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Zaèátek kadého nového roku je naplnìn mnohým oèekáváním a souèasnì pøíslibem nových událostí. Obvykle je odstartován vím moným. Petardami, bujarými oslavami a hromadou
rùzných pøedsevzetí, èasto odsouzených k zániku døív ne jsou
vyslovena. Pravidelnì na startovní èáøe roku stojí zápis dìtí do 1.
tøídy. I ono je doprovázeno mnoha emocemi. Napìtí støídá radost,
váhání a nejistota nástup odvahy. Loòské 65. výroèí otevøení budovy nové koly i letoní zápis mnì v mylenkách vrátil moje kolní léta ve Vizovicích. Døevìné lavice s kalamáøem pøiroubované
k parketám, mnoho barevných obrazù, zaèátky s tukou, perem v
násadce. Ilustrace v uèebnicích podnìcující pøedstavivost, poèítadla i nástìnky naich výtvarných a ruèních prací. A pak pøechod
na novou kolu. Jak jsme najednou vyrostli. Ten velký prostor, odborné uèebny, sál koly, tìlocvièna i stadion, práce na pozemcích
i v dílnách. Vechno bylo barvitìjí a svou rùznorodostí nám dávalo anci si o nìco více ujasnit, co pùjdeme studovat, èím se budeme v ivotì zabývat. Spousta legrace, øada vylomenin i první
lásky. Politická atmosféra doby nás v tomto vìku spíe míjela. Co
nás ale nemíjelo, byli pedagogové. Osobnosti s obdivuhodnou
snahou do nás vloit co nejvíce informací a správných postojù,
abychom cestu k a do dospìlosti mìli snazí. Èasy i kolství se
mìní Ale ne tolik. Dìti jsou stále dìtmi s nepøeberným mnostvím nápadù. Jsou naim obrazem, obrazem naí výchovy. Pedagogové jsou natìstí stále ti, kteøí zas a znovu chytají za paèesy nadìji a radost, aby byli jejich pomocníky. Jen se mi nìkdy zdá,
e se obèas v tom vem naem konání kamsi zatoulá úcta a pøirozený respekt a jen obtínì se vrací zpátky
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A ve Vizovicích? Pøedevím 755 let od první písemné zmínky
o Vizovicích. Kdy byla roku 1726 vybudována moderní kruhová
cihelna na výrobu cihel a krytiny, nepøedpokládali zøejmì její zakladatelé, e výroba cihel bude probíhat témìø 300 let. V kvìtnu
roku 1781 zaloila manelka hrabìte Krytofa kláter Milosrdných
bratøí s lékárnou a nemocnicí pro ètyøi mnichy. O sto let pozdìji v
roce 1886 byl zaloen Sbor dobrovolných hasièù. Zaèátek 20. století se doslova rozezpíval zaloením Pìvecko - hudebního spolku Køikovský. Velkou událostí a zmìnou v ivotì lidí byla elektrifikace mìsta v r. 1926. Ve stejném roce byl zaloen Rybáøský spolek a v záøí 1961 (55 let) zemøel primáø vizovické nemocnice
MUDr. Frantiek Lape, èestný obèan mìsta .
Události nás míjejí takovou rychlostí, e rozumím tomu, proè
si první císaø øíe øímské Augustus Caesar (Gaius Iulius Caesar
Octavianus) oblíbil pùvodnì øecké pøísloví Festina lente - pospíchej pomalu. Pokusme se zvolnit krok, pøestoe jsme na startu
stále jetì nového roku a dejme prostor vìtímu vnímání nejen
sebe samého, ale také veho, co se kolem nás dìje a co nás obklopuje.
Festina lente studente, Festina lente èlovìèe, proè stále spìcháte? Vdy ivot neuteèe *
Alena Hanáková
místostarostka
*Úvodní vere básnì studenta støední pedagogické koly Antonína
Sokola FESTINA LENTE, rok 1975.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu se ve Vizovicích konalo
ve støedu 9. prosince 2015. Ji druhým rokem se tak opìt stalo souèástí celorepublikové akce - Èesko zpívá koledy.
Ve Vizovicích si stovky návtìvníkù zazpívaly na Masarykovì
námìstí koledy spolu s pìveckým sborem Canticum Camerale pod
vedením Miroslava Hromádky.

nì umístìn vyøezávaný betlém svaté rodiny v ivotní velikosti, zapùjèený paní Alenou Hanákovou, jeho autorem je pan Lubo Jaronìk.

Pøíjemnou atmosféru podtrhovali procházející andìlé s koíky
plnými perníèkù, které rozdávali vem dìtem. Teplo na dui umocòovaly teplé nápoje v podobì oblíbeného punèe i rùzné obèerstvení.
Vedle vánoèního stromu s novými svìtelnými ozdobami byl ji tradiè-

Podveèerní setkání jetì dlouho potom pøipomínala slavnostnì
nazdobená kana. Stejnì jako vánoèní strom, i ona se tento veèer rozzáøila. Do tmy svítila drobnými plamínky hoøících svíèek rozatými
úèastníky slavnostního rozsvícení jako symbol nadìje, který èas adventu pøináí.
O slavnostní vánoèní výzdobu se i tentokrát postarali pracovníci
Technických slueb Vizovice.
Jiøina Trlicová
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OHLASY ÈTENÁØÙ

ALOIS HÁBA

Dìkujeme vem lékaøùm a zdravotnímu personálu Nemocnice
Milosrdných bratøí ve Vizovicích za obìtavou péèi v posledních chvílích ivota naí maminky Vlasty Mojíové.
Dìkujeme touto cestou vem, kteøí doprovodili nai maminku na
její poslední cestì v úterý 5. ledna 2016 a také za projevy upøímné
soustrasti a kvìtinové dary.
Dcery Vlasta a Hana s rodinami.

ZNÌLKA PRO MÌSTSKÝ ROZHLAS
VE VIZOVICÍCH
Já su synek z Vizovic, z Vizovic, z Vizovic, ádný na mne neví
nic, neví nic, neví nic. Ludé na mne lajú, a mne pomlúvajú, a já na to
nedbám nic, nedbám nic, nedbám nic, protoe su z Vizovic, z
Vizovic, z Vizovic.
Zaèátek lidové písnì z Vizovic byl inspirací pro rozhlasovou znìlku Vizovicím, kterou komponoval a mìstu a jeho obèanùm daroval
významný hudební skladatel a rodák z Vizovic Alois Hába v poèátku
roku 1960, pøesnìji 23. 2. 1960. Traduje se, e to byl malý dar mìstu
v pøedveèer 700. výroèí první písemné zmínky o Vizovicích v roce
1961.

21. èervna 1893 Vizovice - 18. listopadu 1973 Praha
Alois Hába byl èeský hudební skladatel. Ve svìtì proslul a byl
prùkopníkem svých mikrotónových skladeb, kde uíval pøedevím
ètvrttónové ladìní. Tvoøil vak i v dalích tónových systémech.
Zaslouil se o zkonstruování speciálních hudebních nástrojù (klavír,
harmonium, trubka, klarinet), které umoòovaly provedení jeho skladeb v tìchto nových systémech. Alois Hába byl také hudební teoretik, organizátor, pedagog, spisovatel i veøejný èinitel. Jeden z nejavantgardnìjích èeských skladatelù 20. století a také jeden z nejhranìjích èeských skladatelù váné hudby v zahranièí.
Narodil se ve Vizovicích, ve Sluovské ulici, v rodinì valaského chalupníka a hudebníka. Jeho matka, znamenitá zpìvaèka, jej
uvedla do svìta lidové písnì. Jako chlapec hrál na housle a basu
spolu se svými bratry v otcovì lidové kapele pøi taneèních zábavách
a nejrùznìjích lidových slavnostech, ale také na kùru pøi zpívané
mi.
Výòatek z textù webových stránek èeského rozhlasu:
Aloise Hábu výraznì hudebnì ovlivnilo jeho rodné Valasko.
Èeskoslovenský rozhlas natoèil koncem edesátých let s Aloisem
Hábou nìkolik dlouhých rozhovorù, pøièem èást z nich nebyla tehdy
odvysílána.
Skladatel zde vzpomíná na své dìtství a hraní v rodinné kapele, na to, jak v rodném Valasku zachytil pouívání ètvrttónù v lidové hudbì, studium u skladatele Vítìzslava Nováka, slubu v armádì i dalí studium v dobì první svìtové války.
Pøi pøípravì na hábovské Portréty jsme narazili na text pozoruhodné fiktivní Hábovy pøednáky, který byl otitìn v brnìnských
Hudebních rozhledech v roce 1927 (v souvislosti s recenzí Hábovy
knihy Nauka o harmonii). Text se nám do poøadu nakonec neveel,
proto ho uvádíme alespoò zde:

O samotné znìlce a jejím uívání máme jen nìkolik informací z
útrkù vzpomínek pamìtníkù a krátkého zápisu v kronice mìsta z
roku 1961 doplnìného originálním zápisem s vlastnoruèním podpisem mistra. Znìlka, pùvodnì natoèena na gramofonové desce jako
propagace pøi pøíleitosti oslav 700. výroèí první písemné zmínky o
mìstì, se urèitý èas poutìla v mìstském rozhlase, aby ji nahradil
výbìr populárních písní. Na mnoho let zapadla v zapomnìní. Pøed
esti lety v roce 2006 po oslovení vedením mìsta zástupcù
Konzervatoøe J. P. Vejvanovského Kromìøí získalo mìsto Vizovice
darem CD s nahranou znìlkou A. Háby podle originálního notového
zápisu uloeného v archivních dokumentech (Fond MìNV Vizovice,
è. pø. 63/2012). Jetì ten rok zahájili áci Konzervatoøe touto znìlkou
39. sezónu Vizovického zámeckého kulturního léta A. Háby. Byla tak
nejen pøipomenuta, ale opìt uvedena v ivot.
Po nìkolika desítkách let se od ledna letoního roku, v roce
755.výroèí první písemné zmínky o mìstì, vracíme k tradici rozhlasového vysílání s vlastní originální znìlkou mìsta. Pevnì vìøíme, e
také vás návrat znìlky profesora A. Háby, rodáka z Vizovic, potìí.
Alena Hanáková
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Já, Alois Hába z Vizovic, vynalezl jsem ètvrttóny cestou zcela
pøirozenou. Ji první moje pøirozené zvuky neshodovaly se s umìlou stupnicí diatonickou. První otøes psychický pak zpùsobila mi
vlastnoruènì zhotovená vrbová píalka; pískala mi poøád jinak, ne
jsem chtìl, buï výe, nebo níe. Tím byl jsem pøiveden k bedlivému
studiu zjevù pøírodních, zvlátì pak hudebních projevù ivoèichù,
které potvrdily mé dosavadní zkuenosti. Sousedùv Hektor napø.,
jeho vytí zachytil jsem pøesnì na gramofonových deskách (jsou
uloeny v archivu ètvrttónového kompozièního oddìlení praské
konzervatoøe), nikdy se neomezoval na zastaralou západoevropskou tónovou soustavu a právì tak i Franta Gròùj v protìjí hospodì zpíval nám, kdy byl ve své náladì, zbaven tíivých pout normálnosti, tu nau Ej, musel by to chlap by podle stupnì svého rozjaøení ve ètvrttónech, 1/6 tónech, ba i ve 1/12 tónech.
Z toho veho nabyl jsem nezvratného pøesvìdèení, e hudba,
kterou nynìjí lidstvo jmenuje falenou, je samorostlý pøirozený projev, vytrysklý z due nezkaené dnení pseudokulturou, a naopak
dosavadní èistá pùltónová hudba je hudbou falenou. Domyslímeli tento neklamný fakt do vech dùsledkù, je jasno, e èím falenìjí je hudba, tím je dokonalejí a e nejdokonalejí je hudba kmitoètová, která rodí se ji v mém tvùrèím nitru."
Alena Hanáková

27. LEDEN - MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTKY OBÌTÍ HOLOCAUSTU

DÌTSKÝ KARNEVAL NA ORLOVNÌ
VE VIZOVICÍCH

Ve støedu 27. ledna jsme si pøipomnìli utrpení pøiblinì esti milionù idovských obìtí holocaustu za druhé svìtové války a rovnì
osvobození koncentraèního a vyhlazovacího tábora Auschwitz Birkenau (Osvìtim - Bøezinka) Rudou armádou, od kterého uplynulo
ji 71 let.

