle konec
zpevnìné èásti komunikace, pøípadnì svodidlo nebo obdobná zábrana. Krajnice není urèena k jízdì motorových vozidel. Øidiè motorového vozidla sem smí vjet jen pøi zastavení a stání, nebo jestlie je to
nutné, pøi objídìní, vyhýbání, odboèování nebo otáèení. Pøitom musí
dbát zvýené opatrnosti. Pøi vzniku kolony mohou øidièi vjet na krajnici, je-li to nutné k vytvoøení prùjezdného pruhu pro vozidla s právem
pøednostní jízdy. Po pravé krajnici smí jet cyklisté nebo jezdci na zvíøeti, jen pokud tím nejsou ohroováni ani omezování chodci. Mohou ji
pouít také cyklisté pøi pøedjídìní zprava nebo objídìní kolony stojících vozidel nebo pomalu se pohybujících vozidel pøi pravém okraji
vozovky. Pøi chùzi po pravé krajnici nebo pravém okraji vozovky smí jít
nejvýe dva chodci vedle sebe, v nebezpeèných a nepøehledných úsecích, èi za sníené viditelnosti smìjí jít chodci pouze za sebou.

JSOU ZIMNÍ PNEUMATIKY POVINNÉ?
ÈASTO KLADENÉ OTÁZKY
MOTORISTÙ PØED ZIMNÍM OBDOBÍM
Novelou zákona è. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních
komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, bylo s úèinností od 1. 11.
2011 vloeno nové ustanovení § 40a, kde je mimo jiné stanoveno, e
v provozu v zimním období od 1. listopadu do 31. bøezna, pokud:
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva snìhu, led
nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povìtrnostním podmínkám pøedpokládat, e se
na pozemní komunikaci bìhem jízdy mùe vyskytovat souvislá vrstva
snìhu, led nebo námraza,
lze uít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdì v provozu na
pozemních komunikacích pouze za podmínky pouití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální pøípustnou hmotností
nepøevyující 3 500 kg na vech kolech a u motorových vozidel s maximální pøípustnou hmotností pøevyující 3 500 kg na vech kolech hnacích náprav s trvalým pøenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle
vìty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových dráek nebo
záøezù nejménì 4 mm a u motorových vozidel o maximální pøípustné
hmotnosti pøevyující 3 500 kg nejménì 6 mm.
Z tohoto znìní se dá odvodit, e povinnost pouití zimních pneumatik nastává podle písm. a) pouze v pøípadech, pokud je na pozemní komunikaci souvislá vrstva snìhu, led nebo námraza.
Ustanovení písmene b) je sloitìjí a slova lze pøedpokládat, e
se mùe vyskytovat pak pro øidièe znamenají, e pokud napø. vyjídí
z Vizovic a cestuje do Vsetína, mìl by pøedpokládat, e v tomto úseku
mùe být námraza a mìl by mít na vozidle zimní pneumatiky. Mùe
také nastat situace, e bude období mírné zimy bez mrazù a snìhu a
v tomto pøípadì lze jezdit i na letních pneumatikách. Pozor ovem na
úseky oznaèené dopravní znaèkou C 15a "Zimní výbava"!!! Zde v
období od 1. 11. do 31. 3. máte povinnost zimní pneumatiky pouít
vdy.
Pro ty, kteøí si myslí, e pøezouvat nebudou a pøitom budou jezdit
stále a za jakýchkoliv podmínek jedna informace. Pojiovny se pøi pøípadné dopravní nehodì zajímají o stav pneumatik a to nejen v zimním
období.
Proè zimní pneumatiky?
Je tøeba si uvìdomit, e zimní pneumatika má pøi nízkých teplotách úplnì rozdílné vlastnosti ne letní. Pøi teplotách, které jsou 4 st.
celsia a nií, má zimní pneumatika lepí adhezní vlastnosti a z hlediska bezpeènosti ji lze jenom doporuèit.
Pøíklady a doporuèení, kdy by øidiè nemìl vyjídìt s letními pneumatikami:
1) Venkovní teplota klesne pod +4 °C;
2) Snìení;
3) Dé pøi nízkých teplotách;
4) V pøípadì mrholení;
5) Na mostních konstrukcích, kdy teplota je 0 °C (zde ji mùe
být námraza);
6) Silnice posypaná solí (od urèité teploty je sùl neúèinná!);
7) Nepøíznivá pøedpovìï poèasí.
JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH

JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH
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REVITALIZACE CENTRA VIZOVIC
Váení spoluobèané,
v rámci projektu Revitalizace
centra Vizovic ji dolo k demolici budovy zchátralé kotelny a trnice v centru mìsta. Uvolnìný
prostor bude pøebudován na parkovitì s klidovou zónou. Jedná

se o frekventovanou lokalitu v
centru mìsta, která je v pøímé
vazbì na øadu hojnì vyuívaných podnikatelských slueb a
obèanské vybavenosti, jako je pota, mìstský úøad, nákupní støedisko,
základní kola, knihovna, Dùm s peèovatelskou slubou.

Realizací projektu se pro obyvatele mìsta a spádové oblasti významnì zlepí dostupnost centra mìsta a jeho slueb. Revitalizace
brownfieldu staré kotelny zlepí vzhled centra a celkovì zvýí atraktivitu mìsta.
Projekt poèítá s vybudováním 49 parkovacích stání, z toho jsou tøi
urèena pro osoby s omezenou schopností pohybu èi orientace, a jedno
stání pro cyklisty. Souèasnì probìhne úprava pøíjezdové komunikace
k zadnímu traktu Domu s peèovatelskou slubou, pøíjezdu k nakládací
rampì prodejny masa a uzenin, plochy pro kontejnery, obnova odvodnìní, úprava chodníkù, osvìtlení nové plochy, sadové úpravy vèetnì
prvkù drobné architektury (lavièky, pítko, informaèní tabule).
V souèasné dobì jsou provádìny práce na konstrukèních vrstvách
parkovitì, je zahájena pokládka silnièních obrubníkù, podkladní vrstvy komunikací a bude následovat dládìní a pøedládìní pozemních
komunikací.
Dìkuji vem obèanùm za trpìlivost a ohleduplnost pøi øeení ztíené dopravní situace v tìchto místech v prùbìhu provádìní stavebních prací.
Silvie
Dolanská
starostka
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O PRÁZDNINÁCH SE V MATEØSKÉ KOLE OPÌT PRACOVALO
S pøíchodem nového kolního roku je v naí mateøské kole opìt
runo. Tøídy oily hlásky a hemením dìtí nových i tìch, které se po
prázdninách do koly vrátily. Bìhem léta, kdy si dìti se svými rodièi
uívají prázdnin a dovolených, se v naí mateøské kole opìt nezahálelo. A i kdy si bìhem letoních horkých dnù málokdo pøipoutìl, e je
potøeba pøipravit se na chladnìjí poèasí, ve kolce se na to pamatovalo. Zøizovatel - zástupci mìsta Vizovice, podpoøil poadavek na
opravu zastaralé kotelny, která po rekonstrukci volala u dávno. Bylo
odsouhlaseno pøidìlení finanèních prostøedkù na tuto rozsáhlou akci a
vyhláeno výbìrové øízení na dodavatele. Vlastní práce byly zahájeny
v mìsíci èervenci a trvaly a do poloviny záøí. Kromì nového vybavení - kotlù, elektroinstalace, zabezpeèovacího zaøízení apod., byly
zrekonstruovány páteøní rozvody v dolní budovì a spojovacím krèku.
Zároveò probìhla výmìna rozvodù uitkové vody v horní budovì,
strop spojovacího krèku byl zateplen a vybaven novými podhledy. Rekonstrukci realizovala firma JADRNÍÈEK, spol. s r. o., které chceme
podìkovat za profesionální pøístup, vstøícnost a kvalitnì odvedenou
práci. Velké podìkování patøí také vedení mìsta Vizovice, které celou
akci podpoøilo.

