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Váení spoluobèané,
rok se s rokem seel a Vám se dostává do rukou poslední letoní vydání Vizovských novin. Období konce roku je èasem bilancování, ohlédnutím
se za uplynulým èasem. Co nám ten konèící rok pøinesl, co nám dal i co
vzal? Splnili jsme si svá novoroèní pøedsevzetí? Pro mì osobnì byl tento
rok èasem uèení, poznávání a seznamování, navazování kontaktù, pøinesl
mi obrovské mnoství zkueností, potkala jsem øadu úasných, zajímavých
a pracovitých lidí. Zaila jsem spoustu radosti v momentech, kdy se vìci
daøily a problémy se daly vyøeit, také jsem ale zaila zklamání, kdy ve
nelo podle mých pøedstav. První rok v roli starostky mi potvrdil to, e den
má jen 24 hodin a není nafukovací, e èas nìkdy opravdu chybí.
Pøesvìdèila jsem se o tom, jak je dùleité mít láskyplné zázemí rodiny a
pøátel. Bez jejich podpory bych tuto práci nemohla vykonávat.
Na zaèátku roku jsme si se zastupiteli mìsta stanovili plán investièních
akcí, které chceme v roce 2015 zrealizovat. O tom, co se povedlo dokonèit
a uskuteènit, se doètete na následujících stránkách. Plánù, co je tøeba ve
Vizovicích udìlat, opravit a zlepit, je spoustu, nìkteré akce se podaøí v
pøítím roce, jiné jsou ale otázkou delího èasového období, napø. výmìna
veøejného osvìtlení, realizace cyklostezky èi oprava koupalitì.
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Adventní období je témìø u konce, blíí se vánoèní svátky. Vánoce jsou
èasem zklidnìní, pohody, radosti. Smysl Vánoc spoèívá pøedevím ve vzájemné úctì, lásce a pøátelství, je to doba, kdy se schází rodina pohromadì.
Proto Vám pøeji krásné proití Vánoc v kruhu svých nejbliích, hodnì zdraví, astných chvil a veselé vykroèení do roku 2016.
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PØEHLED INVESTIÈNÍCH AKCÍ
A PROJEKTÙ REALIZOVANÝCH V ROCE 2015
Investice hrazené z dotací a z rozpoètu mìsta
v celkové výi 13 mil. Kè
-

Oprava místní komunikace Janova hora II. - 1,9 mil. Kè
Revitalizace centra Vizovic - realizace + projekt - 6,3 mil. Kè
Zahrada v pøírodním stylu v M - realizace + projekt - 1,9 mil. Kè
Svozové vozidlo pro BRKO - 2,9 mil. Kè
Investice hrazené pouze z rozpoètu mìsta
v celkové výi 4,36 mil. Kè

- Rekonstrukce plynové kotelny v M - 1,5 mil. Kè
- Oprava aten pro pedagogy v M + výdejna jídla - 450.000 Kè
- Obecní dùm Chrastìov - 900.000 Kè
- Rozíøení kapacity D - pronájem prostor a jejich úpravy - 250.000 Kè
- Opravy kanálù - 150.000 Kè
- Oprava márnice - 200.000 Kè
- Opravy výtlukù - 100.000 Kè
- Úprava budovy bývalé prádelny + nové schoditì - 250.000 Kè
- Vnitøní vestavba hasièského automobilu Ford Ranger 160.000 Kè
- Výmìna autobusových zastávek 3ks - 100.000 Kè
- Zbourání toalet u víceúèelového høitì - 20.000 Kè
- Posílení vzduchotechniky soc. zázemí v KD - 80.000 Kè
- Oprava nájezdù pøed Hasièskou zbrojnicí - 100.000 Kè
- Výmìna a nákup herních prvkù na sídliti Rùová a ul. 3.kvìtna 50.000 Kè
- Vybudování náhradní trní parkovací plochy za radnicí - 50.000 Kè

Projektové dokumentace v celkové výi 1 mil. Kè
Realizace investièních akcí není moná bez pøipravené a zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotaèních titulù. Níe uvedené zpracované projektové dokumentace pro
plánované investièní akce mìsta pro následující období byly hrazené také z rozpoètu mìsta.
- Pasport veøejného osvìtlení
- Projekt péèe o stromy
- Stavební úpravy kuchynì M + studie gastrozaøízení
- Pøebudování prostorù KD v souvislosti s pøemístìním knihovny
- Revitalizace zelenì na sídlitích tìpská a A. Háby
- Chodník Rùová
- Oprava místních komunikací - ulice Mlýnská, Pod hájem
- Rozíøení kolumbária na místním høbitovì
- Lávka na ulici tìpská - studie
- Výtah Z
- Rekonstrukce vzduchotechniky v KD
- Budování cyklostezek na území Mikroregionu Vizovicko - studie
Silvie Dolanská, starostka
Alena Hanáková, místostarostka
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OHLASY ÈTENÁØÙ
...kdo sa jí napije,
ten zapomnìt nemoe.
To jsou slova písnì, která se mi vybavila pøi ètení èlánku o Spolku
Janùv hrad v minulém èísle.
Popisuje se v nìm èinnost pøi úpravì studny na Janové hoøe. V
dìtství jsem chodila na Janovu horu pomìrnì èasto, ale k Janovu
hradu jsem se sama odváila jenom málokdy a tak jsem byla zvìdavá,
jak to tam dnes po letech vypadá.
Po objídìní høbitovù pøed duièkami jsem se rozhodla, e svým
vnuèkám ukáu místa svého mládí. Vyjeli jsme autem kousek nad
nové domy pod Janovou horou a dál jsme li pìky a k Janovu hradu.
Byla jsem pøekvapena pìknou asfaltovou cestou, ale hlavnì upraveným okolím hradu a krásnì opravenou studnou. Myslím, e za takové
mnoství práce si zaslouí èlenové Spolku Janùv hrad velký obdiv a
dík.
Po návratu do mìsta jsme tradiènì navtívili výstavu vánoèních
ozdob, kterou nemùeme vynechat. A tentokrát jsme mìli èas i na procházku parkem. Proli jsme ho celý a já jsem svým vnuèkám ukázala,
kam jsme chodili bruslit, sáòkovat a v letech støedokolských studií i na
rande. Ve vzpomínkách jsem se vrátila do svých mladých let.
Jezdím do Vizovic jenom málokdy, ale jednou do roka urèitì. Na
støední kole jsme byli velmi dobrá tøída a dodnes se pravidelnì jednou roènì scházíme spoluáci z jedenáctiletky. Bohuel, je nás kadý
rok ménì, ale takový je ivot.
Svému rodnému mìstu pøeju, aby bylo stále krásnìjí a vzkvétalo.
Helena Jagoová, Uherské Hraditì

Dalí, tentokráte ji páté volné pokraèování kvízu Jak znáte
Vizovice pøedstavuje na jednom snímku domek poblí naí nejvìtí
øeky se základy ji z 19. století. Druhá kresba je spíe úèelová stavba. Jako nápovìda by mohla slouit informace, e obì stavby jsou
poblí sebe.
Správné odpovìdi v tomto sloupci - dole pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury - edice
Vizovicko)

Podìkování
Tak jako kadý rok byla i letos paní Danou Smetanovou a Komisí
pro obèanské záleitosti perfektnì pøipravená akce pro dùchodce.
Uskuteènila se 26.11. 2015 a protoe se zúèastnìným velmi líbila, patøí vem organizátorùm upøímný dík.
Vizovtí dùchodci
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Obr.1: Pardubská ulice - dùm èp. 512 z 19. století s døevìným títem
Obr.2: Øíèní ulice - Komora u èp. 407

Váení vizovtí obèané,
jsou tu opìt Vánoce, nejkrásnìjí svátky roku. Èas vzpomínek na
blízké, kteøí ji odeli na vìènost, na nae mládí, na oèi naich dìtí
okouzlených záøícím vánoèním stromeèkem s dáreèky pod ním. Na
známý zvuk zvonù naeho kostelíka, které nás zvou k modlitbì na pùlnoèní. Vánoce vak nejsou jen èas lásky a kouzla, ale také slunovratu, delích dnù a v dálce, velké dálce, cítíme vùni jara.
Nyní se ztime, usednìme do milovaného køesla a nechejme se
unáet srdcem Jaroslava Vrchlického, v mých oèích nepøekonatelnou
básní - Èeská legenda vánoèní:
Po bílém snìhu se táhnul dvou stínù èerný lem. Z nich jeden dolù
se nahnul, kde jsme? To èeská zem.
Zde tøeba déle se stavit, dìl první svìtlejí stín, a sladkou svou
tváøí se sklonil v mrak tmavých, do hlubin.
Pod snìhem pole tam spala, je vìnèily títy hor, z chat nízkých
okny záø plála, znìl z kostelù váný chór.
Nám narodil se kvítek, to táhlo se mlhami, vak zatím to radujme
se jak vázlo by slzami. Stín tmaví, to Svatý Petr byl, rozhrnul zvolna
svùj at, pln jablek, oøechù, hraèek je rozdával hojnì a rád.
Tam dìátko mají v té chatì, dìl k Mistru, a v potìchu vzplá chudièký Betlém v zlatì mých jablek a oøechù, ty nejkrásnìjí hraèky chci
kol jeslièek postavit, pomluvit nesmí nás tady, a dál zas mùem jít.
Stín svìtlejí tam stál, a dlouho v dumì stál, tam nad kolébku dlaò
vztáhl hebkou, co v svìtlech Betlém plál, tam stojí v sny eptá dítìte,
tam stojí jak lilie bílá, kdy pøes noc rozkvete.
A eptá: Ty ubohé dítì, ký trpký v svìtì los tvým. Kam jiní vztoupají hbité, Ty pracnì a bojem zlým. To dýchám Ti do srdce sílu, bys
zá bratøí mohlo snést, to dýchám ti do srdce lásku, pøi tøpytu zlatých
hvìzd,. Má kadý bojù dost v svìtì, Ty èeské dítì vak víc, nech
zloba a ústrk zlý zve Tì, vdy klidnou zachovej líc. Co cizích ústrk a
zloba, vak vlastních bratøí zát ta nejvíc pálí a hlodá, a u vás je domovem zvlá.
A Svatý Petr s rozdìlením dárkù ji hotov jest ji Pána za roucha
len tahá. Èas Mistøe, jíti je dál.

Vak Boská tváø v srdce sahá, je psán v ní hluboký al. Já, moøe
jsem veliké lásky, a do vech ji sypu cest, proè Petøe, jenom v tìch
Èechách tak málo lásky jest.
Je to nejkrásnìjí dárek básníka, k Vánocùm.
Pøeji Vám vem zdraví, a do nového roku 2016, hodnì tìstí, citu
a lásky.
Helena Mazùrková

ROK 2015 U VIZOVICKÝCH HASIÈÙ
Tak je jednotka sboru dobrovolných hasièù ve Vizovicích opìt o
rok starí a je èas se ohlédnout, jaký byl ten rok 2015. Hned na úvod
mohu prozradit, e úspìný i smolný zároveò.

Jednotka je zaøazena do kategorie JPO II/1, co je jednotka s
výjezdem do 5 minut od obdrení zprávy od krajského operaèního
støediska Hasièského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZK).
JSDH Vizovice vyjídí minimálnì s jedním drustvem 1+3 osob dále
podle typu události. Vyrozumìní o poárním poplachu dostávají jednotliví èlenové prostøednictvím SMS zpráv na své mobilní telefony, ale
také pomocí signálu poární poplach prostøednictvím místního rozhlasu a sirény HZS ZK. Co se osvìdèilo jako záloní øeení pøi nìkolika
výpadcích SMS terminálu na operaèním støedisku HZS ZK.

Následnì byli oetøeni a odvezeni ZZS do krajské nemocnice T. Bati
ve Zlínì. Na místo byla ihned vyslána posilová jednotka z Vizovic, kte-

rá dokonèila zprùjezdnìní komunikace. Zbytek drustva z prvního zasahujícího technického vozidla Ford Ranger odmítl oetøení. Po pøíjezdu na základnu se vak zasahujícímu hasièi udìlalo nevolno a byl
pøevezen do krajské nemocnice T. Bati ve Zlínì, kde prodìlal lékaøské
vyetøení a s negativním nálezem byl pøevezen zpìt na základnu. Dva
hospitalizovaní hasièi byli po tøech dnech proputìni do domácího
oetøování s následnou dvoumìsíèní pracovní neschopností.
Nìkomu se mùe zdát, e hasièi mìli poèkat v autì, a bouøka
pøejde a riziko zásahu bleskem nebude tak velké. Nicménì jen za ten
bouølivý den jednotka provedla 10 rùzných zásahù od odstraòování
pøekáek ze silnic èi ucpaných kanálù a po èerpání vody ze zatopených prostor, na nìjaké vyèkávání nebyl èas. Nìkolik dnù na to (19. 8.
2015) byla jednotka profesionálních hasièù ze stanice Valaské
Klobouky vyslána v 3:06 hodin ke stejnému typu zásahu, odstranìní
spadlého stromu z komunikace. Po pøíjezdu na místo události bylo
zjitìno, e zde dolo také k nehodì motorkáøe, který do vyvráceného
stromu ve patném poèasí narazil. Pøi patné viditelnosti, jaká panovala pøi smolném zásahu ve Vizovicích, se mohlo na tom místì stát to
samé.

Jednotka byla v roce 2015 k datu uzávìrky tohoto èísla vyslána
ke 44 událostem, co je výraznì nadprùmìrné ve srovnání s pøedchozími lety, kdy se poèet výjezdù k zásahùm pohyboval kolem 30 za
rok. http://storage.pozary.cz/2014/01/52d25eeb8a0a8/0metxjocd2/1024x768.jpg. Jednotka zasahovala u 15 poárù, 24 technických pomocí, 1 dopravní nehody a 4 planých poplachù.
Nárùst poètu zásahù v letoním roce byl zpùsoben zejména velmi
teplým létem, které zpùsobovalo nejen poáry, ale také zvýený výskyt
nebezpeèného hmyzu, jako jsou vèely, vosy nebo srni, které jednotka
zaèala novì likvidovat. Øíká se, e netìstí nechodí po horách, ale po
lidech, tak i zasahující èlenové JSDH Vizovice proili dne 15. 8. 2015
smolný zásah. Jednotka byla vyslána na odstranìní spadlého
stromu pøes cestu pøi výjezdu z mìsta na kopec Barák smìr
Louèka. Bìhem øezání kmenu dolo k úderu blesku v blízkosti
zasahujících hasièù. Po úderu blesku 2 hasièi byli otøeseni a byla
jim poskytnuta pøedlékaøská první pomoc od svých kolegù.