V sobotu 23. ledna uspoøádala nae orelská jednota dìtský karneval. Stalo se ji zvykem, e ho vdy zamìøujeme na urèité téma.
A tak i kdy za okny zrovna padal sníh a venku na høiti se bruslilo,
sál orlovny se promìnil na rozkvetlý kvìtinový palouèek.

27. leden byl v roce 2005 vyhláen Valným shromádìním
Organizace spojených národù za Mezinárodní den památky obìtí
holocaustu.
V tento den uctily památku 31 vizovických obèanù idovského
pùvodu a jejich 10 dìtí umuèených v koncentraèních táborech starostka mìsta Silvie Dolanská a místostarostka mìsta Alena Hanáková.
Bc. Silvie Dolanská, starostka

Za dìtmi, které se pøestrojily za princezny, víly, rytíøe, kovboje, Spidermany, prùvodèí a
dalí postavièky, brzy po oficiálním zaèátku pøiletìla vèelka
Mája s kamarádem Vilíkem,
kteøí vechny celé odpoledne
bavili. Kromì tance a ukazovaèek si dìti vyzkouely øadu soutìních úkolù, napø. prolézaly
tunelem, házely balonky do sluníèka, sbíraly do kbelíku med a
pøebíhaly z kytièky na kytièku.
Za jejich splnìní vdy kadý
dostal nìjakou drobnou odmìnu, kterou jsme mohli poøídit
díky podpoøe mìsta Vizovice.
Zavrením celého odpoledne
bylo rozdání tomboly plné pìkných cen.
I letos nás velmi potìila bohatá úèast dìtí a rodièù a rozzáøená
oèka vech dìtí. U teï se se vemi tìíme na vidìnou na karnevale zase pøítí rok!
Mgr. Albìta Dolealová
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TRADIÈNÍ NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ
Rok 2016 jsme spoleènì pøivítali 1. ledna na Masarykovì
námìstí tradièním Novoroèním ohòostrojem. Strhující dvanáctiminu-

Marku Tlusákovi, Romanu Dolanskému, manelùm MUDr. Vladimíøe a Stanislavu Kubíèkovým a Romanu Dornièákovi.
Nejvìtí díl pøípravy a zabezpeèení celého setkání vak leel na
naich dobrovolných hasièích, na které jsme se mohli, stejnì jako
ostatnì vdy, i tentokrát plnì spolehnout. Postarali se nejen o technickou pøípravu a poární dohled, ale také o pøípravu a výdej obèerstvení.

tovou podívanou, kterou zrealizovala firma Josefa Kovaøíka z Lípy,
sledovalo bezmála tisíc obèanù Vizovic, Chrastìova i nejbliích
okolních obcí, od tìch nejmeních a po seniory. Ti vichni, spolu s
èerstvou snìhovou nadílkou, se postarali o vskutku sváteèní pøátelskou atmosféru naplnìnou pocitem radosti a sounáleitosti. Punè

Také jim, stejnì jako vem, kteøí se postarali svou pøítomností o
pøíjemný vstup mìsta do nového roku 2016, patøí nae upøímné
díky.
Silvie Dolanská, starostka
Alena Hanáková, místostarostka

pro dìti i dospìlé, svaøené víno i výborné chleby se kvarkovou pomazánkou zpøíjemnily více ne hodinové setkání na námìstí k uvítání nového roku 2016.
Nae velké podìkování patøí firmám i jednotlivcùm z regionu za
finanèní podporu.
Firmì BCServis CZ s.r.o., ROSTRA s.r.o., Glass Atelier
Morava, s.r.o., Global Enterprises Ltd., MUDr. Pavlu Skalkovi,
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REVITALIZACE PROKOPOVSKÉHO DVORA - JANOVA HRADU POKRAÈOVALA
A AREÁL IL I V ROCE 2015
Váení ètenáøi Vizovských
novin, od roku 2014 Vás pravidelnì informujeme o práci dobrovolníkù na Projektu statického
zajitìní, konzervace a revitalizace Janova hradu.
V dnením èísle VN Vás
chceme informovat o tom, co se
v souvislosti s realizací projektu
událo v roce 2015.
Zaèátkem roku rozhodla
èlenská schùze Obèanského
sdruení Janùv hrad Vizovice o
zmìnì názvu sdruení na Spolek Janùv hrad Vizovice a schválila plán prací a plán brigád na
rok 2015. Na období bøezen a
prosinec 2015 bylo naplánováno
18 brigád. Ji pøi tvorbì plánu
jsme vìdìli, e nebude moné
bìhem 18 dnù provést plánovaný rozsah prací a proto jsme v
prùbìhu roku zorganizovali navíc
120 mimoøádných brigád.
Pøi plánovaných a mimoøádných brigádách èlenové
spolku a pøíznivci Janova hradu v roce 2015:
- dokonèili renovaci studny,
- pokraèovali ve stavebnì
konzervaèních pracích na
objektu zøíceniny,
- pokraèovali v kultivaci jiní
ho nádvoøí,
- zahájili kultivaci severního
nádvoøí
- provádìli údrbu ji zkulti
vovaných pozemkù (zahra
dy, jiního nádvoøí a plochy
mezi východní zdí a cestou.
Pøi výe uvedených pracích odpracovali èlenové spolku zdarma 1944 brigádnických
hodin:
Josef Husek 711,5 hod, Jiøí
Gerych 354 hod, Pavel Kadlèek
278 hod, Antonín Tlusák ml. 178

hod, Antonín Tlusák st. 176,5
hod, Stanislav Hruka 144 hod,
Josef Køí 22,5 hod, Miroslav
Hála 20,5 hod, Richard Kuèera
19 hod, Pøemysl Kopeèný 19
hod, Jarmila Korèáková 11 hod,
Miroslava Husková 8 hod, Magda Hálová 2,5 hod
Pøíznivci Janova hradu odpracovali zdarma 150 hodin: Jiøí
Stojan 37,5 hod, Jakub Juránek
15,5 hod, Karel paòhel 8 hod,
Markéta Kabelková 7 hod, Petr
Divílek 6 hod, Jiøí Kalivoda 5 hod,
Jindøich Návrat 5 hod, Martin
Staek 4,5 hod, Mikulá Hála 4,5
hod, Krytof Lízálek 2 hod, tìpán Ambruz 1,5 hod, skauti
Ronov pod Radhotìm 32 hod,
dìti z Nadìje Vizovice 14 hod.
Celkem bylo v roce 2015
na Janovì hradu odpracováno
2086 brigádnických hodin.
Vem dobrovolníkùm za
jejich nezitnou práci moc dìkujeme.
Pro realizaci Projektu statického zajitìní, konzervace a
revitalizace Janova hradu byly v
roce 2015 nutné, kromì dobrovolníkù ochotných pracovat zdarma, i finanèní prostøedky na nákup stavebního materiálu, vybavení stavby a slueb.
V roce 2015 finanènì pøispìli Mìsto Vizovice èástkou 75 000
Kè, Nadace Obèanského fóra 20
000 Kè, Zlínský kraj 10 000 Kè,
ROSTRA s.r.o. Vizovice 10 000
Kè, HEXXA.CZ s.r.o. Zlín 10 000
Kè, Stavebniny Lednický s.r.o.
Vizovice 4 000 Kè, Akademie karate Zlín 2 000 Kè, Jan Rohler
Zlín 1 000 Kè, Jan Francák
Ostrava 600 Kè, Elen Macháè-

ková Vizovice 500 Kè, Pøemysl a
Veronika Máchovi Pramo 500
Kè, Marie Minaøíková 400 Kè,
Jan ia Vizovice 200 Kè, Ludìk
Chmela 100 Kè, Jiøí ídek 100
Kè, Pavla a Lubomír Kovaøíkovi
Zlín 100 Kè a návtìvníci Janova
hradu dobrovolnými pøíspìvky 7
250 Kè.

Bednáøství Josef Fryzelka Vlachovice vyrobením okovu do
studny v hodnotì 1 200 Kè, Lubomír Staník Zádveøice darováním betonu v hodnotì 1 100 Kè,
Barbora Kadlèková a Jakub Èech
darováním 200 ks historických
cihel v hodnotì 1 000 Kè, Anna
Outratová Vizovice darováním

Darované finanèní prostøedky byly v roce 2015 pouity na
nákup materiálu, náøadí a slueb
pro stavebnì-konzervaèní práce
a statické zajitìní objektu zøíceniny, sanaci zdiva studny a zhotovení repliky rumpálu. Pro dìti,
ale i dospìlé, nechal spolek na
jiní nádvoøí namontovat sleckline (provazochodecké lano nataené mezi stromy ve výce 70
cm).

travního osiva v hodnotì 720 Kè,
Filip Navrátil Vizovice darováním
historických cihel v hodnotì 600
Kè, Eva a Michal Elíkovi Vizovice darováním cihel v hodnotì
200 Kè, Richard Kuèera Vizovice
darováním cihel v hodnotì 200 Kè.
Darovaný materiál byl pouit
na stavebnì-konzervaèní práce,
dokonèení renovace studny, vybudování pøístøeku nad novou klenbou.

Realizaci projektu darováním
materiálu a zaøízení podpoøili
Restaurace U Tonka Vizovice
darováním 3m3 øeziva v hodnotì
7 500 Kè a darováním 2 døevìných stolù a 6 lavic v hodnotì 5
000 Kè, Autoklinika Vizovice Roman Dolanský a Miroslav
Kmínek darováním míchaèky na
maltu v hodnotì 5 500 Kè, REVIKA Vizovice darováním stolu pod
støíku nad novou klenbou v
hodnotì 3 800 Kè a stavebního
materiálu v hodnotì 1 700 Kè,
TOBA Plus s.r.o. Vizovice darováním øetìzu v hodnotì 1 750
Kè, Radim Lika døevo-obchod
Luná u Vsetína darováním barvy na døevo v hodnotì 1 440 Kè,
Pavel Kadlèek Bøezùvky darováním øeziva v hodnotì 1 400 Kè,

Poskytnutím slueb zdarma
ne-bo jejich zaplacením v roce
2015 realizaci projektu a èinnost
spolku podpoøili Josef Husek Vizovice zaplacením slueb a kanceláøských potøeb v hodnotì 10
250 Kè, Miroslava Husková zaplacením vedení úèetnictví spolku a vypracování pøiznání k dani
za rok 2014 ve výi 4 000 Kè, Lubomír Staník Zádveøice dopravou
materiálu v hodnotì 1 500 Kè.
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Zaøízení a vybavení stavby
zapùjèili: Mìsto Vizovice elektrocentrálu 3 kW (na Janùv hrad je
vdy v pøípadì potøeby dovezena
a zase odvezena), H + M Zlín
a.s. trubkové leení a stavební
rozvadìè, Antonín Tlusák st.
leení Haki.
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Obèerstvení pro brigádníky
darovali: Jiøí Gerych Vizovice v
hodnotì 1000 Kè, REVIKA Vizovice v hodnotì 900 Kè, Josef Husek v hodnotì 985 Kè, Stanislav
Hruka Vizovice v hodnotì 400
Kè.
V roce 2015 zorganizoval
Spolek Janùv hrad Vizovice dvì
spoleèenské akce. Slavnostní
otevøení studny po 25 letech,
pøi které se o výbornou atmosféru postarala hudební skupina
PanGates a Silvestrovský
punè na Janovì hradì. Na
obou akcích se seli se svými
pøáteli lidé z Vizovic, okolních obcí, Zlína z dalích míst Èeské republiky.
Obèerstvení ji tradiènì zajiovala restaurace U Tonka,
která se spolu s vysokou návtìvností a podporou èlenù spolku zaslouila o vytvoøení zisku ve
výi 35 650 Kè.
Na vytvoøení zisku se také
podílela spoleènost R. Jelínek
a.s. Vizovice darováním destilátù
v hodnotì 2 830 Kè, Tereza Kadlèková grafickými návrhy pozvánek v hodnotì 1 700 Kè, Vinotéka u zámku Vizovice darováním vína v hodnotì 1 700 Kè,
Øeznictví Singer Lhotsko darováním masných výrobkù v hodnotì
1 650 Kè a Cukrárna na námìstí
Vizovice darováním pomeranèové limonády v hodnotì 500 Kè.
Zisk z prodeje obèerstvení a
pøíspìvky návtìvníkù v celkové
výi 7 250 Kè daly dohromady
èástku 42 900 Kè. Ta bude pouita na pokraèování realizace Projektu statického zajitìní, konzervace a revitalizace Janova hradu v tomto roce.
Vem dárcùm za jejich tìdrost moc dìkujeme.
Tak jako v roce 2015 budeme i v roce 2016 pokraèovat v
realizaci Projektu statického za-