Projekt pøedpokládá kompletní rekonstrukci zahrady nad horní
budovou. Díky vstøícnosti projektanta, který se snail maximálnì vyjít
vstøíc naim poadavkùm, se areál promìní v záitkovou stezku, která
propojí jednotlivé tematické úseky - pìstební zahrada, èást pro sport,
hry a pohyb, prostor pro experimentování, uèení a poznávání, hry s
pøírodninami. Obì zahrady v pøírodním stylu na sebe budou navazovat
a navzájem se doplòovat jak svým zamìøením, tak i nainstalovanými
prvky.
Pìstební èást zahrady je navrena tak, aby dìti na zvýených
záhonech mohly pìstovat rostliny, pøedevím zeleninu a v tomto procesu sledovat promìnlivost rostlin v èase, poznat kolobìh látek a energií v pøírodì, apod. Travnaté sportovní høitì pak poslouí jako prostor
pro míèové a pohybové hry nebo spoleèné herní aktivity, velký zahradní altán bude vyuíván pro výuku a tvoøivé èinnosti dìtí ve venkovním
prostøedí. Èást zahrady urèená pro experimentování a hry s pøírodními materiály zahrnuje prvky jako dendrofon, meteorologická stanice,
pískovitì, vodní prvek, místo pro odpoèinek a jiné. Souèástí herní
èásti zahrady jsou také vegetaèní prvky, které vytvoøí pøírodní rámec
novému areálu. Díky rozsáhlé ploe zde najde místo také vrbový labyrint, kvìtnatá louka nebo ploné trvalkové výsadby.
Vlastní práce na realizaci tohoto projektu byly zahájeny v mìsíci
srpnu firmou TOMÁNEK. Celá rekonstrukce zahrady potrvá pravdìpodobnì do konce roku 2015. Pro dìti i zamìstnance to v souèasnosti
znamená nutnost uskrovnit se a vyuívat ke hrám a pobytu venku
zmenenou plochu areálu. Vyhlídka nové zahrady vak vem zúèastnìným zvládání této situace usnadòuje.
O pochopení ádáme vechny, kteøí se pohybují v prostorách mateøské koly, a dìkujeme, e pøi pohybu v místech, kde probíhají práce
se stavební technikou, dbají zvýené opatrnosti.
Mgr. Ivana Petrù

Práce spojené s kotelnou probíhaly pøedevím v suterénu a spojovacím krèku, ale ani v ostatních prostorách mateøské koly se nezahálelo. V horní budovì probíhala velká oprava aten pro pedagogy,
kteøí se tak po prázdninách koneènì doèkali pøíjemného a vkusného
sociálního zázemí. Ve tøetí tøídì Motýlci bylo novì vymalováno a byl
zde nainstalován nový nábytek. Do kuchynì byl zakoupen a namontován moderní plynový sporák.
Ji více ne rok si dìti i pedagogové uívají novou zahradu vybudovanou v pøírodním stylu. Takto zrekonstruovaná zahrada poskytuje
zázemí nejen k pohybovým hrám, ale je zároveò venkovní uèebnou
urèenou k poznávání svìta rostlin i ivoèichù, k experimentování nebo
smyslovým hrám. Proto, kdy byla znovu v letoním roce vyhláena
výzva k podávání ádostí o monost poskytnutí dotace na vybudování takovéto zahrady, vedení mìsta Vizovice vyuilo pøíleitost a ádost
o podporu projektu podalo. I kdy na zpracování potøebné dokumentace nebylo mnoho èasu, ve se podaøilo a mateøská kola se mùe
tìit na dalí novou zahradu.
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PØEHLED POLITICKÝCH VÌZÒÙ Z VIZOVIC
ZA DOBY OKUPACE LET 1939 - 1945
PØÍJMENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

POVOLÁNÍ

DATUM ZATÈENÍ

Brùek Èestmír
Úèetní duch.
Èimáø Frantiek krejèí
Èimáø Jaroslav
Tajemník ZNV
Divina Josef
Úøedník
JUDr. Dvoøák Èestmír
Fiala Arnot
Úøedník
Fiala Karel
Zahradník
Fojtík Rostislav
Úøedník
Holík Rudolf
Tajemník MNV
Holub Jan
Strojník
Hrabina Frantiek Zemìdìlec
Hrabinová Anna
V domácnosti
Hrabinová Marie. V domácnosti
Hrabinová Frant.
Dìlnice
Hrabina Eduard
Rolník
Huzlík Josef
Dìlník
Imrýek Jan
Zást. øed. ZD
Jaronìk Jan
Dìlník
Jiøíèek Frant.
Uèitel
Jurèák Karel
Holiè
Kalenda Frant.
Rolník
Kapar Frant.
Dìlník
Kovaøík Horymír
Køivinka Julius
SNB
Lebeda Josef
Okr. soudce
Lutonstý Jaroslav Dìlník
Macek Bohuslav
kolník
Macek Ludvík
Dìlník
Múck Vilém
Obchodník
Nìmcová Marie
V domácnosti
Polách Josef
Stolaø
Prachaø Bohumil
Ved. prodejny
Procházka Jan
Brig. Generál
Penèík Milo
Zámeèník
Penèík Miroslav Rolník
Penèík Vladimír Stroj. zámeèník
Rosenbaum Boh. Øed. ovoc. k.
Rychlík Jaroslav
Úøedník
Ryavý Karel
Dìlník
Slovák Frant.
Dìlník
Sulíèek Josef
Úøedník
Suila Ignác
Obchodník
Suila Vladimír
Obchodník
Svárovský Matú Obchodník
Svìtlík Ladislav
Øedit. ZD
èotka Zikmund
Dìlník
paòhel Jan
Rolník
paòhel Josef
Úøedník
Talaová tìp.
Dìlnice
Trávníèek Jan
Úøedník
Trarùek Antonín Dìlník
Válek Alois
Dìlník
Zezulka Jan
Kamnáø

MÍSTO VÌZNÌNÍ

DATUM NÁVRATU

1.9.1939
13.9.1941
25.2.1941
5.8.1941
25.10.1940
23.11.1943
13.11.1940
18.12.1939
15.11.1940
11.9.1944
4.4.1945
4.4.1945
4.4.1945
4.4.1945
4.4.1945
25.2.1943
1.9.1939
17.10.1942
30.7.1943
30.1.1940
4.9.1940
25.2.1943