Mimo úèasti na zásazích a cvièeních mìla jednotka v prùbìhu
roku 2015 následující aktivity:
Provádìní prohlídek zásahové techniky pro obèany, místní Z a
M nebo pøímìstské tábory neziskových organizací, mezi kterými je
Èeský èervený køí nebo Asociace rodièù a pøátel zdrav. postiených
dìtí, klub STONOKA o.s., preventivní poární hlídky ve stanových
mìsteècích o festivalech, pracovní brigády v objektu a okolí hasièské
zbrojnice, úèast na koleních.
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Spolupráce JSDH a Mìsta Vizovice jako jejího zøizovatele je na
vynikající úrovni. V prùhìhu záøí a øíjna byla hasièskou nádstavbáøskou firmou MOTOTRUCK CZ, s. r. o. provedena vestavba hasièského vybavení do technického automobilu Ford Ranger. Výroba a montá vestavby vèetnì støeního nosièe stála 180 tis. Kè. Jak mùete
vidìt z fotografií do automobilu se podaøilo umístit obrovské mnoství
rùzného zásahového materiálu, tak aby bylo moné s automobilem
provádìt co nejvìtí mnoství typù zásahù a vozidlo tak bylo co nejvíc
vyuitelné. Technický automobil tohoto typu je v okolí ojedinìlý a hasièi jsou na nìj náleitì hrdí.

prùbìhu pøítího roku. Samotný fakt, e HZS ZK pøikroèilo k tomuto
kroku, bychom mohli brát jako dùkaz spokojenosti s èinností jednotky.
Dìkujeme tímto Hasièskému záchrannému sboru za projevenou dùvìru.
Chtìl bych také touto cestou podìkovat èlenùm JSDH Vizovice za
èinnost v roce 2015 a Mìstu Vizovice za pøíkladnou podporu celé organizaèní sloky mìsta.
Jiøí ùrek, DiS., JSDH Vizovice
Finanèní dar od Nadace AGROFERT, a.s.
Mìsto Vizovice obdrelo pro svou jednotku SDH mìsta finanèní
dar 56 761 Kè z nadaèního hasièského fondu firmy AGROFERT, a.s.
na nákup vybavení pro poskytnutí pøedlékaøské pomoci, pro obnovu
ochranných pomùcek jednotlivých èlenù jednotky a nákup zásahových
hasebních prostøedkù. Za získané prostøedky bychom chtìli poøídit
vybavení vyuitelné pøi rùzných druzích zásahù, zejména pak u dopravních nehod.

V letoním roce se také podaøilo provést opravu nájezdových
ploch pøed a za hasièskou zbrojnicí. Kvùli výkovému rozdílu mezi
garáemi a parkovitìm nebylo moné do garáe zezadu bezpeènì
zajet. Na jaøe bude moné na nové plochy provést vodorovné dopravní znaèení zakazující stání pøed výjezdy hasièù.
Jednotka mìsta v letoním roce obdrela, nebo jetì obdrí, na
svou èinnost 3 dotace od Zlínského kraje. První dotací byla 12 tis. Kè
dotace na akceschopnost, tedy odmìny èlenùm jednotky za drení
pohotovosti k výjezdùm. Druhá dotace 23 tis. Kè pokryla nákup 6 párù
zásahových bot. Ke konci roku jetì Mìsto Vizovice obdrí dotaci 15
tis. Kè za provedené zásahy mimo území mìsta. Chtìl bych tímto opìt
podìkovat Zlínskému kraji za poskytnutí neinvestièních dotací v roce
2014 pro èinnost JSDH Vizovice JPO II/1.

Poøízeno bude následující vybavení:
- 1 ks sada vakuové fixaèní matrace s vakuovou pumpou a s batohem - vakuová matrace zajistí dokonalou fixaci celého tìla, která je
nutná pøi poranìní páteøe, èi pánve tak, e zranìný je transportován
jako v sádrovém lùku.
- 1 ks prstový pulzní OXYMETR ED - monitorování vitálních funkcí zranìného. Rychlá diagnostika zranìného.
- 1 ks ruèní resuscitátor Ambu Mark IV pro dospìlé a dìti do 15 kg
(3 let)
- 4 ks zásahové hasièské rukavice HOLÍK MEADOW
- 2 ks profesionální zásahová proudnice AWG TURBO - SPRITZE
2000/2 C52
Velmi si váíme podpory hasièských sborù, kterou Hasièský fond
Nadace AGROFERT umoòuje. S poøízeným vybavením mùeme
daleko lépe pomoci tìm, kteøí se najednou ocitli v nelehké a stresující
situaci.
Chtìl bych tímto za jednotku podìkovat Nadaci AGROFERT za
poskytnutí finanèního daru naim hasièùm.
Jiøí ùrek, DiS., JSDH Vizovice

Mìsto Vizovice bylo v polovinì roku osloveno Hasièským záchranným sborem ZK ohlednì monosti rozíøení pøedurèenosti jednotky na
zásahy u dopravních nehod v rámci plánu ploného pokrytí jednotkami HZS a SDH ZK. Po prokolení poskytnutí pøedlékaøské pomoci,
vyproování osob z havarovaných vozidel a získání potøebné techniky tak mùe jednotka pøispìt k rychlejí a dostupnìjí pomoci pro zranìné osoby. Samotné výjezdy k nehodám by mohly zaèít pøedbìnì v
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UÈÍME SE OHLEDUPLNOSTI
DOPRAVNÍ DESATERO
Vidìt a být vidìn
A ji je nae role v silnièním provozu jakákoliv, vdy
chceme, abychom vidìli, a
oèekáváme, e ten druhý bude
vidìt. Pøíèinou mnohých tragických nehod byla nedostateèná viditelnost. Vidìt a být
vidìn povauji za základní pravidlo bezpeènosti na silnicích.
Za tmy, detì, mlhy to platí
dvojnásobnì.
Zákon è. 361/2000 Sb. stanovil od 1. èervence roku 2006
øidièi motorového vozidla povinnost celoroèního celodenního
svícení. Za jízdy musí mít motorové vozidlo rozsvícena obrysová svìtla a potkávací svìtla nebo
svìtla pro denní svícení, pokud
je jimi vybaveno podle zvlátního
právního pøedpisu. Za sníené
viditelnosti musí mít vozidlo rozsvícena obrysová a potkávací
nebo dálková svìtla, pokud je
jimi vybaveno podle zvlátního
právního pøedpisu. Zde sice
zákon øíká, e vozidlo má mít za
sníené viditelnosti rozsvícena
obrysová a potkávací nebo dálková svìtla, ale myslí tím motorové vozidlo. U motorových vozidel rozeznáváme svìtla pro
denní svícení, obrysová svìtla,
potkávací svìtla, dálková svìtla
a svìtla do mlhy. Zvlátní skupinou svìtel jsou svìtla smìrová.

Jako øidiè si vak nemohu
øíci, kdy jaká svìtla pouiji. Ve
dne a za nesníené viditelnosti
pouiji svìtla pro denní svícení
nebo obrysová svìtla a potkáva-

cí svìtla. Za sníené viditelnosti
pojedu se zapnutými obrysovými
a potkávacími svìtly, nebo pouiji dálková svìtla. Dálková svìtla
smím ale pouít, jen je-li vozovka
nedostateènì a nesouvisle osvìtlena. Nesmím je jako øidiè
pouít, pokud bych jimi mohl oslnit øidièe protijedoucího vozidla,
vozidla jedoucího pøede mnou,
jiného úèastníka silnièního provozu, strojvedoucího vlaku, øidièe
jiného dráního vozidla nebo
lodì. Jetì se stále mùete setkat s øidièi, kteøí pøi zastavení
pøed eleznièním pøejezdem
vypínají i potkávací svìtla a
nechávají zapnutá jen obrysová. Toto jejich chování je zcela v
souladu se zákonem, nebo pokud by mohl øidiè i potkávacími
svìtly oslnit øidièe vozidla v protismìru pøi zastavení vozidla pøed
eleznièním pøejezdem, nesmí
jich uít. No a ona poslednì zmiòovaná svìtla do mlhy uijeme,
jak ji jejich název øíká, za mlhy.
Pøední svìtla do mlhy mùe øidiè
uít jen za mlhy, snìení nebo
hustého detì. Zadní svìtla do
mlhy je øidiè povinen uít za
mlhy, snìení nebo hustého
detì. Øidiè tak vùbec nemusí
pouívat pøední svìtla do mlhy.
Bude-li u vaeho motorového vozidla, jeho rozmìr nebo rozmìr
nákladu pøesahovat míry stanovené zvlátním právním pøedpi-

sem, musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací svìtla.
Dalím pøípadem, kdy pouijete obrysová nebo parkovací

je pozemní komunikace nebo od
chodníku.

svìtla, bude pøípad, kdy vozidlo
stojí za sníené viditelnosti v obci
na místì, kde tvoøí pøekáku provozu na pozemních komunikacích, nebo na pozemní komunikaci mimo obec. V tomto pøípadì
musí mít výe uvedená svìtla
rozsvícena alespoò na stranì
pøivrácené ke støedu pozemní
komunikace, popøípadì musí být
osvìtleno na stranì pøivrácené
ke støedu pozemní komunikace
alespoò jedním bílým neoslòujícím svìtlem viditelným zpøedu i
zezadu.
Na silnicích se mùete setkat
s øidièi, kteøí pøi taení jiného
vozidla jedou na ètyøky. Tento
postup ale není správný. Pøi vleèení vozidla musí být u vleèného
vozidla (jede první) rozsvícena
obrysová a potkávací svìtla.
Vleèené vozidlo (zadní) musí být
zezadu viditelnì oznaèeno
výstraným trojúhelníkem, napøíklad za sklem, na zadním èele
korby. Za sníené viditelnosti
musí být u vleèeného vozidla
rozsvícena obrysová nebo potkávací svìtla. V pøípadì poruchy
obrysových nebo potkávacích
svìtel musí být vleèné vozidlo
osvìtleno na stranì ke støedu
vozovky vpøedu neoslòujícím
bílým svìtlem a vzadu alespoò
jedním èerveným svìtlem.
Smìrová svìtla má øidiè
povinnost uít pøi kadé zmìnì
smìru jízdy. Smìrová svìtla,
lidovì øeèeno blinkry, jste povinni
jako øidiè dát pøi objídìní vozidla, které zastavilo nebo stojí, pøi
objídìní pøekáky provozu na
pozemních komunikacích, anebo
chodce, vyboèujete-li ze smìru
své jízdy, pøi pøedjídìní, vyboèujete-li ze smìru své jízdy, pøi
pøedjídìní cyklisty, pøi pøejídìní z pruhu do pruhu, pøi odboèování, zajídíte-li za úèelem
zastavení nebo stání k okraji
pozemní komunikace nebo k
chodníku, nebo vyjídíte od okra-
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Co se týèe svìtel, tak se
jetì setkáváme s modrým a
oranovým svìtlem (majákem).
Tady to zøejmì nemusím dlouze
vysvìtlovat a popisovat. Vozidla
se zvlátním výstraným svìtlem
modré barvy nazýváme vozidly
s právem pøednostní jízdy
(vozidla Policie, Vìzeòské sluby, vojenské policie, obecní policie, hasièských záchranných
sborù, dùlní záchranné sluby,
poruchové sluby plynárenských
zaøízení, zdravotnické záchranné sluby a dopravy nemocných,
ranìných a rodièek, ozbrojených
sil pouívaná u vojenských
záchranných útvarù pro plnìní
humanitárních úkolù civilní
ochrany, a celní správy). Øidiè
takového vozidla pøi plnìní úkolù
souvisejících s výkonem zvlátních povinností nemusí dodrovat povinnosti stanovené zákonem è. 361/2000 Sb. Je vak
povinen dbát potøebné opatrnosti, aby neohrozil bezpeènost provozu na pozemních komunikacích. U vozidla vybaveného
zvlátním výstraným svìtlem
oranové barvy mùe jeho øidiè
toto svìtlo pouívat jen tehdy,
mohla-li by být jeho jízdou nebo
pracovní èinností ohroena bezpeènost provozu na pozemních
komunikacích. I tento øidiè není
povinen dodrovat nìkterá ustanovení pravidel provozu na
pozemních komunikacích, zároveò je vak povinen dbát zvýené opatrnosti, aby neohrozil bezpeènost provozu na pozemních
komunikacích.
I kdy nastává zimní období,
je zapotøebí upozornit na povinnosti týkající se osvìtlení cyklisty, který je povinen za sníené
viditelnosti mít za jízdy rozsvícen svìtlomet s bílým svìtlem
svítícím dopøedu a zadní svítilnu se svìtlem èervené barvy
nebo pøeruovaným svìtlem
èervené barvy. V pøípadì, e je
komunikace dostateènì a souvisle osvìtlena, mùe cyklista
pouít jako náhradu za svìtlomet
svítilnu bílé barvy s pøeruovaným svìtlem. Jak motorová
vozidla, tak i jízdní kola by mìla
být vybavena i v dobì, kdy není
sníená viditelnost odrazkami.
Motorová vozidla mají odrazky
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automaticky zakomponované ve
svìtlometech, kdeto u jízdního
kola to samozøejmostí není.
Povinnou výbavou jízdního
kola tak, abychom naplnili název
posledního èlánku Vidìt a být
vidìn jsou zadní odrazka èervené barvy, pøední odrazka bílé
barvy, odrazky oranové barvy
na obou stranách lapátek a
nejménì jedna boèní odrazka
oranové barvy na paprscích
pøedního nebo zadního kola
nebo obou kol. Zadní odrazka
mùe být kombinována se zadní
èervenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály
obdobných vlastností, stejnì jako
pøední odrazka. Odrazky na lapátkách mohou být nahrazeny
svìtlo odráejícími materiály
umístìnými na obuvi nebo v
jejich blízkosti. Cyklista za sníené viditelnosti musí mít kolo
vybaveno jetì svìtlometem svítícím dopøedu bílým svìtlem a
zadní svítilnou èervené barvy.
Je-li vozovka dostateènì a souvisle osvìtlena, mùe být pøední
svìtlomet nahrazen svítilnou bílé
barvy s pøeruovaným svìtlem a
zadní èervená svítilna svítilnou s
pøeruovaným svìtlem èervené
barvy. Také s sebou musíte mít
zdroj elektrického proudu, jeho
kapacitou zajistíte svítivost svìtel
po dobu nejménì 1,5 hodiny bez
pøeruení.
V textu mluvíme o sníené
viditelnosti. Co si pod tímto ter-