1/2016

jitìní, konzervace a revitalizace
Janova hradu.
Pro rok 2016 máme naplánovány následující práce:
- Pokraèování ve stavebnìkonzervaèních pracích na objektu zøíceniny (statické zajitìní a
konzervace zdiva a sanace klenby sklepa).
- Pokraèování v úpravì a kultivaci severního nádvoøí.
- Vyèitìní prostoru u západní stìny objektu zøíceniny.
Proto, aby bylo mono uvedené práce provést, je i nadále
potøeba ochotných lidí, kteøí by
pomohli pøi vech výe uvedených pracích a také dalí finanèní prostøedky.
Váení obèané mìsta Vizovice a okolních obcí, pøijïte také
pomoci.
Pro rok 2016 jsme naplánovali brigády na 12.3., 2.4., 16.4.,
30.4., 7.5., 21.5., 4.6. a 18.6.,
2.7., 16.7., 30.7., 18.8., 27.8.,
10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11.,
19.11., 3.12.
Pokud se rozhodnete pomoci
i mimo plánované termíny, je to
moné. Zavolejte na 777 272
600 nebo napite na info@januvhradvizovice.cz, abychom se dohodli na termínu.
Pokud se rozhodnete na realizaci projektu pøispìt finanèním
darem, je mono Vámi zvolený
obnos poslat na úèet u Fio banky è. 2700489045/2010. Po pøipsání poukázané èástky na úèet
s Vámi uzavøeme darovací
smlouvu.
V pøípadì, e byste chtìli nabídnout zdarma materiál, slubu
(zednické práce) nebo zapùjèit
leení Haki, volejte na 777 272
600 nebo pite na info@januvhradvizovice.cz
Aktuální informace o dìní na
Janovì hradu, plán brigád a akcí
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naleznete také na www.januvhradvizovice.cz a na facebooku
Janùv hrad Vizovice.

jít" po sleckline. Zahradu mohou
dìti vyuívat k hrám. V plánu je
osazení zahrady jednoduchými

Díky práci dobrovolníkù a
penìzùm dárcù je Janùv hrad
vyhledávaným turistickým cílem
v okolí Vizovic.
Na jiním nádvoøí Janova
hradu je mono v ohniti rozdìlat
oheò, opéct si pekáèky, ugrilovat maso, posedìt u ohnì nebo u
stolu pod pøístøekem, pohoupat
se na houpaèce, anebo se "pro-

herními a sportovními prvky. V
roce 2016 to bude dalí houpaèka.
Kromì "Silvestrovského punèe 2016" plánujeme na konec
kvìtna jetì jednu spoleèenskou
akci pod názvem "Otvírání studánek".
(pokraèování na str. 10)

(pokraèování ze str. 9)
Vìøíme, e se vìtinì z Vás,
váení ètenáøi VN, Projekt statického zajitìní, konzervace a
revitalizace Janova hradu líbí a
také vìøíme, e se nìkteøí k aktivitì Spolku Janùv hrad Vizovice
pøidáte prací nebo finanèním
pøíspìvkem.
Pøáli bychom si, aby se nám
v roce 2016 s Vaí pomocí podaøilo staticky zajistit zdivo objektu
zøíceniny. Pokud se to podaøí,

nebudeme ji muset zakrývat
koruny stìn plachtami a bránit
návtìvníkùm v pøístupu k objektu zákazovými páskami a tabulkami, které Janovu hradu na
kráse nepøidávají.
Aby se nám v roce 2016
podaøilo koruny stìn zakonzervovat, potøebovali bychom dalí
zedníky - dobrovolníky.
Josef Husek
Spolek Janùv hrad Vizovice

HRAD OIL SLIVOVICÍ A PUNÈEM
Tento rok, respektive u v loòském roce, jsem vyrazil trochu døív.
Chtìl jsem poøídit nìkolik fotek pro dalí pouití do naich novin a hlavnì..., koneènì taky trochu zasvítilo a bylo pøíjemné poèasí. V roce
2014 bylo na Silvestrovském punèi moná více jak tøi sta návtìvníkù. Kdy jsem pozoroval tu ivou pupeèní òùru, která propojovala
Vizovice s Janovou horou, troufal jsem si tipnout, e èíslo 1 000
návtìvníkù bude silnì atakováno. O pár dní se potkávám s panem
Josefem Huskem na obìdì na Vrátnici a odhad je potvrzen.
To, e Janùv hrad u není jen pro náhodného pìího turistu, ale e
se pevnì zakotvuje v myslích Vizovjanù a okolních, svìdèí u více ne
jen silvestrovská tradice. Spousta Vizovjanù cítí, e i kdy nemohou
pomoci finanènì, materiálnì, èi rukou k dílu, svou návtìvou podpoøí
partu nadencù, kteøí si vzali tento úkol na svá bedra, aspoò morálnì.
A to je nìkdy více ne málo. A e
taková podpora je opravdová,
svìdèí i kronika návtìvníèek,
chcete-li pamìtní kniha, kde se
návtìvníci vyjadøují. Dovolte
pár pøíjemných vìtièek:
- Chodím do 1.B a jsem tu s
dìdou, sestrou a babièkou. Moc
se nám tu líbí.
- Vykonali jste tu moc pìkné
práce.
- Super vycházka na vypocení vánoèního obìdu. Zdravíme z Kromìøíe a Val. Klobouk.
- Milí vizionáøi, stavitelé,
nadenci Janova hradu! Jsme
rodinky, co se léta schází ku oslavì Vánoc, Nového roku, ivota
vùbec. Letos jsme zvolili vycházku na toto kouzelné místo za

STUDENTKA 3. ROÈNÍKU OBORU
FOTOGRAF BYLA V LAS VEGAS
Zdeòka Bartoová - studentka 3. roèníku oboru Fotograf
byla v Las Vegas.
Víme, e Tvá fotka byla
vybrána v soutìi Color Zoom
a byla jsi pozvána na focení
do Las Vegas. Mùe nám nìco o tom povykládat?
Z: Kolem kvìtna se mojí
sestøe ozvala kadeønice, jestli
by se znovu nechtìla úèastnit v
této vlasové soutìi. Moje sestra byla ale v zahranièí a proto
øekla, e má sestru, která jí je
podobná. Kadeønice se mi teda
ozvala a domluvily jsme se na
termínu støíhání. Pøijela jsem do
Prahy, obarvila jsem si hlavu,
dostala peníze, vyfotila jsem se
u fotografky Nikoly rajerové a
brala jsem to jako èásteènì uzavøenou vìc. V èervenci mi pøila
zpráva, e jsme vyhrály celostátní kolo a jedeme do Las Vegas.
Líbila se ti tato práce, nebo by si radìji dìlala svou profesi
fotografky a stála na druhé stranì za fotoaparátem?
Z: Do Vegas jsem jela s tím, e ádné zkuenosti s modelingem
nemám. Tam jsem jich mìla monost pár nasbírat a vím, e práce
modelky by pro mì nikdy nemohla být to pravé. Tato práce by se mi
líbila moná jen kvùli cestování, moná ani to ne. Lidé, co se v modelingové brani pohybují a které jsem mìla monost poznat, jsou vìtinou holky, které v hlavì mají jenom diety a ílený strach z toho, e
by mìly sníst nìco jiného, ne jsou klíèky nebo bio zelenina.
Já radìji budu stát za fotoaparátem se svým hamburgerem a
budu v klidu.
Bude se vìnovat modelingu i nadále? Má dalí nové
nabídky?
Z: A jak øíkám, modelingu jsem se nikdy nevìnovala a nikdy
vìnovat nebudu. Byla to jen náhoda a jen hlupák by se jí nechytil!
Rozhovor vyel v mìsíèníku kolní zrcadlo 10/2015
pøipravila Ing. Michala Fabiánová
Støední kola odìvní a slueb Vizovice
humny. Byli jsme tady dávno, pøedávno! Móc práce a nasazení, revitalizace nádherná, jste borci, to se dnes u tak nevidí. Dìkujeme za
místo k odpoèinku...
- My Králové z Nemanic, pøili jsme k vám ze Sluovic. Vichni
vám vinujeme a koledu vám neseme. Je tu krásnì, je nás dost, pøejeme vám dobrou noc. Na chatu ASPV teï pospícháme, písnièku si
zazpíváme.
- Byli jsme tu dneska spolu, nepili jsme ale kolu. Po kalíku jsme
si dali a pak jsme si zazpívali.
Pár vìt, které strùjce urèitì podpoøí v dalím elánu a nalijí novou
krev do il. A mimochodem..., øíká se, e slivovièka na hradì chutná
obzvlátì skvìle...
Richard Jaronìk
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OZNÁMENÍ O ROZVOZU PLASTOVÝCH
PYTLÙ NA TØÍDÌNÝ ODPAD
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o. v nedávné dobì pøedaly
obèanùm mìsta Vizovice bydlícím v rodinných domech plastové pytle
na tøídìný odpad ve svém sídle na Zlínské ulici.
Na základì dohody s Mìstem Vizovice bylo rozhodnuto, e plastové pytle budou obèanùm mìsta Vizovice bydlícím v rodinných
domech doruèeny v první polovinì bøezna do jejich domù. Kadý dùm
obdrí 10 pytlù modrých na papír + 10 pytlù lutých na plasty + 6 pytlù
èervených na Tetrapaky. Tyto pytle by mìly obèané pouít na tøídìní
do konce roku s tím, e dalí distribuce pytlù bude v lednu roku 2016.
Toto opatøení je èinìno z dùvodu odstranìní nutnosti obèanù chodit
opakovanì do sídla Technických slueb a zadruhé podpoøit zvýení
objemu tøídìného odpadu. Mìsto Vizovice má uzavøeny smlouvy se
spoleènostmi zabezpeèujícími tøídìní odpadu (EKO-KOM, Asekol,
Elektrowin a Marius Pedersen) a dle mnoství odpadu za nìj dle
sazebníku jednotlivých komodit dostává finanèní plnìní.
V roce 2014 mìsto Vizovice obdrelo od tìchto spoleèností finanèní plnìní ve výi 563 521 Kè. Zvýením tøídìní odpadu tedy dojde ke
zvýení pøíjmù mìsta a v neposlední øadì k jeho recyklaci a tudí druhotnému vyuití.
Ing. Ivan Strakraba
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o.