Dachau-Buchenw.
Zlín, Brno, K. kol. Osvìtim
pilberk, Dachau, Buchenwald
Ostrava, Vratislav, Wohlau
Brno, Svídnice, Vratislav, Diez
Terezín, Buchenw.
Zlín, Uh. Hraditì, Brno, Stein
Vratislav, Wohlau,Brieg
Brno, Zlín
Postoloprty
Vizov. zámek

13.12.1943
25.10.1940
13.8.1940
19.1.1943
27.1.1940
15.9.1941
17.8.1942
15.6.1943
21.9.1940
19.11.1940
17.1.1942
12.8.1940
5.2.1942
9.10.1940
18.8.1940
15.2.1943

Vroclav
Brno, Svídnice, Vratislav, Diez
Zlín, Brno, Dachau
Zlín, Hraditì, Bmo, Bresleu, Neisse
Zlín, Mírov, Brno, Buchenwald, Dachau
Zlín
Zlín, Svatoboøice
Zlín, Hraditì, Dresden, Mírov
Zlín, Brno, Vratislav, Svídnice, Wohlau
Praha, Brno, Olomouc, Diez
Brno, Bayenreuth
Zlín, Brno
Hraditì, Bayenreuth, Dortmund, Zlín
Brno, Wohlau, Vratislav, Landsberg
Brno
Zlín
Flossenburg
Zlín, Brno, Breslav, Svídnice, Wohlau
Zlín, Brno
Zlín, Brno
Brno, Breslau, Ludvikeburg, Landsberg
Zlín, Brno, Vratislav, Landsb., Wohlau
Flossenburg, Dachau
Zlín, Brno, Bernau Meppen, t. Hradec
Zlín, Hraditì, Brno, Vratislav
Terezín
Brno, Vratislav, Landsberg
Zlín, Hraditì, Pøerov, Breslau
Uh. Hraditì, Zwickau, Sachsen
Vizovice, Zlín,.Brno

6.9.1940
13.10.1940
13.11.1940
10.9.1940
21.9.1940
28.12.1942
18.1.1944
18.3.1943
5.10.1943
6.8.1940
25.2.1943
12.6.1942
25.9.1940

Zlín, Hraditì, Pøerov, Breslau
Brno - pilberk
Zlín
Ostrava, Brno, Flossenburg
Zlín, Hraditì, Brno, Dachau, Lublin
Brno, Vratislav, Diez n.L.
Zlín, Hraditì, Pøerov, Breslau

15.2.1942
zemøel v Osvìtimi
po roce a pùl
zemøel ve Widheimu
4.8.1942
28.5.1945
7.6.1942
16.4.1945
3.12.1940
10.5.1945
10.4.1945
10.4.1945
10.4.1945
12.4.1945
12.4.1945
25.5.1945
6.10.1939
25.1.1945
Zemøel
2.7.1942
8.9.1944
19.6.1944
4.8.1942
10.5.1945
10.9.1943
Zemøel
10.1.1942
13.4.1945
Zemøel
28.10.1944
30.4.1943
28.9.1940
19.6.1944
27.8.1942 popraven
28.10.1940
15.3.1943
Zemøel
Zemøel
4.12.1940
13.2.1943
7.10.1943
15.5.1945
20.5.1945
6.4.1944
Nevrátila se
7.7.1942
5.9.1944
24.6.1944
2.10.1940

Nedávno uplynulo 70 let od konce druhé svìtové války a nìkteøí ani netuí, kolik vizovských obèanù bylo za protektorátu uvìznìno.
Vzpomeòte si tedy i na ty vizovické obèany, kteøí za války 1939 - 1945 proli nìmeckými koncentraèními tábory a nìkteøí se vùbec nevrátili.
Dle dobových dokumentù zpracoval Ladislav Janèa
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ZA VIZOVSKÚ TRNKÚ
V polovinì srpna(15. 8. 2015) se v krásném okolí Vizovic uskuteènil ji 13. roèník turistického pochodu nazvaného Za Vizovskú trnkú.

Moná to bylo i horké poèasí, ale i úèast 60 turistù byla solidní.
Tìch aktivních, kteøí se vydali na trasy, bylo 54, z toho 37 bylo ze dvaceti míst ÈR a 17 turistù pøijelo z osmi míst Slovenska. Setkání to byla
srdeèná a vichni si pochvalovali pìkné trasy. Slováci navíc poadovali monost projít se po stezce Josefa Váni. Velmi se té líbila zastávPoøadatelé z Klubu èeských turistù odbor Zlín pøipravili trasy v délkách
od 10 do 42 kilometrù.

Novì nabídli i monost procházky po vozíèkáøské stezce v délce
3,5 nebo 5,5 km. Akce byla letos tøetím rokem zaøazena mezi Desítku
pochodù IVV v Èeské republice. Skuteènost, e to byl ji tøetí rok a ti,
kteøí se tohoto seriálu pochodù úèastní, ji ve Vizovicích byli v pøedelých dvou letech, se projevila na poètu úèastníkù letoního pochodu.

ka na Janové hoøe u obnovovaného hradu. Ale i dalí místa a obì
rozhledny na Vartovnì a Doubravì (na delích trasách) mìly své obdivovatele. Na poøadatelské slubì na startu se kromì èlenù KÈT ze
Zlína podílela i trojice z KÈT Vizovice. Za to jim patøí dík, stejnì jako
Mìstskému úøadu Vizovice, který vìnoval krásné ceny. Pøi tomto
pochodu se toti vyhodnocují nejvzdálenìjí úèastníci, tentokrát to byli
manelé a ze Strakonic a nejmladím byl jejich syn (necelých 11 let).
Nejstarím byl 82letý turista z Prostìjova. Vichni se ji teï tìí na
dalí roèník v roce 2016.
Jiøí Tomá, KÈT Zlín
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ZAÈÁTEK KOLNÍHO ROKU V ORLU
I na zaèátku tohoto kolního roku bylo v Orlu ve Vizovicích runo,
rozbìhly se toti pravidelné aktivity pro dìti a mláde ve Vizovicích
a okolí - tréninky florbalu a cvièení rodièù s dìtmi. Ve druhém záøijovém týdnu zaèaly první florbalové tréninky vech vìkových kategorií.
Pøes celý týden probíhají 4 tréninky rozdìlené podle kategorií: pøípravka, mladí áci, starí áci a dorostenci spoleènì s mui. Ji
první tréninky naznaèily velký zájem dìtí i dospìlých o tento moder-

ní sport. Vechny tréninky rychle naplnily svou kapacitu, ve støedu
odpoledne se schází dokonce 30 mladích ákù. Celkem v letoním
kolním roce hraje v Orlu florbal více ne 70 hráèù, kteøí své síly pomìøí nejen pøi zápasech bìhem tréninkù, ale také v Orelské florbalové lize.
V úterý 8. záøí zahájil svùj druhý kolní rok nejmladí oddíl naí
jednoty - Cvièení rodièù s dìtmi - Orlíèek. Dìti ve vìku 1 - 4 roky si
v nìm za pomoci svých rodièù prostøednictvím básnièek a písnièek
osvojují základní pohybové aktivity. Oblíbené jsou také rùzné pøekákové dráhy a cvièební padák.
Spoleèné cvièení dìlá vem radost.
I pøes nepøízeò poèasí uspoøádala nae jednota v sobotu 26. záøí
ji 9. Hry bez hranic. 16 rodinných týmù si v budovì orlovny vyzkouelo nìkolik netradièních disciplín. Dìti a jejich rodièe napø. støíleli na
florbalového brankáøe, skládali pinzetou sirky do krabièky, poslepu
poznávali rùzné pochutiny èi házeli mince do sklenièky ponoøené v
kbelíku vody. Heslo Táto, mámo, pojï si se mnou hrát tak nezùstalo ani letos nevyslyené a vichni se moc dobøe bavili.
Více informací o naich aktivitách naleznete na stránkách
www.orelvizovice.cz
Mgr. Albìta Dolealová