mínem pøedstavit? Øeèí zákona
je to situace, kdy úèastníci silnièního provozu dostateènì zøetelnì nerozeznají jiná vozidla,
osoby, zvíøata nebo pøedmìty na
komunikacích, napøíklad to mùe
být doba od soumraku do svítání,
za mlhy, snìení, hustého detì,
v tunelu apod.
Problematika
viditelnosti
chodcù, jako jednomu z nejzranitelnìjích úèastkù silnièního provozu, není v souèasné dobì
zákonem stanovena. Zákon je v
tomto smìru velmi struèný,
nebo jediné, co uvádí, je povinnost chodcù pøi sníené viditelnosti, zvýeném provozu na
pozemních komunikacích nebo v
nebezpeèných a nepøehledných
úsecích jít pouze za sebou.
Naproti tomu ale organizovaný
útvar chodcù musí být za sníené viditelnosti oznaèen vpøedu
po obou stranách neoslòujícím
bílým svìtlem a vzadu po obou
stranách neoslòujícím èerveným
svìtlem. Oznaèení svìtly mohou
nahradit odìvními doplòky s
oznaèením z retroreflexního materiálu.
Viditelnost nás jako chodcù
mùeme zvýit pomocí vhodného obleèení, náivek a doplòkù
ze speciálních materiálù (fluorescenèní nebo reflexní materiály).
Tyto doplòky jsou dnes ji snadno dostupné a vùbec ne drahé. K
viditelnosti mùe pøispìt i vhodná
barva obleèení. Fluorescenèní

materiály zvyují viditelnost za
denního svìtla èi za soumraku,
ale ve tmì svou funkci ztrácejí.
Naproti tomu reflexní materiály
odráejí svìtlo v úzkém kuelu
zpìt ke zdroji, a to a na vzdálenosti kolem 200 m. Reflexní materiály výraznì zvyují viditelnost
za tmy a za sníené viditelnosti.
V noci je reflexní materiál vidìt
na 10x vìtí vzdálenost ne
modré obleèení.
Nae ivoty jsou to nejcennìjí, co máme. Proto volte svìtlé obleèení, bundy, èepice, boty,
batohy, kabelky a dalí doplòky s
reflexními prvky. Nae cesta pak
bude bezpeènìjí.
Problematika
viditelnosti
chodù je v souèasné dobì øee-

na v návrhu novely zákona è.
361/2000 Sb.
Dle této novely by byla
povinnost chodce, pohybujícího se mimo obec za sníené
viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místì, které
není
osvìtleno
veøejným
osvìtlením, mít na sobì prvky
z retroreflexního materiálu
umístìné tak, aby byly viditelné pro ostatní úèastníky provozu na pozemních komunikacích.
Posledním úèastníkem silnièního provozu, kterému je stanovena povinnost svítit, je vozka.
Tomu je v období od 1. listopadu
do 31. bøezna a za sníené viditelnosti v období od 1. dubna do
31. øíjna stanovena povinnost mít
oznaèeno potahové vozidlo
vpøedu nejménì jedním neoslòujícím bílým svìtlem na levé stranì a vzadu nejménì jedním neoslòujícím èerveným svìtlem na
levé stranì.
Na závìr si dovolím tøi rady
pro zvýení viditelnosti zejména
u chodcù a cyklistù:
- pouívejte reflexní a fluorescenèní materiály a kombinujte
je, abyste byli dobøe vidìt za
svìtla i za tmy,
- reflexní pøedmìty umístìte nejlépe ke konci rukávù, blízko kolenùm a do úrovnì pasu;
cyklisté také na pøilbu a jízdní
kolo,
- dìtem opatøete nebo poøiïte obleèení, kolní aktovky a doplòky opatøené reflexními a fluorescenèními
bezpeènostními
prvky.
JUDr. Terezia Zlámalová,
vedoucí odboru dopravy a
silnièního hospodáøství
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NÁVTÌVA HASIÈSKÉHO MUZEA

Jednoho podzimního odpoledne jsme navtívili hasièské muzeum
s naimi nejmladími dìtmi, které teprve na zaèátku letoního kolního roku zahájily docházku do øad hasièù.

Dìtí se pøihlásilo akorát na nové soutìní drustvo v kategorii pøípravka. Vzhledem k vìku pìtiletých dìtí jsou tréninky hasièù vedeny
formou nauèných her a rùzného poznávání, co se týèe hasièù. A jednou z neobvyklých byla návtìva Hasièského muzea ve Vizovicích,
která je ohromnì zaujala. Nejvíc se jim líbilo staré hasièské auto, a
také hasièské koèárovky. A spousta fotografii, kde se snaily, jestli
nìkoho poznají. Jinak øeèeno, e je tam spousta dalích zajímavých
vìci, které jen tak neuvidí. A kdy jsme se jich zeptaly, zda-li se jim
tahle hodina hasièù líbila, odpovìï byla jednoznaènì ANO. A proto
se u teï tìí na dalí prohlídku, kterou urèitì naplánujeme i do blízkého okolí, a aby to byla zmìna, tak tøeba i na nìjakou hasièskou
zbrojnici.
Vìra Lutonská

OPAKOVANÉ UPOZORNÌNÍ NA
NAHLÁENÍ MÍSTA A ÚÈELU VYUITÍ
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
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ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ
ÁDOSTÍ A PØEDÁVÁNÍ OBÈANSKÝCH
PRÙKAZÙ A CESTOVNÍCH DOKLADÙ V
NÁVAZNOSTI NA LEGISLATIVNÍ ZMÌNY
NA ÚSEKU CD, OP A EO OD 1.1. 2016
V souvislosti s novelou zákona o obèanských prùkazech a zákona
o cestovních dokladech bude ve dnech 24.12. 2015 a 31.12. 2015
odstávka systému MVÈR pro nabírání ádostí o vydání obèanských
prùkazù a cestovních dokladù a jejich pøedávání. Dùvodem tohoto pøeruení jsou technické úpravy, které vyadují odstávku systému.
Cestovní doklady:
V souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech se ruí
vydávání cestovních pasù bez strojovì èitelných údajù a bez nosièe
dat s biometrickými údaji (tzv. Blesk). Poádá-li obèan o vydání CP v
kratí lhùtì ne 30 dnù, bude mu vydán cestovní pas ve zkrácené
lhùtì 6-ti pracovních dnù s tím, e den podání ádosti o jeho vydání se
do lhùty nezapoèítává ( tzn., e ji nebude mono vydat cestovní pas
Blesk do druhého dne, jak tomu mohlo být doposud).
Obèanovi bude v této lhùtì vydán plnohodnotný cestovní pas s
biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let pro obèany starí 15-ti let
a s dobou platnosti 5 let pro obèany mladí 15-ti let.
O vydání tohoto pasu bude mono zaádat pouze na území ÈR,
nikoliv prostøednictvím zastupitelských úøadù v zahranièí.
Správní poplatek za vydání CP ve zkrácené lhùtì bude èinit 4000
Kè, u obèanù mladích 15-ti let 2000 Kè.
Správní poplatky za vydání CP ve lhùtì do 30 dnù zùstávají nezmìnìny, tzn. 600 Kè,u obèanù mladích 15-ti let 100 Kè.
Novì se upravuje místo podání ádosti tak, aby ádost o vydání
CP mohl obèan podat u kteréhokoliv obecního úøadu s rozíøenou pùsobností bez ohledu na trvalý pobyt s tím, e pokud obèan poádá o
pøevzetí CP u jiného úøadu ne byla podána ádost, bude vybrán
správní poplatek ve výi 100 Kè.
Obèanské prùkazy:
Upravuje se místo podání ádosti o vydání obèanského prùkazu
bez strojovì èitelných údajù (tzv.Blesk) tak, aby ádost o vydání
tohoto OP mohl obèan podat u kteréhokoliv obecního úøadu s rozíøenou pùsobností. Vydává se na ádost obèana ve lhùtì do 15-ti dnù s
dobou platnosti 1 mìsíc z dùvodu ohláení ztráty, odcizení, pokození, znièení OP nebo po zruení údaje o místu trvalého pobytu. K vydání tohoto OP je potøeba pøedloit 2 ks shodné fotografie a doklad
totonosti. Správní poplatek èiní 100 Kè.
Obèan je zároveò povinen poádat o vydání OP se strojovì èitelnými údaji s dobou platnosti 10 let.
Pokud obèan poádá o pøevzetí OP u jiného úøadu ne byla ádost podána, bude vybrán správní poplatek ve výi 100 Kè.
Novì se upravuje platnost obèanských prùkazù u obèanù starích
70-ti let. Tìmto obèanùm bude vydán OP s dobou platnosti 35 let.
Obèanùm bude novì umonìno poádat o vydání obèanského
prùkazu z dùvodu zápisu titulu nebo vìdecké hodnosti anebo z jiných
osobních dùvodù v dobì delí ne pùl roku pøed uplynutím platnosti
dosavadního OP a bude zpoplatnìn èástkou ve výi 200 Kè.
Evidence obyvatel:
Novì se zavádí správní poplatek za podání návrhu na zruení
údaje o místu trvalého pobytu ve výi 100 Kè a za ukonèení pobytu na
území Èeské republiky ve výi 100 Kè.
Za odbor pøestupkový a správní
Lenka Miková, Alena Gubániová
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SOUTÌNÍ SEZÓNA ZA NÁMI
Letoní soutìní sezonu jsme zahájili ji okrskovou soutìí v
kvìtnu, která se konala v Jasenné, kde jsme jako SDH vyrazili v hojném poètu. 2x mladí áci, 1x eny, 1x mui a 1x mui nad 35 let.
Jeliko jedno drustvo tvoøí 7 èlenù, tak musíme uznat, e úèast byla
opravdu veliká. Na téhle soutìi se nám i daøilo a dovezli jsme nìjaké dobré umístìní. Mladí áci se umístili tým A na 4. místì, tým
B na 8. místì.

Mui nad 35 let se umístili na 1. místì. eny zabojovaly a krásné 3. místo bylo jejich.
Poté se eny chystaly na dalí sérii soutìí, ale jeliko se jedna
èlenka dlouhodobì zranila, byly eny nuceny vyèkat k jejímu uzdravení. Ale zato mladí áci soutìili kadý víkend v èervnu, èervenci,
a v srpnu mìly dìti pøestávku a s pøíchodem nového kolního roku
opìt soutìily skoro celé záøí. Celkem se zúèastnili 14 soutìí, které

jsou kadá zajímavá nìèím jiným, vyzkoueli jsme klasické poární
útoky na ZLMH a na klasických pohárových soutìích, a také jsme
se setkali s netradièními pohárovými soutìemi v poárním útoku,
kde se nám také i daøilo, i nedaøilo. Jen abychom vás trochu pøivedli do dìní netradièního poárního útoku, tak vám jeden krásný
záitek pøipomeneme.
Jedno sobotní odpoledne
jsme vyrazili soutìit do obce
Lipová.
Kdy jsme pøijeli na soutì,
nevìdìli jsme, co nás tam èeká
za tajnou disciplínu, a proto
jsme dojídìli vdy s napìtím,
jaká e to ta tajná disciplína je
pøipravená. Jedna z letoních
byla, e námi vybraný èlen drustva, samozøejmì ten nejikovnìjí a nejrychlejí, odstartoval
na pokyn startéra, poté musel
pøeskoèit 80cm pøekáku, pak
dobìhnout k pøenosnému hasícímu pøístroji, a ten musel pøenést z bodu A do bodu B, a
potom utíkal a zazvonil na zvonek, co u byl signál pro ostatní èleny drustva, kteøí netrpìlivì èekali, aby mohli vybìhnout
a splnit poární útok. Ten se
nám podaøil velmi slunì a dìti
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A proudaøky opìt máme holky - levý proud Sára Lutonská 7 let,
pravý proud Terezie Mitáèková 7 let.
Tímto naim dìtem dìkujeme za krásné úspìchy a pøejeme jim
do dalí sezóny jetì více úspìchù.
Vìra Lutonská

se umístily na krásném 1. místì. Dalí velký úspìch naich dìtí
byl v Hrobicích, kde opravdu pøedvedly krásný excelentní èas
16:33, a tímto si zajistily opìt bezkonkurenènì 1. místo. Zde soutìilo celkem 9 mladích drustev. Na téhle soutìi si vytvoøily svùj
nejlepí osobní rekord, který se budeme snait co nejdøíve pokoøit, je
to pro nì výzva a u se na to tìí.
Team A stojí za zmínku a musím pøedstavit ná opravdu zdatný tým, který pro tuhle sezónu vybojoval celkem 7 pohárù - 5x 1.
místo, 2x 2. místo. Zaèneme holkama na sacím koi, které jsou sehrány a s koem to opradvu umí, Lilly Hamíková 7 let, a Lucie Grebeníèková 9 let.
Pak máme ikovné kluky, kteøí spojují hadice B a C, Milan Okál
7 let a Petr Macík 8 let.
Rozdìlovaè opravdu ikovný Dominik Stibora 8 let který zde exceluje.

POKLADNÍ HODINY KONCEM ROKU 2015
A PRVNÍ PRACOVNÍ DEN
V LEDNU 2016
Oznamujeme Vám, e pro veøejnost bude pokladna MìÚ otevøena
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne

21.12.
22.12.
23.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
4.1.