HLEDÁM NOVÉHO PÁNA
V pøípadì zájmu volejte na
telefon: 739 204 910.
Zlatý retriever
Vìk: kolem 6ti let, pohlaví:
pes, kastrovaný: ne, povaha:
milý, mazlivý, posluný, kontaktní pejsek. Opravdu obrovský
mazel.
Køíenec labradora
Vìk: do dvou let, pohlaví:
pes, kastrovaný: ne, povaha:
aktivní, bez výcviku, potøebuje
mnoho pohybu a èlovìka, který
mu nastaví pravidla a hranice.
Køíenec pice
Vìk: do dvou let, pohlaví:
pes, kastrovaný: ne, povaha:
milý a kontaktní pejsek, velmi
aktivní, zvyklý na pobyt venku, potøebuje spoustu pohybu.
Køíenec teriéra
Vìk: 6-7 let, pohlaví: pes, kastrovaný: ne, povaha: milý, ztøetìný
a zvìdavý. Tvoøí se mu v oku zákal. Byl nalezen ve Vizovicích, na
sobì mìl èervený obojek.
Ing. Ivan Strakraba
Technické sluby mìsta Vizovice

1/2016

11

PLÁN ZÁJEZDÙ KLUBU DÙCHODCÙ VIZOVICE NA ROK 2016
10. kvìtna 2016
muzeum a galerie Bøeclav
http://muzeumbv.cz/lichtenstejnsky-dum/
obìd Valtice - restaurace Valtická rychta
http://www.valtickarychta.cz/default.aspx?id=14
nebo restaurant Albero
http://www.alberovaltice.cz/
muzeum elezné opony - pøechod do Rakouska
http://www.muzeumopony.cz/
Lednická zahrada + zámek - minaret, dle zájmu jednotlivcù
http://www.zamek-lednice.com/
odjezd busu v 6.30 hodin, cena zájezdu 190 Kè

4. øíjen 2016
Stránice - skanzen, prohlídka
http://www.skanzenstraznice.cz/oteviraci-doba-cenik
Bzenec - obìd hotel Junior
http://www.hotelbzenec.cz/dnesni-menu
Poleovice - sklípek Mía Nikodém
http://www.stezky.cz/Partnerske-obce/Slovacko/Polesovice/Vinari-a-sklepy.aspx
odjezd busu v 7.30 hodin, cena zájezdu 140 Kè
Termíny schùzek a pozvaní hosté do Klubu dùchodcù Vizovice v kavárnì KD Vizovice I.pololetí 2016
Zaèátek schùzek je v 15.00 hodin
14. èervna 2016
muzeum gobelínù Val. Mez 8.30 hodin
http://www.gobelin.cz/muzeum/cs/
muzeum øeznictví v Hustopeèích nad Beèvou 13.00 hodin
+ nákup výrobkù firmy Váhala
http://www.vahala.cz/dalsi-kontakty/t-319/
Hrachovec - Cyrilovo pekaøství - 16 - 17.00 hodin pøíjezd
http://www.frgaly.cz/katalog/
odjezd busu 7.30 hodin, cena zájezdu 120 Kè
6. záøí 2016
Znojmo - podzemní prohlídka
http://www.zds-psota.cz/index.php/vyhlidkovy-turisticky-vlacek
http://znojmia.cz/ostatni/podzemi/
http://www.znojemskabeseda.cz/radnicni-vez/
na závìr - prohlídka malovaného sklepa atov
http://www.malovany-sklep.cz/#gal
odjezd busu v 6.00 hodin, cena zájezdu 240 Kè

29. 1. 2016 - Zaslouilý hasiè Jan talmach - 732 887 887
25. 2. 2016 - paní Turková - pøednáka Mikulátíkovo fojtství
è. p. 60 v Jasenné na Moravì, mob. 732 141 768
31. 3. 2016 - harmonikáø Zapletal z Trnavy, mob. 731 528 550,
bude hrát Josefkùm a také vem dùchodcùm
28. 4. 2016 - paní øeditelka Ing. Zdeòka Vlèková - nemocnice Milosrdných bratøí Vizovice, mob. 737 410 162
vlckova@nmbvizovice.cz
26. 5. 2016 - paní afránková - èokoládovna Vizovice - Razov,
mob. 720 158 865
30. 6. 2016 - Dobromila Darnadyová EPITA - DD, Dobromila
Darnadyová EPITA-DD specializované centrum pro eny po ablaci
(operaci) prsu: Dobra 724 486 044, http://www.epita-dd.cz/.
Stanislav Vajïák
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
VIZOVICE

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE

Sbor dobrovolných hasièù ve Vizovicích dìkuje vedení mìsta a zastupitelstvu
mìsta Vizovice za finanèní
pøíspìvek na èinnost s dìtmi
a mládeí v roce 2015.
Pøíspìvek byl pouit na dovybavení drustev ákù cvièebními úbory a výzbrojí, kterou
potøebují ke své èinnosti hlavnì
pøi okrskových a jiných soutìích v poárním sportu. Dále k
nákupu smìrnic, uzlovací techniky a cvièebních pøekáek pro
poární sport. Takté èlenové
SDH dìkují za pøíspìvek, který byl pouit na vybavení èlenek a èlenù
ochrannými stejnokroji a pomùckami pøi zajiování likvidací poárù,
povodní èi jiných technických havárií a k nákupu inventáøe do

V novém roce jsme pro nae ètenáøe i dalí návtìvníky knihovny
pøipravili novinku, která roziøuje nae sluby. V rámci projektu, který
jsme si soukromnì pojmenovali Zkuste èíst uima, jsme zakoupili
do knihovny audioknihy na CD s
nejzajímavìjími tituly z oblasti
beletrie, které souèasná kniní
produkce nabízí. Podle posledního celostátního prùzkumu je o
audioknihy stále vìtí zájem,
take i vy si mùete ji z naí knihovny odnést knihu, kterou budete poslouchat. Tím se zapojíte k nadencùm, kteøí si pøíbìhy
nechávají vykládat do uí a kte-

rým je 27. leden 2016 vìnován
jako celosvìtový Den s audioknihou.
V kniním fondu máme i
fond tzv. zvukových knih na CD
(formát MP3), ale ty se na rozdíl
od audioknih pùjèují pouze ètenáøùm se zrakovým postiením a
jiným handicapem, který jim neumoòuje èíst bìnou titìnou
produkci. Tento fond je doplòován tituly z Knihovny a tiskárny
pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Hasièského muzea. Sportovní výstroj a výzbroj slouí pro drustva
en a muù pøi poøádání hasièských soutìí v poárním sportu v
rámci okrsku a okresu a k propagaci SDH a mìsta. Dále je vybavení pouíváno pøi preventivnì propagaèních akcích, jako je Den otevøených dveøí v hasièské zbrojnici, èi hasièských dìtských dnech.
Jetì jednou dìkujeme.
talmach Jan, starosta SDH
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Kadoroènì pro Vás pøipravujeme akce s nekomerèní kulturou, letos - v únoru a bøeznu - zaèínáme dvojdílným cyklem Setkání s RNDr. Petrem Novotným. Povídat si tentokrát budeme o zlínských filmových ateliérech, které slaví významné 80.
výroèí od svého zaloení.
O dalích akcích i kniních novinkách se doètete na naich stránkách www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

STROMY VE MÌSTÌ
Z dùvodu provozní bezpeènosti zajistily technické sluby posouzení stavu stromù ve Vizovicích. Firma SAFE TREES, s. r. o., ve zpracovaném materiálu doporuèila následnou péèi a údrbu. Nìkteré stromy oøezat, popø. opatøit bezpeènostní vazbou, jiné pokácet.
V rámci projektu péèe bylo
urèeno ke kácení vìtí mnoství
stro mù také na místním høbitovì.
Tøi bøízy musely být pokáceny bez
odkladu z dùvodu havarijního stavu
u minulý rok. V únoru 2016 budeme kácet jedenáct bøíz a jeden
smrk. Na stromech byla zjitìna
infekce vìtví, infekce kmene a báze
kmene (èást stromu tìsnì nad
zemí, tzv. pata stromu). U nìkterých bøíz a u smrku je navíc podez-

øení na infekci koøenù. Døeviny
mají patný zdravotní stav a vlivem infekcí, které zpùsobují hnilobu, jsou destabilizovány.
Kompenzace ekologické újmy pokácením stromù bude provedena formou náhradní výsadby na høbitovì a v okolí horní
koly.
U hodnotných stromù, jako
lípa na Masarykovì námìstí
nebo oøeák v ulièce mezi Albertem a sídlitìm Rùová, byl
proveden pøístrojový test. Lípa
podstoupila z dùvodu podezøení
na infekci koøenù tahovou zkou-

ku. Pokození koøenù se bohuel prokázalo v takové míøe, e by
nestaèila pro její udrení ani redukce koruny. Strom byl tedy na základì tohoto mìøení pokácen. Oøeák byl mìøen akustickým tomografem
pro zjitìní stavu dutiny ve kmeni a jeho odolnost proti zlomu.
Výsledkem mìøení bylo doporuèení dalího postupu v péèi o døevinu.
V první variantì provedení odborného oøezu koruny k jejímu odlehèení a prodlouení tak ivotnosti
stromu s následným sledováním
stavu stromu. V pøípadì zhorení stability stromu v následujícím
èase po oøezu koruny by bylo
nezbytné pøistoupit ke druhé
navrhované variantì, a to je
kácení.
Stromy a zeleò jsou plícemi mìst a obcí. Zadrují prach,
hluk, jsou biotopem øady ivoèichù. Stromy v horkých dnech
dokáou své okolí ochladit a o
nìkolik stupòù Celsia. Tvoøí významný estetický prvek a jsou nedílnou souèástí sídel. Proto je
dùleité o nì co nejlépe peèovat
a chránit je. Pokud vak strom
onemocní, je nutné ve výjimeèných pøípadech pøistoupit také k jeho pokácení. Pádem starých a
nemocných jedincù nebo jejich èástí hrozí zpùsobení nejen nepøimìøené kody na majetku, ale také mùe dojít k ohroení lidského zdraví, èi dokonce ivota. To ve jsou dùvody, proè vìnujeme zvýenou
pozornost péèi o stromy, proè jejich stav pravidelnì sledujeme, dosazujeme a proè èas od èasu pøistupujeme také k jejich kácení.
Technické sluby mìsta Vizovice, Bronislava Dukátníková
Vysvìtlivky k fotografiím:
- havarijní bøíza byla pokácena v bøeznu 2015
- infekce kmene bøízy pod márnicí
- zdravé bøízy jsou u horní koly

OPRAVA MÁRNICE
Mìsto Vizovice uzavøelo v roce 1995 smlouvu o výpùjèce pozemku høbitova vèetnì márnice s Øímskokatolickou farností Vizovice na 99
let. Na základì této smlouvy byly
Technické sluby mìsta Vizovice, p.o. povìøeny správou høbitova. Technické sluby tedy zajiují pronájem a evidenci hrobových míst a údrbu plochy høbitova. Na poèátku roku 2015 byl
schválen plán oprav mìstského
majetku, jeho souèástí bylo rozhodnutí o opravì márnice na
mìstském høbitovì.
Márnice ji není desítky let
vyuívána ke svému pùvodnímu
úèelu a je vyuívána pouze jako
skladitì, nicménì má svou nemalou estetickou hodnotu. Fasáda, støecha, okna i dveøe márnice byly v dezolátním stavu, a
proto v prùbìhu jara a léta 2015
byla postupnì provedena Technickými slubami rekonstrukce.
Na støechu byla umístìna nová plechová krytina vèetnì vekerých
klempíøských prvkù. Odborné firmì byla zadána výroba pøesných kopií

oken a dveøí, které byly po dohotovení instalovány. Zedník Technických slueb provedl opravu vech detailù umístìných na èelní stranì
márnice
tak,
aby získaly pùvodní vzezøení.
Od márnice bylo provedeno
nové odvodnìní deové vody, které zamezí døívìjímu
vlhnutí základù
stavby. Doufáme, e provedená
oprava
zlepí prostøedí
høbitova
tak,
aby bylo opravdu dùstojné.

Ing. Ivan
Strakraba
Øeditel TSMV
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BEZPEÈNÌ NA SILNICÍCH - BEZPEÈNÌ
NA KOLE
Mìsto Vizovice v rámci národní strategie BESIPU Zlínského
kraje vyhlauje dopravnì-bezpeènostní výtvarnou soutì pro dìti s
dopravní tématikou
Bezpeènì na silnicích - bezpeènì na kole.
Cílem soutìe je pøipomenout si nebezpeèí na silnicích, která
hrozí kadému, kdo nedodruje pravidla silnièního provozu.
Formát prací:
Technika:
Vìková kategorie:
I.
1. tøída Z
II.
2. tøída Z
III.
3. tøída Z
IV.
4. tøída Z
V.
5. tøída Z

do velikosti A3
libovolná

V kadé vìkové kategorii bude vyhodnoceno 1. - 3. místo
Uzávìrka a pøedání prací: 15. bøezna 2016
Oznaèení prací: Jméno a pøíjmení autora, vìková kategorie,
pøesná adresa, název práce, kola

UKLIÏME SVÌT - UKLIÏME ÈESKO
Milí spoluobèané,
vadí Vám èerné skládky a nepoøádek v pøírodì? Hromádky odhozeného kdeèeho v ménì èi více viditelných zákoutích naeho mìsta?
A alespoò ve skrytu due si øeknete, nejradi bych to u uklidil sám ,
stejnì jako my?
Pak jistì patøíte mezi ty, kterým je sympatická akce Ukliïme svìt,
ukliïme Èesko - pro nás.