FLORBAL VIZOVICE OPEN
V sobotu 19. záøí 2015 se uskuteènil nejvìtí florbalový turnaj ve
Vizovicích a okolí Florbal Vizovice Open. Poøadatelem této sportovní akce byl Orel jednota Vizovice, který ji nìkolik let trénuje florbalisty vech vìkových kategorií, ve spolupráci s Mìstem Vizovice a za
finanèní podpory Nadace SYNOT. Bìhem celého dne probìhly turnaje 2 vìkových kategorií: 3. - 6. tøída a 7. - 9. tøída. V mladí kategorii soutìilo více ne 18 dìtí ve 4 týmech. Kadý z týmù si v
základní èásti zahrál 6 utkání, poté následovaly napínavé zápasy o
3. a 1. místo. Vítìzem kategorie 3. - 6. tøída se stal tým FC Domino,
který ve finálovém zápase udrel jednobrankový náskok a do
poslední vteøiny utkání. Jednotlivé zápasy doprovázelo fandìní
nejen hráèù ostatních týmù, ale také rodièù, kteøí pøili podpoøit pøedevím nejmladí hráèe. Ve 13 hodin vystøídali mladí florbalisty
jejich starí kolegové, aby pomìøili své síly v turnaji starí vìkové
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kategorie. Pøes 20 klukù se rozdìlilo do 5 týmù a mohly tak následovat první zápasy. Oproti mladí kategorii byly pøihrávky pøesnìjí,
støely rychlejí a zákroky brankáøù sloitìjí. V základní skupinì byly
sehrány zápasy mezi vemi týmy, které urèily poøadí pro nasazení
týmù do play off. Bojovalo se o kadý centimetr hrací plochy a hráèi
nevypustili ani jeden osobní souboj. Vechny zápasy o finálové poøadí byly velmi vyrovnané, kdy o vítìzi turnaje musely dokonce rozhodnout samostatné nájezdy. Infarktový závìr finálového zápasu
lépe zvládl Tým alfa, který mohl slavit zisk poháru po sedmé sadì
nájezdù!
Po ukonèení jednotlivých turnajù probìhlo vyhodnocení a pøedání pohárù a odmìn nejen vítìzùm, ale také vem zúèastnìným. V
kadé kategorii získal svùj pohár také nejlepí støelec.
Úèastníci obou turnajù byli velmi nadeni z monosti si zahrát se
svými vrstevníky a porovnat síly v moderním sportu, který se ve
Vizovicích tìí stále vìtímu zájmu. Úspìch u hráèù sklidily také
florbalové mantinely vypùjèené od Orla Uherský Brod, díky kterým se
tìlocvièna promìnila ve skuteèné florbalové høitì s parametry, jaké
má takové høitì mít.
Velké díky patøí Mìstu Vizovice a paní starostce Bc. Silvii
Dolanské, která aktivnì spolupracovala pøi pøípravì této sportovní
akce a zajistila sladké odmìny a obèerstvení pro vechny úèastníky.
Podìkování patøí také paní øeditelce Z Vizovice Mgr. Radmile
Koncerové za monost pronajmutí tìlocvièny místní základní koly a
propagaci celé akce prostøednictvím hodin TV. Hlavním partnerem
Florbal Vizovice Open se stala Nadace SYNOT, která svým finanèním pøíspìvkem podpoøila vznik nové tradice - florbalového turnaje
pro dìti ze základních kol okolí Vizovic.
Vìøíme, e i v dalích letech bude zaèátek kolního roku patøit
celodennímu florbalovému turnaji pro vechny vìkové kategorie
Florbal Vizovice Open.
Za tým organizátorù
Bc. Ondøej tach
Orel jednota Vizovice

RC AUTA SE LETOS POJEDOU VE VIZOVICÍCH!
Váení ètenáøi,
uvádíme termíny naich závodù:
1. závod nedìle
25. 10. 2015
2. závod nedìle
22. 11. 2015
3. závod nedìle
6. 12. 2015
4. závod sobota
2. 1. 2016
5. závod nedìle
28. 2. 2016
6. závod nedìle
13. 3. 2016
náhradní termín nedìle 3.4.2016

V kategorii buggy 4WD 1:10E obsadil Petr Rodina 2. místo, Hana
Stodolová 9. místo z dvaceti úèastníkù.
V kategorii SCT 4WD 1:10E Petr Rodina obsadil 1. místo z dvanácti závodníkù.
V kategorii buggy spalovací 1:8 obsadil Fany Stodola 12. místo
(chybìly mu 2 závody) z 27 úèastníkù.
Foto  ukázka jízd na Janové hoøe, auta buggy 1:14E, èlenové
klubu po závìreèném vyhodnocení ve Skøipovì.
Fanán Stodola

Pojedeme malé buggyny 1:14 ve dvou kategoriích:
- kategorie HOBBY  stejnosmìrný motor, NiMh 7,2V baterie a originál gumy, takovýto RTR set vyjde na 3800 Kè,
- kategorie OPEN: volná výbava RTR set stojí 5300 Kè.
Vìøím, e a tyto závody uvidíte, pøidáte se takté. Závody se
pojedou na Sokolovnì.
Zaèátek v 9 hodin, konec cca 15.30 hodin.
Pøedbìné informace na telefonu 605 482 324.
V nedìli 13. 9. 2015 jsme uskuteènili na sídliti Janova Hora pøedvedení naich závodních aut dìtem i rodièùm. Na zaèátku bylo hovoøeno o autech, pak následovala ukázka jízdy. Velmi se líbila jízda spalovací buggy 1:8. Nakonec si vichni mohli vyzkouet jízdu s auty v
mìøítku 1:14, 1:10.
Bìhem letní sezóny jsme se zúèastnili pouze seriálu závodù
buggy ve Skøipovì u Opavy.

20

Vizovské noviny

DÌVÈATA ZÁKLADNÍ KOLY VIZOVICE STØÍBRNÉ V REPUBLIKOVÉM FINÁLE AÈ
Témìø dvì stì mladých sportovcù z okresu Zlín se koncem
dubna sjelo na atletický stadion v Otrokovicích, kde se konalo okresní finále Odznaku vestrannosti olympijských vítìzù (OVOV). Tímto
závodem se odstartoval kolotoè soutìí, který skonèil a zaèátkem
záøí nového kolního roku republikovým finále v Praze. Ji tradiènì
jsme se zapojili do OVOV, AÈ, PÈR.