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016

PONDÌLÍ
ÚTERÝ
STØEDA
PONDÌLÍ
ÚTERÝ
STØEDA
ÈTVRTEK
PONDÌLÍ

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 11.30
12.30 - 14.00 hod.
8.00 - 12.00
13.00 - 14.00 hod.
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 11.30
12.30 - 14.00 hod.
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 10.00 hod
.
10.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.

Za finanèní odbor: Nadìda
Hejdová, pokladní MìÚ ve Vizovicích, tel. 777 471 126,
nadezda.hejdova@mestovizovice.cz
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ZAHRADA V PØÍRODNÍM STYLU

V dnení uspìchané dobì plné moderních a technických vymoeností je potøeba se zamìøit na to, aby se lidé dokázali odpoutat od starostí vedních dní, více vnímali pøírodu kolem sebe a vyhledávali ji k
odpoèinku a relaxaci. Je dùleité, aby se vztah k pøírodì vybudovával
u u dìtí v útlém vìku, aby si uvìdomovali její krásy, barevnost, promìnlivost v èase a sílu. Proto se mateøská kola Vizovice rozhodla navázat na úspìný projekt Hurá pøírodo realizovaný v roce 2014, kdy
byla provedena rekonstrukce èásti zahrady mateøské koly. Navazující
rekonstrukce zahrady o ploe 2 140 m2 probíhá od srpna 2015 a projekt nese název Zahrada v pøírodním stylu pøi M Vizovice II.
V areálu zahrady byla nejprve provedena demontá vekerých
pùvodních herních prvkù, lavièek, dolo k vybourání vekerých betonových ploch a areál byl rozèlenìn do nìkolika tematických úsekù.
Jedním z nich je pìstební zahrada, kde se dìti budou mít monost
seznámit s pìstováním rostlin, mohou sledovat promìnlivost rostlin,
kolobìh látek a energií v pøírodì. Druhou èástí zahrady je høitì pro
sport, hry a pohyb a bude slouit pro spoleèné herní aktivity. Posledním úsekem je prostor pro experimentování a hry s pøírodninami. Ten
bude slouit ke høe s pøírodninami, k venkovní výuce i zábavì bude k
dispozici velký zahradní altán. Tato èást zahrady bude doplnìna o
dendrofon, meteorologickou stanici, ptaèí budky, krmítko a broukovitì.
Osu zahrady bude tvoøit záitková stezka s øadou herních prvkù.
Pøekonáváním jednotlivých herních (obratnostních) prvkù a pøekáek
je podpoøen rozvoj motoriky a obratnosti dìtí, orientace a schopnosti
soustøedìní (øetízkový mùstek, plhadla, lezecká stìna, ruèkovací
lano, vrbový labyrint apod.) a povede dìti celou zahradou.

REVITALIZACE CENTRA VIZOVIC
V èervenci 2015 byly zahájeny práce v rámci investièní akce
Revitalizace centra Vizovic. Cílem projektu bylo zvýení kvality
ivota obyvatel a spádových obcí prostøednictvím revitalizace èásti
centra mìsta. Nejprve dolo k demolici budovy zchátralé kotelny a trnice v centru mìsta a následnì probíhala úprava prostoru - výstavba
parkovitì s 49 parkovacími místy, z toho tøi stání mají parametry pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jedno stání bude
vyuíváno pro cyklisty, kde bude umístìn stojan na kola. Vymezená
byla také klidová zóna, kde mohou obèané vyuít rozmístìné lavièky k
posezení a trávení volných chvil.
Projekt usiluje o zlepení dostupnosti centra a jeho slueb. Odstranìní brownfieldu staré kotelny v centru a pøebudování uvolnìného
prostoru zvýí atraktivitu mìsta pro obyvatele Vizovic i okolních obcí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
Petr Vaíèek

Po dokonèení rekonstrukce zahrady bude dìtem otevøen pøirozený prostor plný zábavných i nauèných prvkù, kde budou mít monost
skloubit hru, uèení a poznávání pøírody kolem sebe vedoucí k podpoøe rozvoje základních kompetencí významných pøi zachovávání zdravého a kvalitního ivotního prostøedí.
Rekonstrukce potrvá pravdìpodobnì do konce roku 2015.
Celkové náklady projektu byly vyèísleny na 1 928 150 Kè. Dotace
z Operaèního programu ivotní prostøedí èiní 90 %, tj. 1 726 263 Kè z toho ERDF 85 %, tj. 1 630 359,50 Kè, z toho státní rozpoèet 5 %, tj.
95 903,50 Kè.
Petr Vaíèek

SYSTÉM SBÌRU PRO VIZOVICE

OPRAVENA CESTA NA JANOVU HORU

Mìsto Vizovice realizuje projekt Systém sbìru BRKO pro
mìsto Vizovice jeho cílem je omezení skládkování biologicky
rozloitelného komunálního odpadu (dále BRKO), který pochází z
území mìsta Vizovice. Projekt zavádí separaci biologicky rozloitelné sloky komunálního odpadu a odpadové biomasy. V rámci projektu se mìsto Vizovice rozhodlo poøídit sbìrné nádoby - kontejnery
a svozovou techniku. Bude poøízeno celkem 5 kontejnerù, které
budou rozmístìny na 9 svozových místech. V nich bude moné skladovat BRKO, který bude svozová technika sváet k obecním kompostérùm.
Svozové vozidlo a kontejnery mají být dodány v prosinci 2015,
následnì je budou mít v provozu Technické sluby mìsta Vizovice.

Od srpna do záøí 2015 probíhala dlouho oèekávaná oprava úèelové komunikace vedoucí k rodinným domùm a k více ne tøem desítkám
rekreaèních objektù v místní èásti Janova hora. Pøeváná èást finanèních prostøedkù na tuto obnovu byla poskytnuta z úèelové dotace prostøednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ÈR.
Komunikace byla v havarijním stavu. Povrch komunikace byl nerovnomìrný, v nìkterých místech byly výtluky a lokálnì chybìla i podkladní vrstva komunikace.

Celkové náklady projektu byly vyèísleny na 2 884 640 Kè. Dotace z Operaèního programu ivotní prostøedí èiní 90 %, tj. 2 596 176
Kè - z toho ERDF 85 %, tj. 2 451 944 Kè, z toho státní rozpoèet 5 %,
tj. 144 232 Kè
Petr Vaíèek

Oprava komunikace byla provedena v délce pøes 780 m firmou
Swietelsky a spoèívala v doplnìní odplaveného podkladu tìrkodrtí,
vyspravení výtlukù, výmìnì povrchu komunikace a opravì odvodòovacích prvkù. Po obou stranách komunikace byla zbudovaná nezpevnìná krajnice ze tìrkodrti a dolo k vyèitìní pøíkopu v délce 370 m.
V souèasné dobì je obnovená komunikace opìt plnì funkèní.
Údrbu zajiuje mìsto Vizovice prostøednictvím Technických slueb
mìsta. Jsme rádi, e obèané dí-ky této významné investièní akci
budou moci po mnoha letech vyuívat cestu na Janovu horu k plné
spokojenosti.
Petr Vaíèek
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ZA ORIGINÁLNÍM BETLÉMEM NA VIZOVICKÝ ZÁMEK
Kadý rok se v adventním a následnì sváteèním èase poøádá
na zámku ve Vizovicích Vánoèní výstava. Tato akce pøiláká vdy
velké mnoství návtìvníkù, kteøí chtìjí proít poklidnou a slavnostní atmosféru nadcházejících svátkù v krásném prostøedí této
památky a s radostí vìnují svoji pozornost zajímavým výstavám,
je se èasto vìnují tradièním zvykùm èi øemeslùm a vyprávìjí pøíbìh o sobì i svých tvùrcích. Letos se na expozici pøedstaví také
vizovický øezbáø Lubo Jaronìk, jen zde bude vystavovat svùj
betlém. Rádi jsme tomuto osobitému umìlci poloili nìkolik otázek nejen o betlému.
Kdy a jak jste zaèal s øezbaøinou?
Obèas jsem pokukoval, u za minulé éry, po øezbáøských dlátech.
Byla k vidìní za výlohou elezáøství, ale nikdy jsem si je nepoøídil. Pozdìji se mi dostala do rukou a byla to katastrofa. Vlastnì to zaèalo tím,
e jsem pøestal podnikat. Mìl jsem zdravotní problémy a jednoho dne
jsem se rozhoupal k zásadní zmìnì, firmu jsem nechal synovi a prostì jsem odeel. A zaèal jsem øezbaøit a hrát golf. Na golfové hole se
nìkde práí. To øezbaøina mi jde lépe. Jezdil jsem na rùzná kolení a
absolvoval jsem i øezbáøské sympozium.
Jezdíte stále na tato velká setkání øezbáøù, na rùzná sympozia?
Ne, dnes u nejezdím, moje fyzièka u nezvládá udìlat za 3 - 4
dny velkou sochu. Je mi prostì 61 let, a tak jak roky pøibývají, výtvory
se postupnì zmenují. (úsmìv)
Jaké nástroje pouíváte k vyøezávání?
Pouívám dláta výcarská nebo výrobky od jednoho ikovného
pána z Koic.
Povìzte ètenáøùm nìco o Vaí lavièce v Pardubské ulici.
U dávno se mi zdálo, e Vizovicím chybí nìjaká klidová zóna.
Prostì prostor pouze pro chodce, kteøí by se zde mohli potkávat, popovídat si, zkrátka mohli by zaít pøíjemné chvíle. Na to jsem ale malý
pán (smích), tak jsem vymyslel lavièku se staøenkou Fojtíkovou. To
byla babièka mojí eny a byla stranì hodná - zaslouí si to.
A betlémy?
Øezbáøská malá násobilka zní: Bez betlému není øezbáø.
Dobøe si pamatuju, kdy jsme se kolou byli na výstavì v Gottwaldovì.
Bylo to v 60. letech, v dobì, kdy byl známým reisérem pan Zeman, a
Zlínské studio bylo na vrcholu. Kudlovské studio tenkrát dìlalo nový
typ trikového filmu. Verneovky, napø. Vynález zkázy, a rùzné jiné. A na
té výstavì byla brilantnì udìlaná loutková scéna nìjakých kovbojù,
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zkrátka zmenenina hospody, v ní kovbojové hrají karty. A mnì se to
tenkrát moc líbilo a øíkal jsem si, to bych chtìl dìlat. No, a tak to taky
dìlám, a baví mì to. Dìlám model Vizovic s betlémem. Je to velká vìc
- jen exteriér tvoøí pùl námìstí, poèítám, e mi tato práce bude trvat
moná 5 let. Snaím se tvoøit podle nejstarích fotek, které jsem
sehnal, jsou pøiblinì z roku 1915.
Take vytváøíte betlém na pozadí Vizovic, tak jak bývá zvykem?
Ano, klasické naivní dílko s betlémem a na vizovském pozadí. lo
mi taky o to, zachovat vizuální podobu, jak to døíve vypadalo. Pro ty
po nás. Trochu umudlané fasády, bosí kluci bìí pøes námìstí, tetiny klábosí pøed hotelem, ebøiòák veze døevo, pasáèek vede stádeèko ovcí, a potom klouèek, který si hraje na píalku.
To je neobvyklé zpracování...
Já vím, e asi kluci nehráli na námìstí, ale hráli moná trochu na
pastvì. Chtìl jsem tam dát i tuto èást ivota Valachù. Trochu pohody.
A trochu divadla. Pozdìji bych chtìl rozíøit model a po kostel. Ale na
to je brzy.
A co bude malý muzikant vlastnì hrát?
Pøál jsem si, aby improvizoval. Aby to bylo pro radost a lidé z toho
mìli dobrý pocit. Take improvizuje vlastní tvorbu a má v tom zamícháno pár vánoèních motivù.
Kdo to vlastnì hraje? A kdo je autorem hudby?
Mám doma malé studio, kde jsem to spáchal. Zde jsem hudbu
vymyslel i nahrál. Bez muziky by to nelo. Je to jen drobnost, vlastnì
spí taková z nouze ctnost, ale tøeba se v budoucnu objeví nìjaký zkuenìjí muzikant.
Co bylo na tomto projektu nejtìí?
Rozhodování kolem vzhledu - barvu nebo èisté døevo? Dopadlo to
jako kompromis. U teï slyím ty názory...
Jak mùe být v tomto smìru kompromis? Buï barvy, nebo
holé døevo?
Ortodoxní øezbáø by nikdy nepouil jakoukoliv barvu, pouze vèelí
vosk. Komerce nám u pøináí barvy, a to je tìké. Po dlouhém trápení jsem se pokusil o kompromis. Bavíme se o barevných domech
jako kola, hotel, Vaòharovo apod. Kompromis je v tom, e co bylo
barevné, tedy ustoupené pozadí mezi paletami, je zase barevné. A
vystoupené ozdoby jako palety, bloky, oblouky, sochy jsou pøírodní
døevo.
Máte kumt v rodinì, vdy bratøi Jaroòkové, zakladatelé ronovského skanzenu, jsou na Valasku pojem.
Vlastnì ani nevím, jak moc jsme si pøíbuzní, nikdy jsem po tom pøíli nepátral. Nicménì jako dítì jsem sice zruèný byl, ale výtvarnì jsem
se moc neprojevoval. To mì spí bavilo focení. U na základní kole
jsem mìl fotoaparát Pionýr. Dnes fotím na digitál, je to pohodlné - zvìtit, zmenit a obèas také..., zahodit.
I dalí èlenové naí rodiny byli nadaní - otec umìl kreslit, bratr
mìl blízko k sochaøinì a jeho dcera vystudovala UMPRUM.
Znalosti z focení vyuívám i dnes - tatínek mì kdysi uèil i kompozici. S tím pracuji i u modelu betléma. Je stavìn tak, aby nejlépe vypadal z pohledu dìtských oèí. Pøední figury jsou vìtí ne zadní, vyuívám perspektivy. Popøedí, pozadí, prostì fotka. To valatí øezbáøi
jistì neøeili. A co by øekl Bohumír s Aloisem Jaroòkovi, je mi úplnì
jasné ,(smích).
Pan Lubo Jaronìk je neobyèejným a laskavým èlovìkem,
který má rád místo, v nìm ije. Snaí se dìlat vìci jen tak pro
radost nás vech, ne pro peníze èi popularitu. To je dnes velice
vzácné. Vìøíme, e jeho dílo vystavené na vizovickém zámku v
dobì vánoèní pohody najde mnoho obdivovatelù, kteøí ocení
krásu, døinu, radost i nadení.
Za rozhovor dìkuje MV

VIZOVTÍ ZAHRÁDKÁØI USPOØÁDALI IV. VÝSTAVU OVOCE, KVÌTIN A ZELENINY

Základní organizace Èeského zahrádkáøského svazu ve Vizovicích uspoøádala dne 26. 9. 2015 ji ètvrtou výstavu ovoce, kvìtin a
zeleniny v prostorách hospodáøské budovy na ulici Zahradní v zahrádkáøské osadì Trestné I. V letoním roce na rozdíl od minulého roku i
pøes znaèné sucho byla dobrá úroda hlavnì jádrového ovoce, take se
nám seel dostateèný poèet exponátù od 19 vystavovatelù. Úèast na
výstavì jsme nabídli také neèlenùm ÈZS, kteøí se chtìjí pochlubit svými výpìstky. Poèet návtìvníkù na letoní výstavì byl do znaèné míry
ovlivnìn nepøíznivým poèasím, byl nií ne v minulém roce. Po celý
den prelo, take se ve muselo konat uvnitø hospodáøské budovy. I
odpolední posezení u táboráku muselo být z programu z uvedených
dùvodù vyputìno.