Výstavka prací
Den: 31. bøezna 2016
Místo: Mìstský úøad Vizovice, Nábøení 993 (budova hasièské
zbrojnice), 763 12 Vizovice
Pøedání cen
Den, hodina: 31. bøezna 2016, 10.00 hod.
Místo: Mìstský úøad Vizovice, Nábøení 993 (budova hasièské
zbrojnice), 763 12 Vizovice
Upozornìní: Zasílejte pouze jedno výtvarné dílo od kadého jednotlivce, max. 5 kusù za jednotlivou kategorii a dodrujte uvedený
formát. Výtvarná díla pøedávejte po jednotlivých tøídách na MìÚ
Vizovice, Nábøení 993 (budova hasièské zbrojnice), odbor dopravy
a silnièního hospodáøství JUDr. Terezii Zlámalové, Bc. Petøe tipèákové.
Informace: JUDr. Terezia Zlámalová,
tel. 777471180, e-mail:terezia.zlamalova@vizovice.eu
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Ukliïme Vizovice
Smyslem akce je s co nejvìtím poètem dobrovolníkù a jejich pomocí nejen zmapovat, ale pøedevím uklidit co nejvíce èerných skládek a odpadkù z prostøedí, ve kterém ijeme.
V letoním roce jsme se rozhodli, e pøijmeme tuto výzvu a po
zaregistrování se spoleènì s Vámi do této akce zapojíme. Kromì hezkého prostøedí zvedneme laku v rámci Èeska z 919 míst a 31 061
dobrovolníkù z loòského roku, kteøí sesbírali 1022 t odpadkù.
Pojïme tedy spoleènì podpoøit dobrou vìc, jetì více rozsvítit Vizovice a pøidat se tak k naim Junákùm a Myslivcùm, o kterých víme, e se do uklízení mìsta a okolní pøírody zapojují kadoroènì. A kdy to ve vypukne? V sobotu 16. dubna 2016.
Pøesné informace o prùbìhu tohoto dne najdete na stránkách
Mìsta v prvním dubnovém týdnu tohoto roku.
Na setkání s Vámi se tìí Vae mìsto, okolní pøíroda a samozøejmì také my.
Rada Mìsta Vizovice

INFORMACE FINANÈNÍHO ODBORU
VÝE MÍSTNÍCH POPLATKÙ V ROCE 2016
1. Poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù (dále jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu)

dáøní mìsíc, ve kterém taková skuteènost nastala.

Rozhodnutím zastupitelstva dochází ke sníení místního poplatku
za likvidaci komunálního odpadu z pùvodní èástky 550,- Kè/poplatníka/rok na èástku 535 Kè/poplatníka/rok (obecnì závazná vyhláka
è. 2/2015 )

3. Poplatek za uívání veøejného prostranství (OZV
è.1/2014)Sazba poplatku pro rok 2016 èiní za kadý i zapoèatý m2 a
kadý i zapoèatý den:
a) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování slueb (napø. restauraèní zahrádka)
2 Kè
b) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování prodeje na tritích
5 Kè
c) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování prodeje mimo tritì
10 Kè
d) za umístìní prodejních zaøízení po dobu trvání kulturních akcí
Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní poøádaných ve mìstì
Vizovice
100 Kè
e) za provádìní výkopových prací
1 Kè
f) za umístìní stavebního zaøízení
2 Kè
g) za umístìní reklamního zaøízení
4 Kè
h) za umístìní zaøízení lunaparkù, cirkusù a jiných obdobných
atrakcí
2 Kè
i) za umístìní skládek
2 Kè
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
10 Kè
k) za uívání veøejného prostranství pro kulturní akce 2 Kè
l) za uívání veøejného prostranství pro sportovní akce 2 Kè
m) za uívání veøejného prostranství pro reklamní akce 5 Kè
n) za uívání veøejného prostranství pro potøeby tvorby filmových
a televizních dìl
5 Kè

Poplatníkem je fyzická osoba
a)
která má ve Vizovicích trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území
ÈR povolen trvalý pobyt nebo
pøechodný pobyt na dobu delí ne 90 dnù,
která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území ÈR
pobývá na území ÈR
pøechodnì po dobu delí 3 mìsícù,
které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona upra
vujícího azyl nebo doèasná
ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu cizincù,
b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hláena k pobytu ádná fyzická osoba, a to ve výi odpovídají
cí poplatku za jednu fyzickou osobu

Splatnost místního poplatku je 31. 3. 2016.
2. Místní poplatek ze psù na rok 2016 zùstává stejný jako v roce
2015: (Obecnì závazná vyhláka è.1/2014)
Základní sazby poplatku:
60 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìov (90 Kè za kadého dalího
psa)
180 Kè - pes chovaný v rodinném domì (270 Kè za kadého dalího psa)
540 Kè - pes chovaný v bytovém domì (810 Kè za kadého dalího psa)
Sníené poplatky u poivatelù invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého nebo sirotèího dùchodu:
30 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìov (45 Kè za kadého dalího
psa)
60 Kè - pes chovaný v rodinném domì (Kè za kadého dalího
psa)
200 Kè - pes chovaný v bytovém domì (300 Kè za kadého dalí
ho psa)
Ohláení poplatkové povinnosti:
Dritel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnù ode dne, kdy pes dovril stáøí tøí mìsícù, nebo
dne, kdy nabyl psa starího tøí mìsícù.
Stejným zpùsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Zánik poplatkové povinnosti:
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo
právnická osoba dritelem psa (napø. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pøièem se poplatek platí i za zapoèatý kalen-

Splatnost místního poplatku je 31. 3. 2016.

Pauální sazby poplatkù za uívání veøejného prostranství:
a) za uívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
1. mìsíèní
500 Kè
2. roèní
6 000 Kè
b) za uívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro autobus nebo nákladní automobil
1. mìsíèní
1 000 Kè
2. roèní
2 000 Kè
Ohláení uívání veøejného prostranství:
Ohláení se provádí na pokladnì mìsta a to nejpozdìji 10 dní
pøed zahájením uívání. V pøípadì uívání veøejného prostranství po
dobu kratí ne 5 dní je poplatník povinen splnit ohlaovací povinnost
nejpozdìji v den zahájení uívání veøejného prostranství. Pokud tento
den pøipadne na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlaovací povinnost nejblíe následující pracovní
den.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozdìji v den zahájení uívání veøejného
prostranství. Poplatek stanovený pauální sazbou je splatný do 30 dnù
od zahájení zpoplatnìného uívání. Pøipadne-li lhùta splatnosti na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíe následující pracovní den.
4. Dalí výe sazeb místních poplatkù (poplatek za lázeòský nebo
rekreaèní pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity) jsou uvedeny v obecnì závazné vyhláce mìsta è. 1/2014, která je
zveøejnìna na stránkách mìsta www.vizovice.eu. Podrobnìjí informace týkající se výe sazeb, splatnosti poplatkù, úlev, osvobození
apod. je moné zjistit také pøímo na pokladnì mìsta v úøedních hodinách, pøípadnì na tel.: 777 471 126.
U vech poplatkù pøedem dìkujeme za dodrování termínu splatnosti.
Ing. Eva Kubíèková, vedoucí finanèního odboru
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KAMARÁD
NA JEDNO
DOPOLEDNE
Jednou jsem sekl kolem
chaty trávu a to jetì kosou.
Ale nevybral jsem si zrovna
nejlepí èas. Bylo u od rána
jakési dusno, rosa skoro nebyla, navíc mouchy zvané hovada
típaly jak o závod. Tak jsem po
sobì plácal a ohánìl se jak
vìtrník.
Najednou cítím, e na mì
sedlo nìco vìtího sedlo. Ruka
u byla pøipravena k ránì, natìstí jsem se na to místo podíval. No to bych tomu dal! Na
pai mi sedìl motýl, který by byl
moná ozdobou sbírek sbìratelù a jejich pøíleitostných
dámských návtìv. Pokraèoval
jsem v práci, ale motýl stále kolem mì. Kdy jsem pøestal, u
zase na mnì sedìl. Tak jsem
ho také brzy pojmenoval Emanuel, zkrátka Eman, jak také
jinak. A také si s ním zaèal povídat. Vypadá to trochu divnì,
ale vak jsem tam byl sám.
Kdy jsem se el do chaty osvìit, kdesi venku na mì èekal
a znovu kolem mì krouil. To
se prosím opakovalo nìkolikrát. Neuvìøitelné!
Ale jednou, kdy na mnì
zrovna sedìl, tak jsem ho pozornì pozoroval. Ten mizera
mìl mohutný sosák vystrèený a
cosi ze mnì vysával. Vùbec mi
to nemuselo vadit, vak to nebolelo a vùbec by nekodilo,

kdyby mì ubylo, ale dotklo se
mì to tak, e jsem mu za to
spíe z legrace vynadal. Ale jdu
znovu do chaty odpoèinout a
osvìit se, vyjdu ven a vyhlíím
Emana a Eman nikde! U jsem
ho nespatøil. Slunce u bylo vy-

soko, rosa ádná, kamarád fuè,
konèím, øekl jsem si.
Vole, øíkám si v duchu, kamarádù si má váit a ne jim
jetì nadávat.
Vìnováno paní H. M.
Franta Kladníèek

S V O Z O V Ý K A L E N D Á Ø 2016

Vekeré svozy zaèínají od 6.00 hodin v následujících kalendáøních dnech :
PLASTOVÝ OBAL
+ TETRAPAK

PAPÍR

KOMUNÁLNÍ ODPAD
nádoby 110, 120, 240 l

pytle luté + oranové

pytle modré

4.1.

18.1.

1.,29.2.

15.2.

Bøezen

26.3. sobota

14.3.

Duben

25.4.

11.4.

Kvìten

23.5.

9.5.

Èerven

20.6.

6.6.

5.,6.,12.,13.,
19.,20.,26.,27.1.
2.,3.,9.,10.,
16.,17.,23.,24.2.
1.,2.,8.,9.,15.,16.,
22.,23.,29.,30.3.
5.,6.,12.,13.,
19.,20.,26.,27.4.
3.,4.,10.,11.,17.,
18.,24.,25.,31.5.
1.,7.,8.,14.,15.,
21.,22.,28.,29.6.

pondìlí
svoz nádob + pytlù

pondìlí
svoz nádob + pytlù

úterý + støeda
svoz nádob

mìsíc
Leden
Únor
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OHLÉDNUTÍ ZA LOÒSKÝM ROKEM - 65 LETÁ DÁMA
Ptáte se, o kom je øeè? No pøece o horní budovì vizovické základní koly! Zatímco enám se tento vìk ji pøíli nepøipomíná, nae
dáma, zdá se, je ve stále lepí kondici. Jakpak by ne, vdy za posledních pár let dostala hned nìkolik omlazovacích, pøímo botoxových
injekcí.
O tom se mohli pøesvìdèit vichni, kteøí ji u pøíleitosti jejího výroèí pøili navtívit v rámci Dne otevøených dveøí. Ve vánoènì vyzdobené kole (díky naim výtvarnicím paním uèitelkám Stanislavì Mikulèíkové a Helenì Návratové a jejich ákùm) jsme mohli mezi naimi
hosty pøivítat paní starostku Silvii Dolanskou, paní místostarostku Alenu Hanákovou, nae bývalé kolegynì, kolegy a dalí zamìstnance, rodièe. Vdycky jsme rádi, kdy mezi návtìvníky zahlédneme i své bývalé áky, kteøí se pokadé tìí, jak vyletí z prvního kolního hnízda a
pak se do nìj rádi vracejí. A jedním z prvních hostù, který k nám váil
cestu a ze Zvonovic u Vykova, byl pan Ing. Ludìk Matyá, syn øeditele koly, za jeho pùsobení se horní budova zaèala stavìt. Díky jeho
vyprávìní a vzpomínkám jsme si znovu osvìili historii naí koly.

která vzhledem k datu a vyzdobenému pódiu navodila v naich hostech vánoèní náladu. Snad k tomu pøispìl i amatérský pìvecký sbor
uèitelù a zamìstnancù koly podpoøený áky koly svými vánoèními
písnìmi (dìkujeme za vøelý potlesk), dvì vánoèní pásma Vizovjánku,
obì dìtské cimbálové muziky i nae nadìjná recitátorka Barbora Otáhalová z 9. B. Závìreèná polonéza ákù 9. tøíd pak byla pozvánkou na
ples naí základní koly, který se bude konat 5. bøezna 2016. Programem provázeli paní uèitelka Tereza ojdrová (jí a její rodinì patøí díky
za krásnì vyzdobené pódium) a ák 9. C Ludìk talmach.