Výsledky okresních soutìí:
OVOV - 1. místo
AÈ (Atletický ètyøboj) - starí dívky 1. místo, mladí dívky 2.
místo, starí chlapci 2. místo
PÈR (Pohár èeského rozhlasu) - starí dívky 2. místo, starí
chlapci 1. místo
Výsledky krajských finále:
OVOV - Valaské Meziøíèí: drustvo ve sloení Bargl, Lutonský,
Volko, Potulka, Malá, Królová, Fusková a Svìtlíková skonèilo na 5.
místì. V kategorii jednotlivcù uspìli a postup do Prahy si zajistili
Dévová, Èimáøová, Golová a Opatrný.
AÈ - Valaské Meziøíèí: starí dívky Èimáøová, Kusáková,
Sýkorová, Dévová a Adamkovièová nemìly v kraji konkurenci a svým
vítìzstvím si zajistily postup do celostátního finále. Drustvo starích
chlapcù ve sloení Zgarba, Závìický, Radoò, Opatrný a Vaculík
skonèilo na 6. místì.
PÈR - Uherské Hraditì: starí dívky ve sloení Èimáøová,
Dévová, Kusáková, Adamkovièová, Hálová, Sýkorová, Kneifelová,
Bøezíková a Golová vybojovaly krásné 2. místo. Drustvo starích
chlapcù ve sloení Zgarba, Závìický, Radoò, Opatrný, míd,
Vaculík, Gresl a Bargl obsadilo 6. místo.
FOTO 1 (vlevo nahoøe)
Støíbrná dìvèata v krajském finále PÈR
Finále Èeské republiky:
Jedním z vrcholù nejenom této
sezóny, ale i atletické historie naí
základní koly vùbec, se stalo
republikové finále Atletického ètyøboje v Opavì. Ve dnech 12. - 13. 6.
si vítìzové jednotlivých krajù v
kategoriích chlapcù i dìvèat pomìøili síly v disciplínách: sprint 60 m,
vytrvalost (800 m - 1000 m), hod
míèkem/vrh koulí, skok daleký/
skok vysoký. Drustvo reprezentantek z Vizovic ve sloení Denisa
Èimáøová, Julie Sýkorová, Sabina
Kusáková, Kateøina Dévová a
Sára Adamkovièová v silné konku-
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renci sportovních kol vybojovalo nádherné 2. místo a mohlo se pynit støíbrnými medailemi.
FOTO 2 (vlevo dole)
2. místo - republikové finále AÈ
Tímto vzpomínám a zdravím moje zlatá a bronzová dìvèátka z
minulých celostátních finále (Litomyl 2005, Karlovy Vary 2004).
Posledním velkým závodem loòského kolního roku byla úèast
naich nejvestrannìjích ákù v 6. roèníku republikového finále
OVOV. Ve dnech 11. - 12. 9. pøivítala praská Juliska 700 mladých
sportovcù z Èeské republiky, Slovenska, Maïarska a Polska, dvì
stovky uèitelù, 70 olympijských legend v èele s paní Vìrou Èáslavskou.

FOTO 3 (vpravo)
Úèastníci praského finále OVOV
Z vizovických dìtí si úasnì poèínala Denisa Èimáøová, která v
prùbìhu dvou soutìních dní dokázala, e je nejlepí a svoji kategorii vyhrála. Skvìlou formu v závodì pøedvedl i pan uèitel Dominik
Masaø a mezi mui skonèil na krásném druhém místì. Cenného
umístìní dosáhla Kateøina Dévová 7. místem, Tereza Golová a Petr
Opatrný se svými výkony také neztratili.
FOTO 4 (vpravo dole)
Nejúspìnìjí Dominik
Masaø a Denisa Èimáøová
Za sportovními úspìchy
stojí nejenom talent, ale i zodpovìdná tréninková práce a
obìtování volného èasu. Gratuluji a dìkuji vem, kteøí Vizovice reprezentují v okresních,
krajských i republikových finále
nejen svými sportovními výkony, ale i pøíjemným a sluným
chováním.
Mgr. Adriana Hálová,
uèitelka TV, trenérka atletiky

IV. ROÈNÍK NA CHRASTÌOVSKÉM CAMP NOU
Poslední prázdninovou sobotu se na Chrastìovském
Camp Nou uskuteènil ji ètvrtý
roèník prestiní pohárové soutì-

Kopyta - M. Slavík, T. Grygara, J. Vilím, J. Malý, R. Èervenka a za zády jim hlídal bránu
L. Èíek.

e o nejlepí fotbalové mustvo
Chrastìova. Hlavním organizátorem tohoto zábavného odpoledne byl Vlasa Hlavenka, kterému pomáhalo nìkolik dalích
dobrovolníkù. Poèasí se náramnì vyvedlo: ve 13 hodin místního
èasu za pøíjemné teploty 32

Nadìje - T. astný, R.
Penèík, V. Hlavenka, J. Vièánek, L. Josefík, s gólmanem M.
Lutonským.
Dùchodci - L. Polèák ml., L.
Uhøík, D. Slovenèík, J. Jemelka,
K. imoník, v bránì stál D.
Kneifel.

stupòù ve stínu byl turnaj zahájen. Pánové se mezi sebou rozlosovali do ètyø mustev:

Chlupaté nohy - L. Polèák
st., P. Hlavenka, F. Malý, T. Dopita, bránu hlídal M. Sláèík.

Vechna mustva se mezi
sebou utkala navzájem, jeden
zápas trval vdy dvakrát patnáct
minut. V základní èásti vybojovala Nadìje a Kopyta pìt bodù,
Chlupaté nohy a Dùchodci mìli
po dvou bodech. Podle poètu
vstøelených branek po základní
skupinì vyhrála Kopyta, druhé
místo obsadila Nadìje, o tøetí a
ètvrté se dìlili Chlupaté nohy a
Dùchodci, kteøí dali shodnì tøi
góly. Po základní skupinì
nastoupily týmy k semifinále, kde
se utkaly Chlupaté nohy a
Kopyta. Druzí jmenovaní vyhráli
3 : 1. Ve druhém semifinálovém
zápase zmìøili své síly Nadìje a
Dùchodci, Nadìje porazili Dù-
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TRADIÈNÍ TÁBORÁK

Dùchodce v pomìru 2:0. Tøetí
místo nakonec vybojovaly Chlupaté nohy, které porazily Dùchodce 3:1. Ve velmi napínavém
finále, které ani po základní hrací
dobì nenalezlo svého vítìze,
bylo úspìnìjí drustvo Kopyt,
které Nadìji porazilo na penalty
a celý turnaj zavrilo výkonem 2 :
1 a zároveò se tak stalo vítìzi 4.
roèníku turnaje. Nejlepím gólmanem celého klání byl vyhláen Libor Èíek a nejlepím
hráèem Tomá Grygara.