Pro dìti byla pøipravena soutì v poznávání pøírody. Její organizaci a náplò ji tradiènì zajiují nae èlenky Nadìda Sklenáøová a
Erika Nováková. Úkolem soutìících dìtí bylo nejen poznání, ale i
namalování rostlin nebo výpìstkù na výkresy. Letoní nepøíznivé poèasí zapøíèinilo nejen malou úèast dospìlých zájemcù, ale i dìtí. Pro
malou úèast dìtí nemohla soutì plnì probìhnout a nebyla vyhodnocena.
V odpoledních hodinách probìhlo vyhodnocení soutìe o
Nejlepí výpìstek Vizovic. První cenu v kategorii ovoce získal
pan Straka za hrozny Kadrianka, druhou cenu získal pan Minaøík za
jablka Prima a tøetí cenu získal pan ika za jablka Rubín. V kategorii
zelenina první cenu získala Lucie Nováková za zelenou papriku, druhou cenu získal pan Polomík za okurku Kalabasa a tøetí cenu získal
pan Straka za brambory Marabela. Odpolední program pokraèoval
jetì vylosováním cen tomboly, v ní se díky naim sponzorùm seel
dostateèný poèet cen.

Mezi vystavenými exponáty pøevaovaly rùzné odrùdy jablek a
hruek, ale také hroznové víno, vestky, papriky, rajèata, dýnì, koøenová zelenina, kvìtiny i byliny a jiné. Byl zde i ménì známý druh okurky - Kalebasa. Návtìvníkùm výstavy byly k dispozici panely s informacemi o zralosti rùzných odrùd jádrového ovoce, peckovin, jahodníku a drobného ovoce.
V programu výstavy byla zajímavá pøednáka s promítáním pana
RNDr. Jiøího Rádla na téma Kvetoucí zahrada od jara do podzimu.
Seznámil nás s mnoha druhy u nás ménì známých kultivarù vhodných
do naich zahrádek, jak okrasných, tak i uiteèných svými plody z jeho
bohaté obrazové dokumentace.
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OHLÉDNUTÍ ZA V. DOBROÈINNÝM
BAZAREM DOTEK
Ve dnech 9. - 12. listopadu 2015 probìhl ji V. Dobroèinný
bazar poøádaný Univerzitou Tomáe Bati ve Zlínì, fakultou humanitních studií spoleènì s Dobroèinným obchùdkem Dotek Vizovice.
Hlavním cílem této aktivity je získání penìz pro spoleènost Dotek, je poskytuje odlehèovací a peèovatelské sluby seniorùm, ale
také informovat veøejnost o práci se seniory èi pùjèovnì kompenzaèních pomùcek a v neposlední øadì nabídnout studentùm monost pomáhat jako dobrovolník.

Závìrem se sluí podìkovat naim sponzorùm a dárcùm cen do
tomboly, kterými byli: Mìsto Vizovice, Cyril Straka, Jiøí Hába, Daniel
Zindler, Frantiek Vièánek, Ing. Pavel ika, Frantiek Jaroek,
Ing. Vlastimil Pokorák, Vl. Srnìnský, manelé Vasilèenkovi.
Podìkování patøí také hlavním organizátorùm výstavy: Jaroslavu
ikovi, Frantiku Hábovi, Janu Pappovi a Josefu Sedláøovi.
Ing. Antonín Minaøík,
èlen výboru ZO Vizovice

MÚ VIZOVICE INFORMUJE:

Výtìek z V. Dobroèinného bazaru byl krásných 15 920,- a díky
tomu, e bude èástka nadací Divoké husy zdvojnásobena, budeme
moci celých 31 840,- vyuít na rozíøení pùjèovny kompenzaèních
pomùcek pro seniory.
Jsme rádi, e se do Dobroèinného bazaru zapojuje stále více lidí
a my díky tomu mùeme pomoci zpøíjemnit ivot nejen naim klientùm, ale i tìm, o nì je peèováno doma, v domácím prostøedí.

Váení spoluobèané,
ve støedu 23. 12. 2015 bude Mìstský úøad Vizovice otevøen od
8.00 hodin do 14.00 hodin, ve ètvrtek 31. 12. 2015 bude Mìstský úøad
otevøen od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka, tajemník MìÚ Vizovice
Váení spoluobèané,
v prùbìhu mìsíce prosince 2015 a mìsíce ledna 2016 dojde k
tìmto pøesunùm pracovi na Mìstském úøadì - nová pracovitì:
Investièní technik - I. patro hotelu Lidového domu, dveøe è. 259 zaèátek prosince 2015
Správa majetku - II. patro Radnice, dveøe è. 312 - konec prosince 2015
ivnostenský úøad - I. patro hotelu Lidového domu, dveøe è. 247
- konec prosince 2015
Pøestupkové øízení - pøízemí hotelu Lidového domu, dveøe è.127
- zaèátek ledna 2016
Pokud v tomto období budete na výe uvedených pracovitích nìco øeit, omlouváme se pøedem za moné vzniklé potíe pøi jednání s
Vámi. Pracovitì se stìhují za provozu.
Nejpozdìji na konci mìsíce ledna 2016 bude ve v plném provozu. Dìkujeme za pochopení.
Ing. Jaroslav Pavelka, tajemník MìÚ Vizovice
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Dìkujeme za podporu a pøízeò a vìøíme, e VI. Dobroèinný
bazar bude stejnì úspìný.
Jarmila Zatloukalová,
Dobroèinný obchùdek Dotek Vizovice

MAMINKY DÌTEM
Chtìli bychom podìkovat vem dìtem a rodièùm, kteøí se pøili
pobavit dne 7.11. 2015 na akci poøádající milujícími maminkami. Akce

ÚSPÌNÁ SEZÓNA
VIZOVICKÉHO TENISU
Kdy se ohlédnu za letoním rokem ve vizovickém tenise, jsem
spokojený. I ve velice skromných podmínkách, ve kterých máme k
dispozici pouze dva kurty bez jakéhokoli dalího zázemí, jsme dokázali v jarních mistrovských utkáních postoupit v kategoriích dorostu a
dospìlých do vyích soutìí. Uspìli jsme v konkurenci s týmy z
jiných mìst, které mají monost trénovat mnohdy i na osmi kurtech s
krytými halami a dalím komfortním vybavením.
Je vidìt, e poctivá pøíprava nejen na kurtu se vyplácí. Chtìl
bych podìkovat vem naim hráèkám a hráèùm a pøedevím pak
kapitánovi dorostu Hynkovi Tichému, který tým pøivedl k postupu.
Zvlátní pozornost patøí výkonùm Denisy Èimáøové, Petry Horákové a tìpána Tichého, kteøí nás výbornì reprezentují jak na týmových soutìích, tak i na individuálních turnajích. Jejich pøièinìním se
Vizovice staly velice známým pojmem v èeském tenisovém prostøedí.
Postup týmu dospìlých v letoní sezónì beru trochu jako povinnost. Po loòském smolném sestupu s nìkolika tìsnými prohrami
jsme opìt v soutìi, kam výkonnostnì patøíme.

probíhala ve spolupráci s TJ Sokol Vizovice. Na dìti èekala spousta
soutìí se sladkou odmìnou a hudba, která dostala vechny do tance.
Jsme rádi, e se akce dìtem líbila a budeme se na nì opìt tìit na jaøe
roku 2016. Maminky byly osloveny TJ Sokolem, aby uspoøádaly pro
dìti program na nadcházející makarní karneval.
Uvidíme se tedy 17.1. 2016, tentokrát vak v maskách!
Za maminky Lenka Czechová

Mimo mistrovská utkání ve Vizovicích probìhlo nìkolik turnajù
mladích ákù a minitenisu. Je trochu koda, e diváckou kulisu
vytváøí pouze fanouci z rodin hráèù, protoe ákovský tenis se
postupnì dostává na velmi dobrou úroveò a je na co se dívat.

Jsem rád, e i memoriál Luïka Dintery, který jsme letos hráli u
potøicáté, má koneènì pevná pravidla. Po edém období, kdy se
hráèi dìlili do rùzných skupin podle výkonnosti, jsme se vrátili k
pùvodní mylence tohoto turnaje, tj. uctít památku pana Dintery a
zahrát na jeho poèest ten nejlepí tenis, jaký umíme. Tento názor
budu zastávat i v dalích letech a doufám, e postupem èasu bude
tato mylenka mít stále víc a víc stoupencù.
Jako tradiènì jsme v øíjnu ukonèili tenisovou sezónu turnajem
ètyøher. Za vechny zúèastnìné dìkuji poøadatelùm a tìím se pøítí jaro na vidìnou.
Speciální podìkování patøí Mìstu Vizovice, které nás podporuje
a jeho dotaèní program nám ulehèuje bytí. Vìøím, e i díky této podpoøe v tenisovém svìtì uspìjeme a budeme nae mìsto i nadále
dobøe reprezentovat.
Za Tenisový klub Vizovice pøedseda David Pechal
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA
ÈIMÁØE INFORMUJE
Na závìr roku jsme oslovili a souèasnì poádali èleny komise
pro kolství, kulturu, tìlovýchovu a spolkovou èinnost Mìsta Vizovice
o zodpovìzení 4 otázek. Dìkujeme paní Mgr. Radce Tulejové a panu
Mgr. Jindøichu Návratovi za jejich následující odpovìdi:
1. moje nej... kniha z dìtství
T: Moje nejoblíbenìjí kniha z dìtství byla Kája Maøík. Maminka
nám ji èítávala kadý veèer pøed spaním a tak jsme za tìch 7 dílù s
Kájou Maøíkem pomalu i vyrostli. Jako vìtí dìti jsme mìli oblíbenou
sérii pøíbìhù Správná Pìtka od Enid Blytonové. Kdy mìl pøijít do
knihovny nový díl, to jsme vdy utíkali ze koly do knihovny jako o
závod, kadý chtìl dobìhnout první a pøeèíst si nový díl nejdøív.
N: Nejvíce vzpomínám na Ètyølístky, Káju Maøíka, foglarovky a
komixy Káji Saudka. Ty jsou také jediné, ke kterým se z výe zmiòovaných obèas vracím a zøejmì proto mám právì rozeètenu monografii Kája Saudek od Heleny Diesing.
2. právì ètu...
T: Momentálnì nemám z èasových dùvodù rozeètenou ádnou
kníku, ale kadý veèer pøed spaním ètu svým dìtem. Se synem
právì èteme starou, krásnì ilustrovanou knihu Diamantová sekera,
co je sbírka baltských pohádek. Dceøi ètu kadý veèer poøád dokola Èervenou Karkulku, miluje ji nazpívanou od Svìráka a Uhlíøe.
Ráda bych si v nejblií dobì pøeèetla novinku letoního roku od
Michala Viewegha, knihu Biomanel, co má být volné pokraèování
dnení dobu velmi vtipnì kritizujícího románu Biomanelka
3. doporuèuji Vám pøeèíst si...
T: Kníka, která mì v poslední dobì velmi zaujala a ráda bych ji
doporuèila k pøeètení nejen vem rodièùm, ale i vem lidem, kteøí jsou
ve vedoucí pozici nebo pracují s lidmi, je kniha Respektovat a být
respektován. Kniha pøináí spoustu nových pohledù na øeení mezilidských vztahù a je velmi inspirující tøeba i pro komunikaci manelù a
partnerù, stejnì tak jako ètivì a zábavnì napsané knihy Proè mui lou
a eny pláèou a Proè mui neposlouchají a eny neumí èíst v mapách.
N: V poslední dobì jsem se nejvíce zaèetl do knihy Divoèina od
Cheryl Strayed. Nauèí vás, e Kdy se chce, tak to jde.
4. co mi kniha dává a bere...
T: Kniha mi otevírá nekoneèný svìt fantazie.
N: Èetba odborné literatury mi dává informace a pouèení. Èetba
populární literatury pøíjemnì strávený èas. A co bere? Napadají mì jen
dvì vìci. Zaprvé èas, ale to pouze pokud bych èetl z donucení, co se
nedìje. Zbývá tak pouze druhá, a to jsou peníze, pokud si je tøeba
knihu koupit. Tento problém mi natìstí pomáhá øeit nae knihovna.
T: Pøeji ètenáøùm Vizovských novin do roku 2016 splnìní vech
pøání a stálý úsmìv na tváøi.
My se k pøání pøipojujeme a pokud nenajdete pod stromeèkem
vytouenou knihu, pøijïte za námi do knihovny, my nadìlujeme po
celý rok. Souèasnì bych chtìla podìkovat vem naim sponzorùm,
kteøí nás finanènì podpoøili: AL-KO Technology s.r.o. Vizovice,
KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice, Lékárny Hanák, Vsetín a vem
tìm, kteøí nás podpoøili materiálnì èi vìnovali nové knihy.
O vech naich akcích, knihovnì i nových kniních titulech si
mùete pøeèíst na www.knihovnavizovice.cz
Mgr. Blanka Krejcárková

Koupím byt ve Vizovicích,
balkon výhodou.
Prosím nabídnìte.