Bìhem celého odpoledne se mohli nai návtìvníci obèerstvit v
malé kavárnì, pøipravené v prostorách kolní jídelny.
Váení rodièe a pøátelé koly, milí hosté, dìkujeme Vám vem za
pøízeò a budeme se tìit zase nìkdy na shledanou.
Mgr. Jiøina Kalendová

KOLE BY PROSPÌLO SPOJENÍ
OBOU BUDOV
Ètvrteèní odpoledne 10. 12. bylo rozdìleno na dvì èásti. V té první
pod názvem V zdravém tìle zdravý duch si ti nejodvánìjí rodièe pøili zasportovat. S podporou svých dìtí plnili disciplíny, z nich nìkteré
nesly opravdu straidelné názvy (lehy - sedy, pøítahy na lavièce, ...).
Radost po úspìném absolvování pak rozsvìcovala tváøe dospìlých i
dìtí úplnì stejnì. Za své výkony si pak odnesli nìkterou ze 300 voòavých perníkových medailí. Ty zèásti napekla paní asistentka Barbora
Królová a druhou èást upekli a ve ozdobili áci 9. roèníku v rámci pracovního vyuèování a výtvarné výchovy pod peèlivým dozorem paní
uèitelky anety Gerièákové.
V sále koly (ano, pøesnì v tom sále, kde se døíve odehrávaly vekeré kulturní akce Vizovic a jeho se omlazovací kúra na rozdíl od ostatních èástí koly zatím pøíli nedotkla) probìhla druhá polovina oslav,

Mezi hosty slavnostního odpoledne nechybìla ani starostka
Vizovic Silvie Dolanská. Vizovická základní kola pro ni rozhodnì není
místo neznámé; sama ji v dìtství navtìvovala a dnes ji sleduje zpovzdálí nejen jako radní mìsta, ale také z pozice rodièe. Poloili jsme jí
nìkolik otázek.
Paní starostko, co se vám vybaví, kdy se øekne vizovická základní kola?
Kdy se øekne vizovická základní kola, konkrétnì její horní budova, hned si vzpomenu na svá kolní léta, která jsem tu proila, na své
uèitele a spoluáky. Horní budovu jsem zaèala navtìvovat ji ve
druhé tøídì, kdy mou tøídní uèitelkou po tøi roky byla paní Vlasta
Valendinová, od páté tøídy jsem mìla za tøídní paní Marii Smetanovou.
Také se mi vybaví kolní tìlocvièna, ve které jsem strávila spoustu let
jako cvièitelka aerobicu.
Zmìnilo se ve kole hodnì od doby, kdy jste sem pravidelnì
docházela?
Urèitì. Dolo k velkým úpravám a opravám budovy, k modernizaci uèeben, zmìnilo se i okolí, pøibylo víceúèelové høitì a naopak
zmizela kolní zahrada, kde jsme trávili spoustu hodin pìstitelských
prací.
Co by podle vás naí kole prospìlo?
Pro nai kolu by bylo dobré, kdyby se spojily obì budovy. Zázemí
jednoho areálu by pøineslo hodnì výhod, nicménì pøi dnením poètu
ákù a bez velkých a finanènì nároèných stavebních úprav by se to
neobelo.
kole pøeji do dalích let spoustu ikovných, spokojených a kreativních ákù, pedagogù a ostatních zamìstnancù a vìøím, e dobré
vztahy a spolupráce mezi vedením koly a vedením Mìsta se budou
nadále utuovat a prohlubovat.
Ptala se Mgr. árka Zelínská
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LYAØSKÝ KURZ SE VIZOVJANÙM VYDAØIL
Týdenní lyaøský kurz je událost, na kterou se vìtina ákù sedmých tøíd tìí celé první pololetí. Dospívající dívky a chlapci si jednak
rádi odpoèinou od kolních povinností a navíc dostanou anci prokázat, jak jsou samostatní, sobìstaèní a vlastnì skoro dospìlí.
Sedmdesátka ákù Základní koly Vizovice, pod odborným vedením Adriany Hálové, Milana Køupaly, Dominika Masaøe, Jindøicha Návrata, Slávka Pavelky a Martina Staka, vyrazila v druhém lednovém
týdnu na Martinské hole. I kdy jsme v tomto nevelkém, ale pøíjemném
støedisku byli u poètvrté a pøedpokládali jsme, e u tam vechno a
vechny známe, týden byl jako obvykle plný pøíjemných pøekvapení.
To první nás èekalo hned po pøíjezdu; i pøes nepøíznivé povìtrnostní
podmínky se tady postarali o to, aby byly vechny dùleité sjezdovky
pokryty poøádnou vrstvou upraveného snìhu. Poèasí nám po vìtinu
týdne pøálo, kuchynì vaøila tak dobøe, e se dìti na jídlo doslova tìily, na vlek se neèekalo více ne minutu a délka závodní tratì byla letos
jedna z nejdelích v historii vizovických lyaøských kurzù.
Velkou radost nám v tomto roce udìlali áci. Chovali se opravdu
skvìle, nezlobili a úasnì spolupracovali. Bonusem pak bylo, e se letoní lyaøský kurz obeel bez vánìjích zranìní, co není vùbec samozøejmé. Z mnoha nelyaøù se bìhem tohoto týdne na horách stali
lyaøi, zkuenìjí sportovci zase zdokonalili svùj styl, ale hlavnì: na
snìhu i v chatì jsme si spoleènì uili spoustu legrace a uvìdomili si,
e zdravý pohyb na èerstvém vzduchu a parta pøátel nám mùe dát víc
ne stereotypní a osamìlé vysedávání pøed monitorem poèítaèe.
Za poøadatele Mgr. Martin áèek

ZE IVOTA MATEØSKÉ KOLY
Ani jsme se nenadáli a nastal dalí rok 2016. Pro nai mateøskou
kolu jako kolní instituci to neznamená jen zaèátek nového roku, ale
také konec prvního pololetí ve kolním roce. V krátkosti bych se ráda
ohlédla zpìt a zhodnotila dosavadní práci v uplynulém pololetí, nejen
výchovnì vzdìlávacího procesu, ale také aktivit, organizovaných M
pro rodièe s dìtmi.
Kadá paní uèitelka na zaèátku kolního roku vytváøí tøídní vzdìlávací plán, který je urèen pøesnì potøebám a monostem dané tøídy. Pøi
jeho tvorbì se pøizpùsobuje vìku dìtí ve tøídì a bìhem prvních mìsícù si zaznamenává aktuální projevy chování, schopnosti a dovednosti u kadého dítìte. Ty pak doplòuje v prùbìhu roku o pokroky, kterých
dítì dosáhlo. Vzdìlávací nabídka je dìtem nabízena tak, aby
docházelo k rozvíjení dítìte, jeho uèení a poznávání. Dítì si prostøednictvím jednotlivých èinností rozvíjí samostatnost i sebedùvìru,
schopnost poznávat prostøednictvím vech smyslù, uèí se být ohleduplným k druhým, respektovat potøeby a názory ostatních, spolupracovat.
Dìtem je dána pøirozená touha po poznávání a na té je také zaloen vzdìlávací program Zaèít spolu, jeho prvky nae M ji tøetím rokem vyuívá pøi vzdìlávání dìtí. Kadý den ve tøídách zaèíná rituálem, kterému øíkáme kruh. Jeho podstatou je, e se dìti s uèitelkou
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posadí do kruhu, který chápeme jako symbol sounáleitosti, patøit do
urèité skupiny, kde jsou si vichni rovni. Uvnitø kruhu si dìti sdìlují jejich záitky, pocity, ale také stínosti, prosby i návrhy øeení. Zde také
vìtinou zaèíná motivace ke vzdìlávací nabídce, tématu dne. Po

pohybové chvilce si dítì volí tzv. centrum aktivity, chcete-li koutek
(knihy a písmena, manipulaèní, ateliér, hudební, pohybový, pokusù a
objevù, dílna, kostky, domácnost). Kolik koutkù bude daný den otevøeno, záleí na volbì uèitelky. Mnoství musí pøizpùsobit nároènosti èinností v nich a samozøejmì vìku a potøebám dìtí. Jedná se tedy opìt
o proces, na který je tøeba reagovat a neustále hodnotit situaci. Dítì
má monost zvolit si èinnost v koutku, zároveò se zavazuje k dokonèení úkolu v nìm. Nìkteré dìti stihnou vystøídat i více center. Program
Zaèít spolu je podle mých zkueností nároènìjí na organizaci i pøípravu pro pedagoga, pøináí s sebou i mnohem vìtí ruch ve tøídách
ne bylo døíve obvyklé. Na druhé stranì se dìti uèí samostatnì se rozhodovat, rozvíjí své schopnosti, být za sebe zodpovìdný, ale i spolupracovat s ostatními.
V prvním pololetí, kromì kadodenních èinností, mohly dìti navtívit nìkolik divadelních pøedstavení a koncertù (napø. P. Nováka) do M
pøily dìti ze ZU Vizovice a potìilo nás vánoèní vystoupení souboru písní a tancù Vizovjánek. Pøedkoláci se zúèastnili pøedplaveckého
výcviku v Luhaèovicích, navtívili Mìstskou knihovnu Josefa Èimáøe,
zhlédli Betlém v Horní Lidèi. Zúèastnili se vzdìlávacího programu Kosenka ve Valaských Kloboukách zamìøeného na vánoèní tradice.
Pøedávali radost seniorùm v Doteku vánoèním pásmem písní a básní.
Vichni spoleènì jsme si také uili akce poøádané pro rodièe s dìtmi v prostorách zahrady mateøské koly. Jednou z nich byla Jablíèková
slavnost, která tentokrát èerpala z velké úrody jablek. Jednotlivé úkoly
na stanovitích jablek také vyuívaly napø. pøi pøeváení koleèek, hodu
na cíl, pøekákové dráze, otiskování, pøípravì kompotu i jejich opékání nad ohnìm a dalích. A nesmím opomenout motování, které si
mohli vichni vyzkouet a vzápìtí ochutnat.
Velmi oblíbenou aktivitou pro rodièe a dìti je také Vánoèní tvoøení. Fotografie z prùbìhu jednotlivých aktivit, ale i vzdìlávacího procesu v jednotlivých tøídách mùete najít na webových stránkách naí mateøské koly www.msvizovice.cz (fotogalerie).
Zápis do Mateøské koly
Zápis do Mateøské koly Vizovice, okres Zlín pro kolní rok
2016/2017 probìhne ve dnech 31. 3. 2016 a 1. 4. 2016 od 8.00 11.30, 13.00 - 16.00 hodin.
Dalí informace k prùbìhu zápisu (co si pøinést, kritéria, organizace apod.) budou zveøejnìny s dostateèným pøedstihem na webových
stránkách mateøské koly.
Více informací na www.msvizovice.cz
Markéta Jaroòková