5/2015

Dìkujeme vem organizátorùm fotbalového maèe za bezchybnou pøípravu celého odpoledne, zvlátì pak Pepovi
Zajoncovi za hbitou obsluhu,
Tomovi Hájkovi a Frantovi
Èechákovi, kteøí zabezpeèili
výborné obèerstvení. V neposlední øadì dìkujeme vem divákùm, e stateènì vydreli fandit a
obdivovat muná tìla naich fotbalistù a do strhujícího finále.
Olga Kmínková
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ZAPOÈATÍ STAVBY SOKOLOVNY KVÙLI VYSTÌHOVÁNÍ Z KVOCHOVA HOTELU
Tìlocvièná jednota Sokol
zaloena byla vlastnì ji r. 1893.
Ponìvad vak c. kr. hejtmanství
v Holeovì zøízení Sokola
nepøálo, byly stanovy Sokola
nìkolikrát vráceny, z kteréto pøíèiny zaèal Sokol pùsobiti teprve roku
1895.
V té dobì cvièili k Sokolu pøihláení èlenové pod zátitou stanov nìmeckého - tehdy jetì
nerozputìného spolku Turnklub, - který zaloili nìjací nìmeètí úøedníci okolo roku 1880.

kem starosty Jan Èimáø a prvním
náèelníkem dr. Karel Homan. Po
smrti Fr. Nováka zvolen byl starostou øeditel Lad. Èech a po jeho
resignaci roku 1925 je dosud starostou øed. obecné koly Mea
Bakala.
Èlenù mìl Sokol pùvodnì 26,
teï jich má ji asi 250 (mylen rok
cca 1939 - pozn. red.).
Dùleitým mezníkem v rozvoji
Sokola stal se rok 1920, v nìm
byl Kvochùv hotel pronajat Raiffeisence. Tehdy toti byli donuceni

Po vystìhování z hotelu poèala se ihned stavìti sokolovna, a
roku 1921 bylo usneseno, aby

Prvním starostou Sokola mìl
býti zakladatel Sokola v Holeovì
dr. Frantiek Barviè, ten vak
ádal, aby se upustilo od jeho
volby, aby toti netrpìl jeho volbou
rozvoj Sokola. Byl tedy zvolen stavitel Frantiek Novák, námìst-

kadý èlen Sokola pracoval na
staveniti buïto sám aspoò 32
hodiny, nebo aby zaplatil poplatek

Sokoli vystìhovati se z místností
hotelu, v nìm do té doby cvièili.
Vyádali si tedy pro dalí cvièení
od místní kolní rady tìlocviènu ve
kole, v ní cvièí dosud a platí za
svìtlo a upotøebení 1500 Kè
roènì.

HISTORIE SOKOLOVNY
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za dìlníka 72 Kè. Ponìvad bylo
nadení Sokolù veliké, pokraèovala stavba tak rychle, e ji 9. èervence 1921 byla sokolovna slavnostnì otevøena. Celá stavba stála
asi 750.000 Kè a provádìna byla
èásteènì dle návrhu architekta.

5/2015

Václavka. Nástìnnou výzdobu
sokolovny provádìl obìtavì tehdejí starosta Sokola øeditel
Ladislav Èech.
Aby se zmenil tíivý dluh
56.000 Kè u Okresní zálony, byl
rozdìlen tento obnos na èlen-
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ské podíly po 200 Kè a 192 èleni
skuteènì tyto podíly upsali.
Roku 1927 zaøízeno bylo
sokolské kino a v letech následujících høitì a plovárna.

Z doplòkù národopisných a
ivotopisných - Pamìtí z Vizovska
(1939) Josefa Èimáre pøipravil
Richard Jaronìk
Fotografie z archvu poskytl
Libor Macek

Z VIZOVSKÉHO ZPRAVODAJE ROKU 1930
Autentické, dobové, úsmìvné, zaráející a mnohdy kuriózní. Takové byly zprávy z roku 1930.
Profackoval pomocníka
V nedìli 17. srpna 1930 mezi
7. a 8. hodinou veè. Profackoval
pokryvaèský mistr F. Z. kominického pomocníka A. J., ve chvíli, kdy
tento vyøizoval si spor se synem
jistého zdejího obèana. Jeto se
kominík cítil ze strany F.Z. neprávem napaden, podal na tohoto
alobu. Facky skonèí tedy u
soudu.

cím aplausem. Vichni herci zhostili se svých úloh znamenitì,
obzvlá paní M. temberská.
Netøeba podotýkati, e nai známí
komikové Brùek a Dintera obveselovali obecenstvo od poèátku a
do konce. - Sportovní klub ve
Vizovicích poèíná si raziti cestu
mezi irím obecenstvem, toho
byli jsme svìdky pøi nedìlním
pøedstavení, kde byla návtìva
jistì rekordní, která uspokojila
hlavnì pokladníka a herce samotné.

ovní daò tak velkou, e tato, aby
byla kryta, musela z pøíjmu nájemného doplatit jetì 41,20 Kè. Jmenovaná toti pronajala svìtnièku s mìs. nájmem 70 Kè.
Nájemce bydlil u dotyèné 2 mìsíce, èili zaplatil 140 Kè. A daòový
Návtìvnost uspokojila pokladníka
Divadelní spolek Sportovního
klubu hrál dne 17. t.m. ve Vizovicích ve dvoranì Lidového domu.
Celý dìj byl doprovázen bouølivým
smíchem obecenstva a burácejí-

výmìr znìl na 181,20 Kè. Jistì se
divíte, jak berní úøad poèítá !
Volba zlinského starosty
Volba nového starosty ve
Zlínì za zvìènìlého starostu
Tomáe Bau bude provedena v

Nìjak prapodivnì berní
úøad poèítá.
Marie Kamenická ve Vizovicích, jinak chudá ena, která
ponejvíce se iví z nájemného
byla jistì pøekvapena výmìrem
berního úøadu, který ji vymìøil èin-
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úterý 9. srpna. Není pochyby, e
jím bude zvolen prokurista
Baových závodù ve Zlínì pan

V nedìli byla zakonèena krajinská výstava Valaska a
Pobeskydí v Ronovì p. Rad.

Dominik Èipera. Obecní zastupitelstvo ve Zlínì má jak známo 42
èlenù, z nich je 41 tzv. Baovcù a
1 lidovec. Ale i ten hlasoval vdy s
Baovci.

Aèkoliv prudký dé velmi tìce
pokodil vystavovatele a hlavnì
návtìvu, byl poslední den zdaøilý.
V sobotu i nedìli úèastnil se sjezdu min. pøedseda Fr. Udral. Jak
se dovídáme z nejlépe informovaných míst, je nadìje, e výstava
skonèí aktivem.

Krajinská výstava Valaska
v Ronovì p. R. aktivní.