Tel.: 723 087 466
6/2015
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PLNÌNÉ SNY
mohla vybudovat plánovaná komunikace ve Vizovicích. Plány se
nakonec zmìnily a k bourání nedolo.
Vzpomínám si na nae první setkání pøi posezení na závìr
kolního roku, rok po vaem pøíchodu do Vizovic
V té dobì Mirek pracoval v základní kole a já jsem byla tìhotná
s naím prvním synem.
Ví, pøemýlela jsem nad tím, e kdy se pøistìhují noví lidé
do nového místa, dlouho trvá, ne je místní domorodci pøijmou mezi sebe a u mnohých i po desítkách let jsou to stále ti,
kteøí se pøistìhovali. U vás to tak není. Vy jste tady pøímo
vrostli. Zdomácnìli. Nejenom díky rokùm, které tady bydlíte, ale
pøedevím zpùsobu chování, pøátelství, dobrým vztahùm i tomu, co vechno jste dìlali, jste se stali vzápìtí Vizovjany. U vás
jsem mìla vdycky pocit, e tady prostì patøíte.
Jsme rádi, e sem patøíme. Zrovna vèera jsem øíkala Mirkovi, e
jsme mìli tìstí, ve Vizovicích jsme astní.
Napadl první sníh. Vloèky poletují kolem okna a já se vracím
o pár týdnù zpìt, kdy jsem si povídala o ivotì nejen v Domì dìtí
a mládee s enou køehkou, ale odhodlanou, s enou s velkým
srdcem a tichou silou. S enou s velkou dávkou pøátelství, která
dokázala ostatní pøesvìdèit, e stojí za to ji následovat, se
Zdenkou imoníkovou.
Pøila jako ostatnì vdy v èase mezi rùznými svými pracovními aktivitami. Jen tentokrát toho èasu jsme mìly o poznání
více. Známe se mnoho let. Její manel byl mùj kolega a obì jsme
pracovaly v domì dìtí. Já externì, ona také jako zamìstnanec a
navíc byla nìkolik let jeho øeditelkou. Vzniklo mezi námi pøátelství. Pracovní, ale o to vzácnìjí.
Povídaly jsme si dlouho. Pùvodnì to mìlo být povídání spojené s jejím odchodem z místa øeditelky DDM a odchodem z
aktivního pracovního ivota - do dùchodu. To ale nelo. Znáte
enské. Povídaly jsme o vem. O práci, o dìtech, o manelovi, o
postojích i názorech. Vesele i smutnì jsme proly dlouhými
roky, tak jak je ivot pøinesl. Vùbec jsme nevnímaly, e páteèní
dopoledne pomalu konèí. Dlouhou nit hovoru pøetnuly nìkolikrát melodie z telefonu, poté doplnìné krátkými odpovìïmi
týkajícími se pøíprav nìkterých akcí v domì dìtí. Vdycky následovala omluva smìrem ke mnì a já jsem v té chvíli nabyla radostného pøesvìdèení, e odchod do dùchodu opravdu neznamená odchod z aktivního ivota.
Pojïte nahlédnout spolu se mnou do ivota èlovìka, kterého potkáváme, víme o nìm, o koho jde, ale jak u to bývá, vlastnì ho neznáme. Nebudeme otvírat tøinácté komnaty. Jen pootevøeme dveøe jednoho ivota, osudového vztahu dvou lidí s tak
výjimeèným souznìním duí, který je naplnìný nadìjí, e vdycky mùe být líp.
Jsi u nìkolik týdnù v dùchodì. Co vlastnì celý den dìlá?
Nedovedu si pøedstavit, e s Mirkem jen sedíte a poklimbáváte.
Dnes je to právì mìsíc a dvacet ètyøi dní, co jsem v dùchodì. A
co dìlám? Kdy to jde, tak sedím a ètu. Mám domek, zahrádku a
koneènì se tomu vìnuji. Vdycky jsem byla názoru, e co se nedá
sníst, to na zahrádku nepatøí a nemá to tam co dìlat. A kytky pro
potìchu oka u nemám jen v truhlíku a tak nìkdy pøemýlím, kam je
vude nasadím. No a pak si sednu a kochám se.
Vy jste li s Mirkem do dùchodu spoleènì?
Vlastnì el do dùchodu o nìco døív, ale pracoval jetì nìjakou
dobu na DDM jako externista. Vedl nìkteré krouky a vechny dalí
akce jsme, ostatnì jako vdy, dìlali spolu.
Jak jste vlastnì dlouho ve Vizovicích?
Pøistìhovali jsme se v øíjnu 1991. Mirek dostal uèitelské místo s
bytem. Ocitli jsme se tehdy v obecní pastouce, tak ten dùm starousedlíci nazývali. Byl to dùm pùvodnì urèený ke zbourání, aby se

Odkud vlastnì pocházíte?
Oba jsme z Pøerova.
A kudy vedla tvoje cesta do Vizovic a k vedení domu dìtí?
Po základní kole jsem vystudovala støední pedagogickou v
Pøerovì a nastoupila do kolní druiny. Poté jsem odela do Hranic
na Moravì, kde jsem na internátu zdravotní koly pracovala jako
vychovatelka. Do toho sòatek, dvì dìti a nová práce v Pøerovských
strojírnách, opìt jako vychovatelka, kde mi Mirek dìlal éfa.
Tady tì to u vlastnì posouvalo k tìm starím dìtem a mládei.
Asi ano. Èím jsem ale starí, tím jsem více pøesvìdèená, e s
dnením rozumem bych volila radìji mateøskou kolu.
Moná je to tím, e sis velkých prostì uila. A po práci v
internátu Pøerovských strojíren?
Po Pøerovských strojírnách pøily Vizovice. Tady se nám narodili
do dvou let dva synové a po mateøské jsem v roce 1997 nastoupila
na internát ZvI ve Vizovicích, opìt jako vychovatelka. Mirek mezitím pøestoupil na Støední integrovanou kolu ve Vizovicích. Od srpna
2001 jsem zaèala spolupracovat s tehdejí øeditelkou DDM Helenou
Mahïákovou, v záøí jsem pak nastoupila na její místo.
To bylo období, kdy DDM ve Vizovicích patøil pod Zlín a tak
mìl anci nezaniknout. Kdy éra Zlína skonèila?
Kraj rozhodl, e pokud chtìjí obce poboèky ve svých obcích
zachovat, musí je pøevzít. Nae mìsto tento návrh odsouhlasilo a
následnì v roce 2006 jsem se zúèastnila konkurzu na øeditelku DDM
ve Vizovicích, kterou jsem byla jmenována k 1.1. 2007.
Jaké byly zaèátky?
Sloité. Nemìli jsme k dispozici prakticky ádné organizaèní,
metodické a dalí materiály a smìrnice. Pùvodní DDM ve Vizovicích
vznikl v roce 1985 a ve se od té doby zásadnì zmìnilo, prakticky
jsme zaèínali znovu od zaèátku. Bylo to tìké, ale po letech jsme byli
opìt samostatní.
Ale jak je ti vlastní, pøekonala jsi nedùvìru v sebe sama a
pustila se s plným nasazením do práce. Dùm dìtí zaèal opìt rùst
a taky se budovalo.
Vechno jsme dìlali díky podpoøe mìsta. Napøíklad realizovaná
výmìna oken, pøebudování koupelen, nové toalety, nový kotel, oprava komínu, vybudování høitì na zahradì DDM, jeho oplocení a dalí
realizované práce.
Práce se udìlalo hodnì. Velký pøínos tebe a tvého mue
vidím v tom, e jste dokázali nìco, co se vdy nepovede - nabalit na sebe velké mnoství dìtí, mládee i dospìlých. Vymysleli
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jste mnoho nových aktivit v oblasti turistiky, vodních sportù,
speciálních výletù pro dospìlé i tìch kombinovaných. Je úasné, jak se podporujete. Trávíte spolu hodnì èasu. Promiò, ale
nelezete si nìkdy na nervy?
Ani ne. Jsme naladìni na stejnou notu. Kdy nìco chystáme,
máme úkoly pøirozenì rozdìlené, doma i jinde na akcích. Kadý
automaticky chystá tu svoji èást a mùeme se na sebe stoprocentnì spolehnout.
Nemusíte o tom spolu u vùbec mluvit?
Spolu diskutujeme o novém nápadu, pak u ne. Máme tu souhru
nìjak v sobì, za ty roky se u známe. Mnoho akcí jsme poøádali u
v Pøerovì. Napøíklad jsme mnoho let mìli monost pokraèovat v poøádání celostátní turistické akce 36 000 valaských krokù. Nìkterých
roèníkù se úèastnilo více ne 800 úèastníkù.
V souèasnosti vak tato akce nemá stálého poøadatele, a tak
dlouholetou tradici této turistické aktivity si pøipomínáme tím, e kadoroènì v kvìtnu poøádáme autobusový zájezd Po stopách valaských krokù. Jezdí dìti i rodièe a uívají si soutìí, odmìn i hledání
dnes velmi vzácného stromu penìzovníku.
Spoleènì s Mirkem jste také zaloili turistický oddíl Tomíkù
jako nádstavbu èinnosti DDM. Jak vznikl jeho název TOM
ÈIICI?
Oddíl vznikl pro podporu èinnosti s neorganizovanou mládeí,
která má vztah k turistice a ráda jezdí na vodu. Zpoèátku nám
pomohli vsetíntí vodáci a poèáteèní dotace získaná od Asociace
turistických oddílù mládee ÈR. Název oddílu vznikl od malého
barevného ptáèka èiika, který se vdy Mirkovi líbil.
Zkus prosím vyjmenovat alespoò nìkolik tradièních akcí?
Oblíbené akce, kterých se úèastní rodièe, dìti a dalí zájemci z
Vizovic a okolí, jsou tøeba vodácké sjezdy Beèvy a dalích èeských
a slovenských øek, silvestrovské vycházky Èuchy-Muchy, vícedenní lyaøské zájezdy, ORIZARO - orientaèní závody rodinných drustev, pøímìstské tábory, slety èarodìjnic, karnevaly na ledì, bøeznová hledání velikonoèních vajíèek, pochody moravskými vinohrady a
mnoho dalích akcí.
Akcí je opravdu hodnì a stejnì tak lidí, bez kterých, jak
øíká, by to nelo. Úasné je, e se za vámi vrací.
Není to jistì jen akcí samotnou, ale pøátelskou atmosférou.
Zapadá to do vaí pøedstavy o manelském souití?
Vdycky jsme mìli sny, co vechno bychom chtìli a mohli dìlat.
V manelství jsme si je zaèali plnit. Kdy do nich oba dáváte ve, co
je potøeba, tak to jde. Nebyla to jednoduchá cesta, spíe naopak, ale
sen se nám vyplnil.
Daøí se vám plnit si sny?
My si je vlastnì plníme navzájem.
Máte tìstí, e stejnì rychle dokáete mít nové. Má nìjaký
nesplnìný sen? Tøeba malý.
Mám jeden z dìtství. Já jsem napøíklad vdycky chtìla být
Vinetou. Ale s mými svìtlými vlasy? Tak mi nìjakou dobu øíkali bílý
Vinetou. Moná jsem podvìdomì hledala nìjaký muský vzor.
A jaké bylo tvoje dìtství?
To jsem proila víceménì v tìlocviènì, od 8 témìø a do 19 let.
Místo houslí, na které jsem touila hrát, dìlala jsem gymnastiku.
Dola jsem a do mistrovské tøídy a soutìila za republiku. Kdy
pøed èasem mìla moje trenérka 90-tiny, uvítala mì slovy - jsem tak
ráda, e tì vidím, tys mìla ale tìké dìtství... Asi mìla pravdu, ale
vypìstovala jsem si gymnastikou zdravou ctiádost jít za svými sny.
Na housle hraje nakonec profesionálnì moje dcera a u sportu zùstali nejmladí synové.
Jaký by musel být èlovìk, vyjma manela, kterého by jsi
vzala s sebou na pustý ostrov?
Zodpovìdný, tolerantní, pracovitý a spolehlivý.
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Má kus profesního i osobního ivota za sebou. Co tì tato
cesta nauèila?
Nauèila jsem se nechat si mnoho vìcí pro sebe. Nechrlit ze sebe
mylenky jen tak a víc váit svá slova. Tady nìkde vzniká velmi køehká hranice a jejím pøekroèením mùeme ublíit. Nejenom jiným, ale
také sobì. A taky jsem se nauèila dìlat kompromisy. Chce-li dojít k
cíli, nelze jít trvale proti vìtru a proti vem.
Tvá práce, osobní ivot, vedení domu dìtí, ve èím jsi prola, nebo èím jste proli - posílilo tì to jako èlovìka?
Já si spí daleko víc uvìdomuji, jak se mám. Jaké mám tìstí,
e Mirek je jaký je on ví, e já jsem taková, jaká jsem. Jsem víc smíøená se ivotem, jaký mám. To, co mám, mi staèí, proto jsem spokojená.
Vím, e hodnì ète. Kterou knihu z poslední doby by jsi
svým dìtem doporuèila, aby je posílila?
Je to tìké, protoe kadý je jiný. Z poslední doby snad knihu
Zrození k bìhu nebo tøeba knihu To snad nemyslíte vánì.
A rady dìtem do ivota?
Poradit ano, rady ne, ty nedávám. Odpovìdi na své otázky si
musí kadý najít nakonec stejnì sám.
Které lidské vlastnosti si nejvíc váí?
Je jich více, ale urèitì je to spolehlivost.
Která se ti nejvíc pøíèí?
Patolízalství.
Èím vyplníte èas, a se pøestanete vìnovat práci pro
venek?
Tak to u asi nebudu vnímat. Je to jednoduché. Pro nás jsou
dùleité vztahy. Take budeme spolu a s rodinou. Pøes tìký zaèátek
jsme tady ve Vizovicích opravdu rádi. ijeme tady krásný ivot.
Mìli jste nìkdy chu odejít?
Pøi prvním vstupu do domeèku, který se musel celý zrekonstruovat a ve kterém nebylo témìø nic, jsem plakala. Ale tady jsme zaèali
ít ivot takový, o jakém jsme byli pøesvìdèeni, e má být. Proili
jsme ho podle spoleèných pøedstav. A proto jsme astní.
Chtìla by jsi ze svého ivota nìco vymazat nebo vrátit?
Vìtinu ne. Jsem ráda, e iji v tomto svém èase a vìku. Svìt je
èím dál víc uspìchaný. A taky proto, e máme víc zkueností.
Je hezké, kdy pøes vechny ivotní peripetie pøijde do
bodu, kdy toto mùe øíct. Berete ivot zodpovìdnì, ale i s lehkostí a citem, okoøenìný vtipem, moudrostí a to ve doplnìno
souhrou. A by vám èlovìk mohl závidìt. Jak si ho uíváte teï?
Ráno vítáme kávou. Klidnì si ji vypiji v posteli, co jsem si vdycky pøála. Pít kávu v posteli a na nic nemyslet. Díky své práci i rùzným
aktivitám jsme nikdy nebyli sami, ale zároveò nemìli na sebe èas.
Teï si této zmìny uíváme.
Na Vánoce si zatopíme v krbových kamnech, nalejeme si èaj
nebo i nìco jiného, sedneme ke krbu a moná si budeme prohlíet
alba s fotografiemi a budeme spolu. To není splín, takhle vypadá skuteèná pohoda.
A mnì to úplnì staèí
Zaèal advent. Sníh poletující kolem oken se zmìnil v drobný
dé. Topíme v krbu. Na stole hoøí první ze ètyø adventních svící
a mou myslí protékají slova Zdenky imoníkové plná pokory,
pohody i nadìje. Je mi hezky.
Sluí se podìkovat. Za høejivé povídání a obrovský díl èasu
a práce, kterými jsme byli maneli imoníkovými obdarováni.
Prý èlovìk nemá vyslovovat nahlas svá pøání, aby neztratil
anci si je vyplnit. Pøesto jedno vyslovím. A vás pocit radosti a
nadìje provází po celý èas Vánoc i v novém roce 2016 a nali
jste sílu plnit si svá, alespoò drobná pøání.
S úsmìvem Alena Hanáková