UÈÍME SE OHLEDUPLNOSTI - DOPRAVNÍ DESATERO
Zádrné systémy neboli pasivní prvky bezpeènosti
Zádrné systémy øadíme mezi pasivní prvky bezpeènosti. Ten,
kdo v poslední dobì skládal zkouku z odborné zpùsobilosti k øízení
motorových vozidel, nebo se zajímá o automobilismus, tak pojem
pasivní prvky bezpeènosti zná. Rozliujeme mezi aktivními a pasivními prvky bezpeènosti.
Aktivní prvky bezpeènosti jsou systémy, technická zaøízení a
soubor vlastností automobilù pomáhající zabránit vzniku nehody,
napø. prvky zajiující kvalitní øízení, prvky bránící nebezpeèným
manipulacím èi prvky upozoròující na nebezpeèné situace. U aut
jsou nejdùleitìjími prvky aktivní bezpeènosti úèinné brzdy, které
umoòují bezpeèné zpomalení nebo zastavení vozidla, dobrý výhled
z vozidla, kvalitní pneumatiky, pøesné a spolehlivé øízení, kvalitní tlumièe zajiující dostateèný kontakt pneumatik s vozovkou nebo
osvìtlení vozidla. Mezi dalí prvky aktivní bezpeènosti patøí moderní
elektronické systémy jako ABS (Antiblokovací systém), ESP (elektronický stabilizaèní program), systém brzdový asistent (BA), systém
EDS (elektronická uzávìrka diferenciálu), systém MSR (regulace
brzdného momentu), systém ASR (regulace prokluzu kol), systém
DSR (optimalizace brzdného úèinku k øízení vozu).

pøipoután bezpeènostním pásem. A to kdy budete couvat, pokud
Vám to neumoòují zdravotní dùvody nebo jedná-li se o øidièe vozidla bezpeènostních sborù, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství
pøi plnìní sluebních povinností, øidièe vozidla obecní policie pøi plnìní úkolù obecní policie, øidièe vozidla jednotky poární ochrany a
záchranného vozidla Horské sluby pøi øeení mimoøádných událostí a øidièe vozidla zdravotnické záchranné sluby v pøípadech, kdy
pouití bezpeènostního pásu brání v rychlém oputìní vozidla za
úèelem výkonu dalích povinností. Zdravotní dùvody, nejedná-li se o
aktuální nenadálé zdravotní potíe, je øidiè povinen prokázat lékaøským potvrzením, které musí mít za jízdy u sebe a na poádání policisty nebo stráníka obecní policie pøedloit ke kontrole.
Øada tìhotných maminek stále jetì nepouívá pásy z obavy, e
by mohly pokodit plod pøi nehodì nebo e jsou pro nì nepohodlné.
Bezpeènostní pásy nejene chrání tìhotnou maminku, ale také dìtský plod. Vrchní pás by vak mìl vést mezi prsy a spodní èást
pásu musí vést pod bøíkem, nikdy ne pøes bøíko.

Na rozdíl od aktivních prvkù pøicházejí pasivní prvky bezpeènosti na øadu a v okamiku nehody. Jedná se tedy o konstrukèní zaøízení ve vozidle, jejich cílem je minimalizovat následky sráky. Pøíkladem prvku pasivní bezpeènosti jsou bezpeèná konstrukce karoserie, sloupku, volantu, deformaèní zóny vozidla, opìrky hlavy, zádrné systémy, pøedpínaèe bezpeènostních pásù, airbagy apod.
Zádrným bezpeènostním systémem se rozumí zaøízení, které je
schválené a urèené k zajitìní bezpeènosti pøepravovaných osob.
Mezi zádrné bezpeènostní systémy patøí bezpeènostní pás nebo
dìtská autosedaèka. Jejich úèelem je nás ochránit, a u sedíme na
sedadle øidièe nebo spolujezdce.
V souvislosti se zádrnými systémy se mi vybaví motto: SMRT
SE NEPOUTÁ. Proto povinnost stanovená zákonem è. 361/2000
Sb. øidièi i pøepravovaným osobám - být za jízdy pøipoután na sedadle bezpeènostním pásem, pokud je jím sedadlo povinnì vybaveno není zbyteèná. Ve vìtinì pøípadù nehodì zabránit nemùeme, ale
mùeme zabránit tragickým následkùm.
Bezpeènostní pásy
Co je bezpeènostní pás, nemusím dlouze popisovat. Snad je
nám to vem zcela jednoznaèné a známé. Poadavky na bezpeènostní pásy ve vozidlech jsou obsahem pøedpisu EHK OSN è. 16.
Pásy se obvykle rozdìlují na typy podle poètu bodù, jimi je pasaér
pøipoután (spojen s autem), na 2bodové a 7bodové. Druhù pásu
vak existuje podstatnì víc. V autech výrobci bìnì pouívají 3bodové a 2bodové pásy.
Z hlediska bezpeènosti jsou pásy nejúèinnìjí do rychlosti 50
km/h v kombinaci s airbagem. Naproti tomu airbagy pouité bez bezpeènostních pásù fungují podstatnì hùø a mohou následky nehody
dokonce zvýit. Náraz auta pøi rychlosti 50 km/h se pro nepøipoutaného dá pøirovnat pádu z 10 m na zem (pøiblinì ze tøetího poschodí). Nepøipoutaný spolucestující na zadním sedadle mùe smrtelnì
ohrozit cestujícího na pøedním sedadle. Podle organizace BESIP
zvyuje nepouívání pásù riziko smrti pøi nehodì na pøedním sedadle 6krát, v obci dokonce 8krát (u øidièù je to dokonce 14krát mimo
obec, 12,8krát v obci). Pasaéøi na zadních sedadlech mimo obec,
podle tého zdroje, umírají 3,9krát èastìji ne pøipoutaní, v obci
4,2krát. Podle jiných studií by dopravní nehody mohly pøeít 2/3 lidí,
pokud by mìly bezpeènostní pás zapnutý (pro správnou funkci nesmí být pás nikdy volnì). Proto, aby pás splnil svou funkci je nezbytné mít ve správné poloze hlavové opìrky.
Dnes ji jsou vechna auta vybavena vepøedu bezpeènostním
pásem. Existují zákonné výjimky, kdy jako øidiè nemusíte být za jízdy

Jak jsem ji naznaèila, také pøepravované osoby mají povinnost
být za jízdy pøipoutány na sedadle bezpeènostním pásem, pokud je
sedadlo povinnì pásem vybaveno. I zde existují výjimky, a to pro
pøepravovanou osobu starí 18 let a mení ne 150 cm a osobu,
která tak nemùe uèinit ze zdravotních dùvodù opìt na základì
lékaøského potvrzení. Jedná-li se o osobu pohybovì postienou,
která je pøepravována ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být
tento vozík a osoba pohybovì postiená pøipoutána speciálním
zádrným systémem schváleného provedení.
Kdy se nemusí pøepravované osoby poutat:
pokud jim to nedovolují zdravotní dùvody
pokud je pøepravovanou osobou èlen bezpeènostního
sboru, ozbrojené síly a vojenského zpravodajství pøi plnìní jejich sluebních povinností, stráník obecní policie pøi plnìní úkolù podle
zákona,
pokud jde o hasièe ve vozidle poární ochrany a záchranáøe v záchranném vozidle Horské sluby pøi øeení mimoøádných
událostí, kdy pouití bezpeènostního pásu brání v rychlém oputìní
vozidla, uèitele jízdy pøi výcviku, zdravotnického pracovníka zdravotnické záchranné sluby, záchranáøe nebo zdravotnického pracovníka Horské sluby, který v dobì pøepravy poskytuje pacientovi zdravotní péèi, uèitele pøi výcviku.
Dìtské autosedaèky
Kadoroènì umírá v dùsledku dopravních nehod pøes 15 dìtí do
15 let jako spolujezdcù v osobních automobilech, a to i z dùvodu, e
nebyly pøepravovány tak, jak naøizuje zákon è. 361/2000 Sb. I pøes
relativnì vysoké tresty, které øidièùm hrozí za to, e dítì nepøepravují v souladu se zákonem, stále nìkteøí øidièi-rodièe své dìti do autosedaèek nedávají. Bezpeènost dìtí pøi pøepravì vyaduje pøipoutání
v dìtské autosedaèce proto, e samotný bezpeènostní pás jej nedo-
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káe ochránit, mùe jej dokonce i zranit. Navíc u nìkterých dìtí si
pouití bezpeènostních pásù ani nedokái pøedstavit. Dìtská autosedaèka zajiuje, aby se dítì pøi nárazu nevysmeklo, aby tìlíèko
bylo co nejménì namáháno, aby byla chránìna hlavièka a poskytuje také speciální ochranu pøi boèním nárazu. Nemusím tady asi ani
pøipomínat reklamu BESIPU, kdy matka neudrela dítì v náruèi pøi
nehodì. Dìtská autosedaèka je zaøízení schváleno podle zvlátního
právního pøedpisu urèené k zajitìní bezpeènosti pøepravovaných
dìtí, jejich tìlesná hmotnost nepøevyuje 36 kg a tìlesná výka
nepøevyuje 150 cm. Dítì, které mìøí nejvýe 150 cm a váí nejvýe
36 kg, by mìlo být vdy pøepravováno v autosedaèce, která odpovídá hmotnosti a výce dítìte. Zákon stanoví povinnost øidièe motorového vozidla skupiny M1, N1, N2 nebo N3, vyjma pøípadù uvedených
v § 6 odst. 3, 4 a 5 uít pro pøepravu dìtí do 36 kg a nepøesahující
výku 150 cm vdy autosedaèku, a to i pøi pøepravì dítìte v mìstském provozu.
Pro úèely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák, pokud je homologován pro pouití (má atest). Je tedy nutno
jej povaovat za autosedaèku, pokud bude pouit zároveò s bezpeènostním pásem. Autosedaèka musí být ve vozidle umístìna, upevnìna a pouita k pøepravì dìtí pouze podle podmínek stanovených
výrobcem autosedaèky, které jsou uvedeny v návodu k pouití této
autosedaèky.
Základním kritériem pøi výbìru správné dìtské autosedaèky je
váha dítìte a také jeho výka (nesmí pøerùstat sedaèku). Pro jakou
skupinu je sedaèka urèena poznáme snadno podle zkuební znaèky,
která je na ní umístìna. Autosedaèka musí dále být technicky a tvarovì vhodná do Vaeho automobilu. Kdy budete vybírat dìtskou
autosedaèku, zkuste si na internetu zjistit, jak konkrétní autosedaèka
dopadla v testech, a je provádí TÜV SÜD nebo jiná laboratoø èi èasopis D-test. Pøi výbìru starí (pouité) autosedaèky si ovìøte, zda
nezaila dopravní nehodu.
Zkuební znaèka
- obsahuje jméno výrobce, jméno produktu
- znaèení Universal znamená, e schválená sedaèka je pouitelná témìø v kadém autì
- 9 kg - 25 kg udává váhový rozsah a rozsah pouití
- E 4 v krouku je zkuební symbol a kód zemì (E8 - ÈR, E1 Nìmecko, E4 - Itálie...)
- 03301074 je èíslo zkuební znaèky (první dvojèíslí udává souèasnou verzi normy / 03 / - sériové èíslo
Nebojte se pøed nákupem autosedaèku vyzkouet i s dítìtem ve
Vaem voze, nebo jednoduchost èi pøípadná obtínost montáe se
u kadého typu automobilu velmi lií. Stále více nových automobilù
je dnes vybaveno úchytkami pro tzv. ISOFIX-sedaèky. Pøi této technice je speciální sedaèka jednodue zasunuta do uloených západek
ve voze. Montání chyby pøi této technice jsou prakticky vylouèeny.
Je-li to ve Vaem autì moné, mìli byste ISOFIX-sedaèku pouívat.
Pøi montái dìtské sedaèky do auta vdy dbejte na návod k pouití!
Sedaèka musí být uchycena bezchybnì.
Výbìr podle váhy dítìte
Sedaèky jsou rozdìleny do skupin od 0 a III, které odpovídají
urèité váhové kategorii. Orientaènì jsou také uvedeny vìkové hranice.
0 - 13 kg
9 - 18 kg
15 - 25 kg
22 - 36 kg
Airbagy
K dalím systémùm, které osoby ve vozidle chrání pøed vyím
rizikem úrazù, patøí také airbagy. Airbagy jsou vytvoøeny tak, aby byly
pouívány spoleènì s bezpeènostními pásy, nebo jsou pouze doplòkovým záchranným systémem. Samy o sobì jsou efektivní pouze z
12 % pøi redukci úmrtí.
Rozvinutí airbagu je zpùsobeno plynovým generátorem, který
obvykle potøebuje k èinnosti vznícení sodíkové reakce tak, aby vznikl ádoucí objem plynu. Jednodue mùeme øíci, e rozvinutí je
výsledkem malé øízené exploze. Je dùleité vìdìt, e:
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- airbag sám o sobì nejene pøed zranìním neochrání, ale pøi
nezapnutých pásech mùe i zabít,
- airbag je pouze doplòkem bezpeènostních pásù a bez nich
mùe být jetì nebezpeènìjí, ne kdyby v autì vùbec nebyl,
- má za úkol pouze vytvoøit ochranný prostor mezi hlavou cestujícího a deformující se kostrou automobilu,
- nafukuje se rychle a razantnì (kolem 0,1 sekundy),
- pøi nárazu oblièeje do nafukujícího se poltáøe vìtinou dochází k váným zranìním oblièeje a k otøesu mozku.
Ve vìtinì vozidel jsou airbagy pouze vepøedu a naplní se pøi
èelních nárazech. Pøi zadních nebo boèních srákách a pøi pøevrácení vozidla vás mohou zachránit od váných zranìní nebo smrti
bezpeènostní pásy.
V souvislosti s bezpeèností osob ve vozidle nesmíme také zapomínat na zajitìná zavazadla èi drobné tvrdé pøedmìty. Doporuèuje
se tìké vìci v kufru umístit hned za sedadlo a zajistit je proti pohybu, zapnout bezpeènostní pásy i na prázdných zadních sedadlech.
Tvrdé pøedmìty v kapse u kalhot nebo v náprsní kapse u saka pod
bezpeènostními pásy èi popruhy autosedaèek Vás mohou vánì
poranit, nebo pøi nárazu se zatlaèí do tìla.
JUDr. Terezia Zlámalová,
vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství

ZIMA NA CHRASTÌOVÌ ANEB MLADÍK V NEJLEPÍCH LETECH...,
A PRÝ VÌTINA NEMÁ ANCI UVIDÌT ZLATÉ PRASÁTKO!