Okradená penzistka
Neznámý pachatel po dobu
nìkolika dnù navtìvoval vzdálený sad M. Olejníkové a kadým
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dnem oèesal nìkolik desítek kilogramù vestek. Celkem ze stromù
otrhal odhadem dvì stì kilogramù.
Richard Jaronìk

INFORMACE IVNOSTENSKÉHO ÚØADU - SÍDLO A PROVOZOVNA
Pojem sídlo podnikatele je
definováno v § 429 odst. 1 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský
zákoník. Sídlo podnikatele se
urèí adresou zapsanou v ivnostenském rejstøíku. Nezapisuje-li
se fyzická osoba jako podnikatel
do veøejného rejstøíku, je jeho
sídlem místo, kde má hlavní
obchodní závod, popøípadì bydlitì.
Sídlo podnikatele patøí k
základním identifikaèním údajùm podnikatelského subjektu
a jeho správné vedení je nezbytné zejména pro veøejný písemný
styk s podnikatelem. Co je tøeba
rozumìt skuteèným sídlem podnikatele vak obèanský zákoník
blíe nevymezuje. Obecnì lze
definovat, e skuteèným sídlem
podnikatele je, obdobnì jako v
pøípadì právnických osob, takové místo - sídlo, odkud fyzická
osoba nejèastìji provádí správu
svého podniku a odkud øídí své
podnikatelské aktivity. Nelze
pominout ani skuteènost, e údaj
o sídlu je veden ve veøejnì pøístupném ivnostenském rejstøí-

ku, je tedy veøejnì dostupným
údajem, který si mohou pøípadní
zákazníci èi jiné podnikatelské
subjekty vyhledat a ovìøit na
www.rzp.cz
Provozovnou se dle § 17
zákona è. 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání, rozumí prostor, v nìm je ivnost provozována. Za provozovnu se povauje i automat nebo obdobné zaøízení slouící k prodeji zboí nebo
poskytování slueb a mobilní
provozovna. V praxi øeèeno
provozovnou jsou prostory,
kde dochází ke styku se zákazníkem nebo kde je zboí podnikatelem vyrábìno, zpracováváno, prodáváno, tj. obchody,
restaurace, kadeønictví, dílny,
sklady apod. ivnost mùe být
podnikatelem provozována ve
více provozovnách.
Mobilní provozovna je provozovna, která je pøemístitelná a
není umístìná na jednom místì
po dobu delí ne tøi mìsíce.
Podnikatel je povinen zahájení a ukonèení èinnosti v provozovnì oznámit pøedem ivnostenskému úøadu.

Dalí povinností podnikatele
provozujícího svou èinnost v provozovnì je mít provozovnu øádnì
trvale a zvenèí viditelnì oznaèenou:
1)
názvem
obchodní
firmy nebo jménem a pøíjmením
podnikatele
2)
identifikaèním èíslem
osoby
Provozovna urèena pro prodej zboí nebo poskytování slueb spotøebitelùm musí být trvale
a zvenèí viditelnì oznaèena také
3)
jménem a pøíjmením
osoby odpovìdné za èinnost provozovny

4)
prodejní nebo provozní dobou urèenou pro styk se
spotøebiteli
5)
kategorií a tøídou u
ubytovacího zaøízení poskytující
pøechodné ubytování
Mobilní provozovny a automaty musí být vèetnì bodu 1) a
2) také oznaèeny údaji o sídle
podnikání.
Ing. David Hába
odbor Obecní ivnostenský
úøad

Nabízíme pronájem
nebytových prostor

ve Vizovicích na Masarykovì námìstí.
Tel::777 232 961

TJ Sokol Vizovice
pøipravuje následující akce:
pondìlí 26. 10. 2015 lampiónový prùvod
sobota 7. 11. 2015 taneèní odpoledne
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V DESÁTÉM DÍLE: VIZOVJAN ZA VYVÌSENÍ KOMUNISTICKÉHO PRAPORU BYL V
ROCE 1939 ODSOUZEN DO KONCENTRAÈNÍHO TÁBORA A DO KONCE VÁLKY
Jak u jsme v pøedchozích
dílech uvedli, nejnií slokou
organizaèní struktury èetnictva
byly èetnické stanice (ÈS). Ty
byly obsazeny zpravidla velitelem v hodnosti vrchního strámistra a mustvem. Kromì toho
existovaly zvlátní èetnické stanice jako èetnická pátrací stanice,
èetnická eskortní stanice a útvary zvlátní, jako napø. èetnické
pohotovostní oddíly. Relativnì
velký poèet tìchto jednotek byl
vytvoøen za Protektorátu, kdy
èetnictvo vykonávalo velmi èasto
strání slubu v internaèních i v
pracovních táborech.
Pojïme se vak podívat i na
fungování vyích organizaèních
sloek èetnictva.
V Brnì sídlící zemské èetnické velitelství (ZÈV) bylo ustanoveno podle státoprávního uspoøádání. Nejprve tedy pro Markrabství moravské, pozdìji za
ÈSR pro zemi moravskou.
Jeho první název znìl K. u.
K. Landesgendarmerie - Komando Nr. 4. a posledním a nejdéle
pouívaným názvem bylo Zemské èetnické velitelství v Brnì.
Velitel ZÈV mìl ve svém
obvodì výkonnou moc a øídil
vojenské, hospodáøské a správní
vìci vech èetnických oddìlení.
Staral se o výchovu veho èetnictva a zpravoval o svých
poznatcích zemského prezidenta, kterému vak nebyl podøízen.
Nezasahoval do otázek pouití
èetnictva politickými úøady. Udílel
pochvaly, vedl disciplinární øízení, vyhotovoval kvalifikaèní listy
dùstojníkù, provádìl vizitace èetnických stanic, dozíral na vyzbrojování apod.
K výkonu funkce slouil veliteli ZÈV jeho táb, kde byli jeho
námìstek a poboèníci, exponovaní èetniètí tábní dùstojníci
(dozorèí vdy pro nìkolik oddìlení), zdravotní, justièní a hospodáøský referent a úèetní vrchní
strámistøi. K výcviku bylo zøízeno doplòovací oddìlení v èele se
správním dùstojníkem.
Velitele ZÈV zastupoval po
dobu nepøítomnosti jeho námìstek. Byl-li vak velitel na pøehlídce nebo jiné sluební cestì, zasí-
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laly se za ním spisy, které si velitel vyhradil podle svých pokynù k
rozhodnutí. Ostatní záleitosti
vyhrazené veliteli zùstávaly nevyøízené a do jeho návratu. Pøi
nemoci zastupoval námìstek
velitele v plném rozsahu pùsobnosti.
Tak napøíklad ke dni 1. lednu
1929 byl zemským èetnickým
velitelem v Brnì gen. Vladimír
Putna, jeho námìstkem plukovník Frantiek Bazala. táb velitele ZÈV byl tvoøen prvním a druhým poboèníkem v hodnostech
tábních kapitánù, k nim byli pøidìleni dalí dva dùstojníci v hodnostech kapitánù výkonných, 6
gáistù mimo sl. tøídy a 2 kanceláøtí zøízenci.
Protoe se pøi listování
památníkem ÈS Vizovice dostáváme k závaným historickým událostem roku 1939,
sluí se pøipomenout nìkteré
irí dìjinné okolnosti:
22. 11. 1938 Pod vlivem
zabrání pohranièí po Mnichovské
dohodì parlament odhlasoval
ústavní zákon o autonomii Slovenska a ústavní zákon o autonomii Podkarpatské Rusi. Název
státu se zmìnil na Èeskoslovenská republika. Zaèíná období tzv.
druhé republiky.
30. 11. 1938 zvolení JUDr.
Emila Háchy prezidentem.
15. 12. 1938 Národní shromádìní schválilo zmocòovací
zákon, který opravòoval vládu po
dobu dvou let nahrazovat zákony
vládními naøízeními.
10. 3. 1939 Prezident republiky sesadil Tisovu autonomní
vládu. Na Slovensku bylo vyhláeno stanné právo a moc pøevzala armáda, policie, èetnictvo a
pluky Stráe obrany státu.
11. 3. 1939 jmenování nové
slovenské vlády v èele s Karolem
Sidorem
15. 3. 1939 04:00 hodin prezident republiky po nátlaku a jednání s pøedsedou vlády Beranem
podepisuje prohláení, podle
nìho svìøoval osud èeského
národa a èeských zemí do rukou
Hitlerovi. Od èasných ranních
hodin obsazuje nìmecká branná
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moc zbývající území druhé republiky.
16. 3. 1939 Hitler na návtìvì Prahy na Praském hradì
vyhlauje Protektorát Èechy a
Morava.
21. 3. 1939 rozputìní Národního shromádìní.
A nyní ji øádky památníku:
15. 3. 1939 Slovensko odtrhlo se od Èeskoslovenské republiky a prohlásilo se samostatným
Slovenským státem. Podkarpatskou Rus obsadili celou Maïaøi.
Z Èech a Moravy byl vytvoøen
Protektorát Èechy a Morava pod
ochranou Nìmecké Øíe, v èele
se státním presidentem Dr.
Emilem Háchou.
21. 6. 1939 Snesla se o
15.30 hod. nad obcí Jasennou
prudká bouøe, spojená s prùtrí
mraèen. Rychlým pøívalem vody
rozvodnila se øíèka Lutoninka,
voda vystoupila z bøehù a zaplavila iroké okolí. Ve vlnách rozvodnìné øeky utonuli v obci Jasenné Frantiek Sedláèek a Stanislav Tomanec. V Lutoninì utonul Josef Viktoøík, 30 rokù starý.
V obci Jasenné bylo povodní znièeno a znaènì pokozeno 21
obytných a 14 hospodáøských
budov. V Lutoninì byly pokozeny 4 obytné a 3 hospodáøské
budovy.
Ve Vizovicích vystoupila voda ze bøehù rozvodnìné øíèky a
zaplavila celé námìstí a okolní
ulice místy a do výe 2 metrù.
Ve Vizovicích bylo vodou úplnì
znièeno 6 budov. Dále bylo vodou zaplaveno a pokozeno 100
obytných budov a obchodù. Ve
vech obcích utonulo vìtí
mnoství hospodáøského zvíøectva, rovnì na úrodì byly zpùsobeny znaèné kody. Záchranných prací zúèastnili se pøísluníci stanice za podpory èetníkù z
okolních stanic.
Celkem byla zpùsobena
koda asi 6.000.000 Kè
Pøi záchranných pracích pùsobilo 12 hasièských sborù z
okolních obcí a Zlína a celý pracovní tábor fy Baa z Jasenné s
250 dìlníky.
28. 10. 1939 První obìtí gestapa byl Jaroslav Lutonský z