SVATÉHO MARTINA VÍTALO PLNÉ VIZOVICKÉ NÁMÌSTÍ
V sobotu 14. 11. 2015 se ve Vizovicích na námìstí uskuteènil ji
5. roèník Svatomartinského trhu, který byl i letos poøádán pod
zátitou ministra zemìdìlství Mariana Jureèky.

Poté mìli vichni zúèastnìní pøíleitost ochutnat poehnaná
Svatomartinská vína a mohli vyuít monosti vyfotit se se svatým

Nikoliv sníh, ale krásné sluneèné poèasí vítalo u od ranních
hodin první návtìvníky Svatomartinského trhu. Ti si zde mohli
nakoupit domácí uzeniny, èerstvé tìstoviny, frgály a mnoho dalích
regionálních i národních produktù. K tomu jim hrála vizovická cimbálová muzika Ocún, která svými valaskými písnìmi dokreslovala pøíjemnou atmosféru trhu.
S blíícím se pøíjezdem Svatého Martina bylo vizovické námìstí
postupnì zaplòováno lidmi vech vìkových kategorií. Návtìvnost
trhu v tuto dobu byla rekordní, pravdìpodobnì nejvyí v historii
konání této akce. Pøedevím k radosti malých návtìvníkù se s úderem desáté hodiny objevil Svatý Martin na bílém koni pøiváející
Svatomartinské víno. To bylo letos poehnáno dokonce dvìma faráøi: sluovickým otcem Emilem Matuù a evangelickým faráøem ze
Zádveøic Miloem Vavreèkou. Jetì pøed tím vak vechny pøítomné
pøivítal pan Petr ùrek, øeditel MAS Vizovicko a Sluovicko, která trh
spolupoøádala.

Martinem a jeho konìm. Na závìr probìhlo pøedání cen vítìzùm
facebookové soutìe a pozvání do restaurace Café Retro Vizovice,
která u tradiènì poøádá pro tento úèel husí hody.
Poøadatelé dìkují vem, bez nich by trh nemohl být uskuteènìn
a kteøí se postarali o jeho hladký prùbìh. Velký dík vak také patøí
lidem, kteøí akci navtívili a ji teï se tìíme, e se za rok pøi stejné
pøíleitosti setkáme znovu.
Pavel Elík, MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

Termíny akcí a plesù na Sokolovnì
16.1. 2016 Valaský bál - Portá
17.1. 2016 Dìtský karneval - TJ Sokol
23.1. 2016 Skautský ples
30.1. 2016 Myslivecký ples
13.2. 2016 Chrastìovský bál
5.3. 2016 Ples Z
6.2. 2016 Ve stopì valaské zimy  soutì rallye
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ZLÍNSKÝ KRAJ BUDE POSKYTOVAT DOTACE NA VÝMÌNU
KOTLÙ V DOMÁCNOSTECH
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo finanèní i vìcnou specifikaci Programu výmìny zdrojù tepla v domácnostech Zlínského kraje s
podrobnými parametry podpory. Kraj pøedbìnì vyèlenil na období
12/2015 - 4/2018 èástku 155 milionù korun.
Základní informace k programu
Program na výmìnu zdrojù
tepla v domácnostech Zlínského
kraje bude urèen pro majitele rodinných domù ve Zlínském kraji
(fyzické osoby vlastnící nebo
spoluvlastnicí objekt), vyuívající
jako hlavní zdroj tepla kotel na
pevná paliva s ruèním pøikládáním. Tento starý zdroj tepla bude
moci být vymìnìn za:
- Kotel na pevná paliva
- Plynový kondenzaèní kotel
- Tepelné èerpadlo
- Instalace solárnì termických soustav pro pøitápìní nebo
pøípravu teplé vody
- Mikro energetická opatøení
Dotaci vak nebude moné vyuít na:
1) Výmìnu kotle spalujícího výhradnì biomasu za kotel spalující
uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
2) Výmìnu kotle s automatickým pøikládáním paliva.
3) Výmìnu zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápìní a není prokazatelnì v provozu. (Lze tedy vymìnit kotel v rodinném domì,
který je vytápìn dvìma zdroji, pokud se jedná o výmìnu zdroje, který
je hlavním zdrojem vytápìní.)
4) Výmìnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti,
nejdøíve od 1. 1. 2009, zdroj podpoøen z programù Zelená úsporám,
Nová zelená úsporám nebo ze spoleèných programù na podporu výmìny kotlù (kraje a Ministerstva ivotního prostøedí). Ve vech pøípadech, kdy byl zdroj podpoøen z nìkterého døívìjího dotaèního titulu,
musí být dodreny podmínky udritelnosti dle tehdejích pravidel podpory zakotvené ve smlouvì o poskytnutí podpory.
Podporu bude moné poskytnout také na ji provedenou výmìnu
starého kotle, pokud bude zrealizována po 15. 7. 2015 (vèetnì) a
pokud novì instalovaný zdroj tepla bude splòovat poadavky na ekodesign výrobkù spojených se spotøebou energie a bude uveden v
seznamu registrovaných výrobkù, zveøejnìném na www.opzp.cz.
V tomto pøípadì doporuèujeme pøípadným adatelùm, aby si pøi výmìnì zajistili fotodokumentaci pùvodního kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové tìleso, fotodokumentaci odstranìní starého kotle, fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sbìrného dvora nebo oprávnìné firmy), faktury týkající se realizace výmìny zdroje tepla a doklady o úhradì výdajù spojených s výmìnou. Kompletní seznam dokumentù, které budou muset
být pøiloeny k ádosti o dotaci a následnì s vyúètováním poskytnuté
dotace, bude zveøejnìn spoleènì s vyhláením Programu.
Na výmìnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude
poskytnuta v jednotlivém pøípadì dotace ve výi 70 % - 85 % z výdajù vynaloených na výmìnu kotle, na provedení mikro energetického
opatøení a na související práce. Maximální výe dotace je vak dána
pøísluným procentem z nejvýe 150 tis. Kè. Konkrétní procento bude
odpovídat typu novì instalovaného zdroje tepla a místu (obci) realizace výmìny.
Pøedpokládáme vyhláení programu na konci roku 2015 s pøíjmem
ádostí od ledna 2016 (tyto termíny jsou orientaèní). ádost o získání
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dotace bude muset být vyplnìna na pøedepsaném formuláøi, který
bude zveøejnìn spoleènì s vyhláením Programu, a bude moné ji
pøedkládat osobnì anebo potou na Krajský úøad Zlínského kraje.
Aktuální informace sledujte na http://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html
Vizovice jsou v seznamu prioritních obcí pro Kotlíkové dotace Zlínského kraje (spolu se Sluovicemi, Bøezovou, Veselou).
Míra dotace je závislá na
druhu novì instalovaného zdroje
tepla a místu realizace výmìny,
a to následujícím zpùsobem:
1. 70 % zpùsobilých výdajù v
pøípadì realizace kotle spalujícího pouze uhlí
2. 75 % zpùsobilých výdajù v
pøípadì realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzaèního kotle
3. 80 % zpùsobilých výdajù v pøípadì, e je projektem realizováno
OZE (tepelné èerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)
Díky tomu, e jsou Vizovice v seznamu prioritních obcí, bude pro
obèany mìsta dotace navýena o 5%: (http://www.kr-zlinsky.cz/financni-ramec-a-seznam-prioritnich-obci-cl-3374.html)
Vekeré dotazy smìøujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinskv.cz
anebo mùete vyuít telefonické kontakty pracovníkù Oddìlení dotaèních programù: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833 (Ing.
Kristýna Drahotùská), 577 043 826 (Ing. Petr Valáek).
Alena Hanáková
Petr Vaíèek - euromanaer

Zaèátkem srpna jsme se rozlouèili s
naím milým kamarádem, rodilým
Vizovjanem a bývalým sportovcem
Frantikem Kladníèkem.
Byl skromný a nekonfliktní pozorovatel
ivota, ze zájmem o vechno dìní
kolem nás. S chutí jsme léta èítali jeho
èlánky ve Zlínských novinách, v naem
vizovském zpravodaji, ale také na jiných
místech. Nebylo to ale jen to souèasno,
rád se vracel do dìtství. Jeho postøehy s trokou nadsázky
nikdy nepostrádaly humor, a to nám bude vem, co jsme ho
znali, chybìt.
Vladislav Jurèák

Dne 21. ledna 2016 si pøipomeneme
10. výroèí úmrtí pana
Stanislava Pekárka z Vizovic.
S láskou na tebe vzpomíná
manelka Zdeòka, syn Stanislav a
Zdenìk s rodinami.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.

HALLOWEEN, MIKULÁ A LAMPIONOVÝ PRÙVOD NA CHRASTÌOVÌ

Podzim je, co se kultury a
spoleèenských akcí týèe, ponìkud slabým obdobím. Ale
ani pøesto Chrastìovjané nezaháleli a pro zabavení nìkolik
událostí pøichystali.

sami posoudit, e se jim pøevleky
opravdu vydaøily.

V pátek 30. 10. 2015 si veèer
dala sraz vechna chrastìovská
straidla a vypravila se na halloweenskou koledu po vesnici.

Lampionový prùvod
V sobotu 14. 11. 2015 se v
sedmnáct hodin sela u hospody
asi sedmdesátka úèastníkù
letoního lampionového prùvodu. Jako ji tradiènì se vichni
vypravili na obchùzku kolem
Chrastìova, kde na dìti èekalo
mnoho sladkostí a na dospìlé
nìco malého na zahøátí. Cílem

Akci si zorganizovala straidla
sama a mezi obyvateli sklidily
jejich masky velký úspìch. Na
pøiloených fotkách, které poskytly I. imoníková, J. Malá, H.
Dobiáová a J. imková, mùete

byl pohádkový strom na louce u
Malých. Cesta ke stromu byla
vyznaèena malými lampièkami,
které osvìtlovaly kraj lesa. Na
pohádkovém stromì na dìti
èekal sladký poklad.