Vizovic, který se pokusil v pøedveèer dne 28. øíjna 1939 vyvìsiti
na strom komunistický prapor.
Byl zatèen a uvìznìn v koncentraèním táboøe v Nìmecku a vrátil se domù teprve po osvobození
vlasti. Po nìm následovala dalí
zatèení, která dostoupila poètu
93. Z tìchto zatèených byli dva
popraveni a sice Bohumil Rosenbaum z Vizovic a Josef Mach
z Lípy. Následkem útrap v koncentraèních táborech zemøeli:
Frantiek Èimáø, Josef Divina,
Karel Jurèák, Ludvík Macek,
Josef Polách a Josef Sulíèek z
Vizovic, Frantiek Huka, Jaroslav Mach a Karel evèík z Lípy a
Ignác Poláek a Jan Suila ze
Zádveøic. Zbývajících 80 osob se
vrátilo domù, mnozí z nich vak s
podlomeným zdravím.
Nyní vak v památníku ÈS
Vizovice následuje odmlka a do
roku 1942, proto musíme opìt
vyuít podpùrného materiálu památníku OÈV Zlín, kde se v
líèení událostí pokraèuje:
15. 3. 1939 Ji v èasných
ranních hodinách vyzýval hlasatel èeského rozhlasu z Prahy
vekeré
obyvatelstvo,
aby
zachovalo klid. O 16 hod. pøijela
do Zlína první øískonìmecká
auta s vojskem v plné polní
výzbroji. Pøijelo asi 300 vojínù
øískonìmeckého pìího pluku
25, pozdìji jednotka ochranných
oddílù /Schutzpolizei/, dále
Kriminalpolizei, Geheime Staatspolizei /Gestapo/ a za nìkolik
dnù Oberlandrat. Kromì Zlína
bylo øískonìmecké vojsko ubytováno v Otrokovicích, v Malenovicích a ve Vizovicích. Jinými
obcemi okresu jen projelo.
16. 3. 1939 Dva øískonìmeètí dùstojníci naøídili okresnímu èetnickému veliteli, aby shromádil zbranì pøísluníkù èetnictva na ÈS ve Zlínì u sebe a aby
èetníci konali zatím slubu beze
zbranì. Pozdìji byly zase zbranì
vydány.

Tomá Kubù

O POHÁR CHRASTÌOVSKÉHO GULÁOVÉHO KRÁLE
V sobotu 3. 10. 2015 se na Chrastìovì uskuteènil ji 3. roèník
soutìe O pohár chrastìovského guláového krále. Do letoního roèníku se zapojilo devìt místních rodin s touhou zjistit, která
doma vaøí ten nejlepí gulá. Loòské a pøedloòské prvenství
obhajovaly rodiny imoníkù a Polèákù. Dalími místními úèastníky byli Dobiáovi, Hlavenkovi/Èervenkovi, Josefíkovi, Kmínkovi,
Krákovi, Malí a Uhøíkovi. Kromì guláe soutìící museli pøipravit i
zázemí tak, aby se vem návtìvníkùm nejen z Chrastìova líbilo a

mìli na porovnávání jednotlivých guláù dostateèný komfort. Lepí
poèasí si organizátoøi naplánovat nemohli, pøíjemných dvacet stupòù
a jasno pøispìlo k velmi vysoké úèasti, která se vyplhala ke dvìma
stovkám návtìvníkù. Nabízely se pøevánì guláe hovìzí. Ovem
nìkteøí zvolili taktiku zaujmout jiným typem guláe, a tak se vrhli na
pøípravu guláe segedínského i s domácím knedlíkem. Letoní první místo vybojoval hovìzí gulá rodiny Malých. Druhé místo získala rodina Uhøíkova, takté s guláem hovìzím a tøetí místo získali
spoleènì Lea Èervenková a Helena Hlavenková, které uvaøily spoleènými silami takté hovìzí gulá.

Protoe se letoní roèník náramnì vyvedl, doufám, e roèník
pøítí bude s jetì vìtí úèastí. Vichni zkuení kuchaøi, kterým se
letos nepodaøilo zvítìzit, se urèitì zamyslí nad vítìznou taktikou a

zøejmì také zmìní recept na hovìzí, protoe ten slaví vdy nejvìtí
úspìch. Ráda bych závìrem podìkovala vem soutìícím za úèast.
Olga Kmínková
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