Chrastìovský Halloween

Do konce roku nás jetì
èeká zdobení vánoèního stromku, zpívání koled a pøátelské
pøedvánoèní posezení. Na tìdrý den je jako kadoroènì pøipravena vánoèní procházka, na kterou si dìti vezmou krmení pro
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zvíøátka a kdo chce a má chu, si
s sebou vezme pekáèek, protoe kadá chrastìovská vánoèní
procházka je ukonèena táborákem.
Olga Kmínková
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JENÍKOVO JUBILEUM
Epozida z Chrastìovské
spoleèenské kroniky na téma:
Jak nám Malý Honza vyrost.
Ve nejlepí k významnému
jubileu pøejí obyvatelé Chrastìova.
Èertí enìní
Jako kadý rok, i letos 5. prosince vyrazilo do chrastìovských
ulic podivné straidelné seskupení. Mu s bílým plnovousem a
støíbrnou berlí v ruce kráèel spolu
s dìsivým kostlivcem a tuto dvojici doprovázela, kolem rùznì pobíhala po pøíkopech se motala
skupina esti rohatých.
Pravdìpodobnì únava z
dlouhé odpolední pøípravy s
kostýmy unavila èertovské plemeno tak, e se postupnì ji
nezmohli na plynulé souvìtí a z
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jejich hrdel byla slyet pouze
citoslovce v podobì skøekù, huèení, mrèení, èi brumlání si pod
fousy.
Richard Jaronìk
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Z VIZOVSKÉHO ZPRAVODAJE ROKU 1930 - ÈERNÁ KRONIKA
Pohøeb Vl. Kudláèka
Dne 8. bøezna 1930 odpoledne konal se pohøeb zesnulého
Vladimíra Kudláèka, majitele osobní autodopravy ve Vizovicích za
úèasti poèetného obyvatelstva,
pøátel a známých. Pohøeb byl
zvlátní tím, e rakev s ostatky
zesnulého doprovázelo 10 osobních automobilù a ku høbitovu,
mimo to rakev byla vezena na
automobilu, v kterém sám jezdil.
Na høbitovì, kdy byla rakev spu-

tìna do hrobky, zarachotilo naposled 10 automobilù a houkaèky
smutnì zdravily kolegu z povolání.
Pan Vladimír Kudláèek odeel v
mladém vìku, nedosáhnuv ani 24
let a byl teprve 4 mìsíce enat.
elíme jeho náhlého odchodu i jeho eny, matky i staøenky. Budi ti
Vláïo zemì lehkou.
Pohøeb paní Zezulkové
V nedìli 9. t. m. doprovázel
nezèetný zástup lidu a ku hrobu

zemøelou paní Zezulkovou, která
dovrila vìku 76 let. Velká úèast
lidu na pohøbu projevila veøejnì,
e zesnulá byla velmi dobrou a
peèlivou matkou, která vzornì
vychovala své dìti a ty jí nikdy
radost mateøskou nezkalily. Zemøela tie, aní by se byla rozlouèila
se svými drahými. Buï jí zemì
lehkou, nebo své povinnosti co
matka a ena konala vzornì.
Potok nebo cesta?
Pod eleznièním mostem v

elechovicích u Malaníkovy kovárny jest silnice o mnoho sníena
pod hladinu potoka, tak e z tohoto èasto voda vytéká a zùstává
pak státi na silnici. Pøi nynìjí èilé
automobilové dopravì se èasto v
tomto místì stává, e nic netuící
chodec, který jde od nádraí, jest
poøádnì ostøíknut od právì jedoucího auta. V tomto pøípadì nemùeme dávat vinu oférovi, ponìvad pomalu jede, nemùe zabrániti, aby voda nevystøíkla. Byl jsem
sám svìdkem toho, jak jisté dámì

Poznáte své pøedky?
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se tímto zpùsobem úplnì aty zkazily.
Upozoròujeme obecní zastupitelstvo, aby apelovalo na silnièní
správu, aby tuto silnici upravila.
Zároveò bychom si pøáli ji jednou
úpravu lávky u Malaníkového. Pøechází zde tolik dìlníkù ku vlaku a
jistì dá mì kadý za pravdu, kdo
toto místo zná, e jest tam pøecházení ne jenom nepohodlné, ale i
nebezpeèné. Doufejme, e tentokráte se náprava se strany obce
stane, o èem nechceme pochybovati.
Ach ty hospody
V Hostinci na pici odbývala
se mení taneèní zábava. Na tuto
dostavili se známí vizovtí rváèi a
jak ji to bývá, vyvolali rvaèku, a
musel býti zavolán p. strámistr
ustr, který poøádek a klid obnovil.
Nyní mají na krku dotyèní rváèi
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opìt soudní dohru. Soud je zajisté
pouèí tentokráte, jak se mají chovat. Je to hanba, e tito chasníci
dìlají vzornému mìstu Vizovice
jen ostudu. Mohli by se ji jednou
sami zastydìt a narovnat svùj pøístup k veøejnosti.
Sekerou ual tøi prsty
Na pasekách hrály si dìti a
neastnou náhodou se jim dostala sekera do rukou. Ta byla pøíèinou, e chlapeèek P. Ventrèe ual
tøi prsty úplnì na pravé ruce. Víme,
e nemohou matky stále na dìti
dohlíeti, ponìvad mají stále dosti práce jiné, ale pøesto voláme dejte pozor na dìti, abyste zabránily netìstí.
Tìlovýchovná jednota
Tìlovýchovná jednota Èsl.
Orla ve Vizovicích poøádala v
nedìli dne 9. t. m. akademii na
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oslavu 80. narozenin p. presidenta. Program akademie byl velmi k
oslavám pøiléhavý, jako i provedení bylo oslavám dùstojné.
Takté jednota dìlnická poøádala k
oslavì 80. narozenin p. presidenta
odpoledne dìtskou besídku, na
které dìti pøednáely a byly pak
podarovány dárky. Veèer pak
poøádala Veèírek, který vyvrcholil
opravdu v dùstojnou oslavu.

Spurník. Operován byl na luèové
kamínky. Pohøeb konal se ve støedu 12. t. m. ve Vizovicích. Pan
Spurník opustil náhle své zamilované rùe, kvìtiny i vèelièky, kterým se vìnoval s nevední péèí a
láskou. Kdy na podzim ukrýval
rùe pøed zimou a vèelièky zaopatøil k pøezimování, jistì e si neuvìdomil, e jich více nespatøí. Èest
budi jeho památce.

V Brnì zemøel Vizovjan
V Brnì na klinice podlehl operaci soudní oficiál ve výslubì pan

Richard Jaronìk
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V JEDENÁCTÉM DÍLE: V ÈERVNU 1939 DORAZILA DO VIZOVIC NIÈIVÁ POVODEÒ,
KTERÁ ZPÙSOBILA KODY ZA 6 000 000 KÈ.
Váení ètenáøi,
poslední povídání bylo vìnováno prvnímu roku války, prvnímu roku strachu a nesvobody.
Pøesnì podle pøísloví, e netìstí nechodí po horách, ale po
lidech, jetì k tomu pøila v èervnu 1939 do Vizovic nièivá povodeò, která zpùsobila kody za
6.000.000 Kè.
Ve Vizovicích nìmecká správa umístila jednotku wehrmachtu
a pozdìji i detaované pracovitì SS, jejich spoleèným sídlem
se stalo honosné panské sídlo vizovický zámek.
Protoe dùvìryhodných historických pramenù z této doby je
velmi málo, musíme se nyní opøít
opìt o podpùrné historické materiály, a to o deník Okresního èetnického velitelství ve Zlínì, který
budeme kombinovat s Památníkem èetnické stanice Vizovice
ve snaze zachovat ucelený obraz historických souvislostí a
událostí.
1. 5. 1942 Bylo zapoèato s
odsunem cikánù z politického
okresu Zlín do pracovního tábora
v Hodonínì a Kuntátu u
Boskovic, kde byli postupnì
shromádìni vichni cikáni
moravtí, kde s nimi bylo zacházeno tak krutì, e se po osvobození vrátila jen jejich nepatrná
èást.
29. 12. 1942 Velitel stanice
vrch. strámistr Jan Haek byl
pøedvolán na gestapo ve Zlínì a
tam vyetøován pro protinìmecké øeèi. Pro nedostatek dùkazù
byl vak proputìn.
Listopad 1944 Poèínají se
objevovati v obvodì první partyzáni. Partyzánské hnutí se rychle
vzmáhalo a do tohoto hnutí
vstoupilo mnoho místních osob.
V dùsledku partyzánského odboje byli okupanti nuceni udrovat v
kraji policejní oddíly k potírání
partyzánù, avak ani tyto oddíly
nezabránily v èinnosti partyzánù.
15.12.1944 V dùsledku zesílení partyzánské èinnosti na zlínsku a pro nedùvìru, kterou mìli
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nìmeètí okupanti k èeskému èetnictvu, byly zesíleny nìkteré èetnické stanice o nìmecké èetníky,
kteøí kromì pistolí byli vyzbrojeni
pukami a ruèními granáty. Èetí
èetníci pak museli konat obchùzkovou slubu spoleènì s nìmeckými èetníky.
24. 3. 1945 Dojelo do Vizovic
15 muù nìmecké policie, tzv.
Kommando
zur
besondere
Verfügung - pod velením Obersturmführera Wineckeho, který
pocházel údajnì z Hamburku. brzy nato, asi kolem 7. 4. 1945 dojel do Vizovic oddíl asi 300 SSmanù pod velením dr. Pawlowskiho. Tito SS-mani podnikali
pod velením èlenù Kommanda
trestné výpravy proti obcím a jednotlivým osadám v okolí Vizovic,
kde páchali neslýchaná zvìrstva
na jednotlivých jedincích nebo
skupinách, které byly podezøelé
ze styku s partyzány.
16. 4. 1945 Provedla skupina SS-manù z Vizovic první pøípad zvìrstva v samotných vizovických pasekách, kde bestiálním zpùsobem pro údajné spojení s partyzány zavradili: 41 letého Frantika Vaculíka, 34 letého
Josefa Vaculíka a 20 letého
Tomáe Vaculíka, jich obytné
domky jim zapálili. Kromì toho
vypálili usedlost pasekáøe Frantika Vrajíka èp. 644. Tímto pøípadem bylo zahájeno bestiální
øádìní skupiny Obersturmführera
Wineckeho na Vizovicku, kterým
se zhovadilí Nìmci mstili na nevinném èeském lidu za neodvratnou ji poráku a za ztrátu chiméry svìtového panství a bezpracného ití na cizí úèet.
VÝZVA: Na tomto místì si
opìt dovoluji poádat vechny
ètenáøe nebo jejich pøíbuzné o
laskavost. Je velmi obtíné
sbírat 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
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se prosím na èíslo 974666471,
kontaktujte kohokoli z policejního oddìlení ve Vizovicích,
nebo se obrate na èleny redakèní rady Vizovických novin. Zapùjèené materiály bu-

dou naskenovány a v poøádku
vráceny.
Dìkuji vám mnohokrát, Tomá Kubù, autor.

NEJÚSPÌNÌJÍ AKCE V DOMÌ KULTURY VIZOVICE V ROCE 2015
Dalí rok se blíí ke svému konci. Tak jako ji pøedcházející léta
i tento ubìhl velmi rychle. Pøesto se nám podaøilo v Domì kultury
zorganizovat na 82 akcí. Z toho se na naem jeviti odehrálo 18
divadel.

Pokud jste také trhy vyuili k nákupùm, ale také jako pøíleitost
na chvíli se v dnení uspìchané dobì zastavit, posedìt, setkat s pøáteli a sousedy, poslechnout si trochu muziky, jsme rádi a tìíme se
na Vai návtìvu také v pøítím roce.
První akcí letoního roku byla velmi zajímavá beseda s PaedDr.
Jiøí Jilíkem - ítková a její bohynì. Kulturní program doplnili
Gajdoi z Kopanic. Ná Dùm kultury navtívili v letoním roce jetì
jednou, a to v rámci soutìe o nejlepí kyselici, kde s dalími úèinkujícími vytvoøili hezký hudební program pøi ochutnávání kyselice.
Pøijeli nejen zahrát, ale také dovezli vzorek, jaká kyselice se vaøí v
jejich kraji.

Pøi psaní tìchto øádek máme pøed sebou jetì celý prosinec.
Navtíví nás zpívající právník Ivo Jahelka, èeká nás zájezd do
vánoènì vyzdobené Budapeti a vìøíme, e probìhne ke stejné
spokojenosti jako zájezd do Prahy na muzikál Mýdlový princ.
Dìti se pøijdou podívat na èerty a budou zvìdavì èekat na dárky
od Mikuláe. Budeme rozsvìcovat vánoèní strom na námìstí a v
Domì kultury pøedvede folklorní soubor Vizovjánek své vánoèní
pásmo.
Je tìké vybírat a psát jen o
nìkterých akcích. Bìhem roku
zde probíhaly pøednáky na
rùzná témata, ale i divadelní
pøedstavení, koncerty, literární
veèery, výstavy
Vechny akce byly zdaøilé a
návtìvníci odcházeli z Domu
kultury spokojeni. Co je hlavním cílem pøi organizování akcí.
Za zmínku takté stojí
Vizovické farmáøské trhy,
které se konaly od kvìtna do
øíjna kadou tøetí sobotu v mìsíci na Masarykovì námìstí.
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Letoní rok neuzavøe ji tradiènì 19.12. 2015 vánoèní koncert
Fleretu, ale 21.12. 2015, v 17 hodin zaène beseda s fotografem a
spisovatelem Richardem Jaroòkem. Mùete se tìit na pøátelské
posezení, zajímavé vyprávìní a køest ji esté knihy autora s
názvem Hic sunt leones - Zde ijí lvi.

Touto cestou bychom chtìli podìkovat za celoroèní práci panu J.
Findejsovi za osvìtlování, panu J. Banému za vdy pøipravené
vstupenky, manelùm talmachovým za atnový a poární servis,
panu M. Halovi za dobrý zvuk a paní M. astné nejen za to, e tu
máme èisto, ale i za to, e se máme na akcích kde obèerstvit.
Dále velké podìkování patøí zamìstnancùm technických slueb,
kteøí nám pomáhají jak s propagací, tak s chystáním sálu na jednotlivé akce a stavìní stánkù na Farmáøské trhy. Panu R. Jaroòkovi za
spolupráci pøi propagaci akcí ve Vizovských novinách.
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Zvonek tvoøení vánoèních ozdob pro dìti. Dìti se s radostí pustily do
tvoøení, rodièe si v klidu proli trhy, vychutnali vánoèní punè a výbornou kyselici od paní astné, která s ní tímto receptem letos vyhrála
první místo v soutìi o nejlepí kyselici.

V neposlední øadì i podìkování vem sponzorùm, úèinkujícím a
návtìvníkùm za stálou pøízeò.
Doufáme, e Vás dalí rok v naem kulturáku obohatil o nìjaký
pìkný záitek a pøejeme Vám krásné proití svátkù vánoèních a
astný nový rok 2016.
pracovníci Domu kultury Vizovice

ADVENTNÍ VÍKEND
Vánoèní dobu jsme letos ve Vizovicích zahájili 28. 11. 2015, kdy
se první adventní víkend v Domì kultury selo na 33 prodejcù, pøevánì s krajovými specialitami, dárkovým a vánoèním zboím vlastní výroby. Ve vestibulu pøipravili pracovníci Domu dìtí a mládee

Skvìlou atmosféru doladila CM Vizovský Jurá a dívèí pìvecký
sbor z Ubla a Vizovic.
Pøeváná vìtina trhu probíhala uvnitø Domu kultury, kdo si vak
chtìl vychutnat zimní atmosféru, mohl si venku dát na zahøátí vánoèní punè èi svaøák.
K trhùm se tradiènì pøipojila i místní restaurace U Tonka, kde
mìli venku pøipravenou pravou domácí zabijaèku.
Za Dùm kultury Vizovice
Jiøina Trlicová