Zima na Chrastìovì
V zimním období nás neèeká
zdaleka tolik kulturních a spoleèenských událostí jako pøes léto.
Ale pøece jen se nìjaké najdou.
Pøed Vánoci bylo potøeba
nazdobit vánoèní stromeèek tohoto úkolu se ujaly místní dìti s
maminkami. A jak u bývá kadoroèním zvykem, u nazdobeného stromeèku si pak vichni spoleènì zazpívali koledy, dìti si
zapálily prskavky a vánoèní
atmosféra mohla zaèít

den na Chrastìovì probíhá ji
nìkolik let stejnì.
V devìt hodin ráno je sraz u
zvonièky a vichni, kdo si chtìjí
troku uít èerstvého vzduchu a
udìlat nìco uiteèného nejen pro
sebe, ale i pro lesní zvìø, vyráí
na procházku ke krmelcùm.
Procházka jako tradiènì konèí
táborákem pod lesem. Ti, kteøí
nechtìjí vidìt zlaté prasátko - a
je jich hodnì - si opeèou pekáèky, ostatní vyuijí chvilku pøed
pøípravou tìdroveèerní veèeøe k
pøíjemnému poklábosení se sou-

Ta poté pokraèovala v rodinách pøípravami na zaruèenì
nejoblíbenìjí svátky v roce, je
vyvrcholily tìdrým dnem. Tento

sedy, na které se v prùbìhu roku
nedostane mnoho èasu.
Kolem sedmé hodiny veèerní
je pak ji, hlavnì mezi nejmení-

mi dìtmi, oèekáván tìdroveèerní ohòostroj, o který se spoleènì pravidelnì starají rodiny
Malých a Polèákù.
Po pøíjemnì proitých vánoèních svátcích vichni netrpìlivì
oèekávají konec starého roku a
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zaèátek roku nového. Ten bývá
spojován hlavnì s oslavou Silvestra. Jako kadoroènì i letos
probìhla jeho oslava v místní
hospodì. Byla opravdu bujará a
mnozí se rozcházeli a v brzkých
ranních hodinách Nového roku.
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Letoní zima, co se poèasí
týká, zatím není tou pravou
ladovskou zimou. Ale koncem
ledna se nakonec poèasí troku
umoudøilo a zima se ukázala v
celé své kráse. Troku nasnìilo
a hlavnì teploty koneènì klesly
na delí dobu pod nulu, take se
mohl vyuít Hlavenkùv rybník k
hokejovým utkáním a bruslení. A
je pravda, e kadý den se od
rybníka a do noèních hodin ozývaly výkøiky a hlahol typické pro
hokejovou vøavu. Celé toto snaení vyvrcholilo v nedìli 24. ledna, kdy mladí vyzvali staré a zkuené k porovnání vzájemných
hokejových sil. Bitva to byla
opravdu velká, nakonec se muselo rozhodnout a v samostatných nájezdech, kdy tìsnì zvítìzila mladá generace... Nutno ovem dodat, e nejlepím útoèníkem celého hokejového klání byl
vyhláen mladík v nejlepích
letech, Jan Bravenec, co k to-
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mu dodat , mladí se mají poøád
co uèit!
Mezi sportovní události mùeme také zaøadit klání v achu.
Døíve se chlapi v hospodì sem
tam scházeli, aby si mezi sebou
achy zahráli. Ale jak u to tak
bývá, èasu je poøád míò a míò a
na achy se práí ve skøíni. Proto
Vlasu Hlavenku napadlo, e by
nebylo od vìci uspoøádat mení
achové klání. achisté si dali
sraz zaèátkem února. O tom,
jak celá akce dopadla a jestli se
podaøí tak jako mnoha jiným akcím nastartovat její pravidelné
opakování, se zatím musíme nechat pøekvapit. O setkání achistù vám pøineseme podrobnìjí
informace v pøítích Vizovských
novinách.
Domnívám se, e vrcholem
spoleèenské sezóny Chrastìova je zcela urèitì Chrastìovský
bál. Letos se poøádal ji devátý
roèník. Ples se konal 13. února
2016. Ji pøed zaèátkem bálu se
íøily fámy, e letoní roèník je
vyprodaný, a bylo to tak. Jako
jednomu z mála letoních plesù
se podaøilo zaplnit celý sál Sokolovny. Návtìvníky u vchodu
pøivítali poøadatelé tamprlkou
slivovièky na zahøátí. (Natìstí
od pøedchozích letoních plesù
nebylo zahøátí zapotøebí, poøadatelùm se podaøilo zajistit vytopenou Sokolovnu, za co byly hlavnì dámy ve veèerních róbách
urèitì velmi vdìèné.) Jako kadý
rok si hlavní poøadatelka bálu,
paní Kalendová, pøipravila pro
hosty pøekvapení, letos v podobì kouzelníka - iluzionisty Jirky
Hadae. Pøi jeho iluzi inspirované filmem Rùový panter, kdy na
scénu pøiel jako komisaø
Clouseau, se vem tajil dech.
Pøedvedl nìkolik trikù s kartami,
s novinami a dalí. Hlavním pøekvapením pro vechny urèitì bylo,
kdy se jeho partnerka nechala
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zavøít do kouzelné bedny, kterou
kouzelník nejprve rozpùlil plechem, dále do ní zastrèil dva vál-

ko v minulých roènících hudební
skupina Showband, která dokázala pøi kadé sadì zaplnit ta-

ce a celou iluzi zavril tím, e
bednu rozdìlil na dvì èásti, pøièem partnerka neustále mávala

neèní parket do posledního místa. Letoní devátý roèník se urèitì vydaøil, první hosté opoutìli

rukou vystrèenou z kouzelné
bedny. Na konci vechny pøítomné pøekvapila tím, e z bedny
vyskoèila v jiném kostýmu. Za
toto vystoupení sklidil Jirka Hada a jeho kolegynì velký aplaus. K tanci a poslechu hrála ja-

Sokolovnu a hluboko po pùlnoci. Poøadatelé si zaslouí velký
obdiv a podìkování za skvìlou
organizaci celého veèera.
Dìkujeme!
Olga Kmínková

ROK 2015 NA JANOVÉ HOØE
Rok se seel s rokem a jsme opìt o nìco starí. Také nae èlenská základna se rozrostla a máme celkem 121 èlenù, z toho dìtí je
56. Nae sídlitì se také naplòuje a bydlí nás tady ji na 300, z
toho dìtí je 100 a drtivá vìtina dìtí je ve vìku do 15 let. Jedna vìc,
která nás v tuto chvíli nejvíce trápí, je parkování. Parkovacích míst
tady bylo vybudováno naprosté zákonné minimum, ale to nestaèí. Je
smutné, e v poèáteèním projektu na celou lokalitu nikdo neøeil, e
doba pokroèila a u dávno není v rodinì pouze jeden vùz.

byl k dispozici nafukovací hrad, ve kterém se dìti dostateènì vyøádily. Ke konci dne byl prostor i na táborák a opékání pekáèkù.

Máme za sebou zajímavý a úspìný rok 2015, o který bychom
se s Vámi rádi podìlili. Uspoøádali jsme 7 akcí pro dìti i dospìlé. Byly
to:
Dìtská olympiáda - v tradièních i netradièních soutìních disciplínách dìti soutìily ve 3 vìkových kategoriích - skákání v pytli,
slalom s míèky na líci, opièí dráha, pøenáení kelímkù s vodou,
házení míèkù a kroukù na cíl, hrály se kulièky a lovily rybièky.
Odmìnou byly diplomy, èokoládové medaile a dalí drobné dáreèky.
A do veèerních hodin mohly dìti vyuít nafukovacího skákacího
hrnce, kde se nakonec vystøídalo asi 40 dìtí.

Dìtská diskotéka - øíjnovou sobotu jsme pro dìti uspoøádali diskotéku na Orlovnì. S dìtmi jsme si zatancovali na pìkné písnièky DJ
Sávy Zapletala a zahráli si nìkolik zábavných her - napø. s nafukovacími balonky, s míèky, s novinami, papírovou bitvu nebo idlièkovanou. Hry se dìtem líbily, sladká odmìna také pøila vhod. Kdo
chtìl, mohl se pøi malování na oblièej promìnit v princeznu, pavouka
nebo ábu.

Zábavná nedìle - byla aktivním dnem a vichni si pøili na své.
Dopoledne dìti soutìily v jízdách na kolech, lapadlech a odráedlech. Byly rozdìleny do nìkolika kategorií a soutìilo se v rychlosti,
zruènosti, v týmech i jednotlivcích. Po obìdì nás navtívili manelé
Stodolovi z o.s. RC Auta Vizovice. Pan Stodola nám udìlal pøednáku o autech na vysílaèku a poté jsme si je mohli také vyzkouet.
Nejednoho malého závodníka tato aktivita nadchla.
Po vzruujících ukázkách se dìti mohly projet na koních. Tato
aktivita je mezi dìtmi dlouhodobì mimoøádnì oblíbená. Po celý den
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Vizovická drakiáda - ta byla naplánována na konec øíjna, ale
poèasí nám vùbec nepøálo a do vzduchu nevyletìl jediný drak. Tak

jsme odpoledne vìnovali tomu, e jsme vyrábìli vlastní draky, které
dìti poutìly dalí dny, kdy foukalo. Odpoledne jsme trávili u táborového ohnì a uili jsme si opékání pekáèkù.
Lampionový prùvod - kadý rok je trasa naeho lampioòáku
pøekvapením. Protoe dìti zvládnou u i delí trasu, vypravili jsme se
k Janovì hradu. Po mením odpoèinku a sladké odmìnì jsme vyrazili u po tmì zpìt dolù, cestu nám lemovaly pouze svítící tyèinky a
bylo to dost straidelné.

Sousedské Vánoce - na
tradièní aktivitu jsme se tìili
vichni. Pro dìti byl na louce
pøipraven strom, který ozdobily
hlavnì vlastnoruènì vyrobenými ozdobami a øetìzy. Zpívali
jsme koledy a pøivítali tím krásný vánoèní èas. Maminky pøipravily pro dìti i dospìlé obèerstvení a u horkého punèe jsme
obdivovali stromeèek, který se
dìtem opravdu povedl.
Silvestrovský ohòostroj v podveèerních hodinách na
Silvestra se obloha nad loukou
rozzáøila a mohli jsme sledovat
zhruba 4 minutový ohòostroj.
Tuto podívanou pøila sledovat
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stovka lidí. Popøáli jsme si hodnì tìstí a zdraví do nového roku, pøiukli si tamrplièkou a kadý dál slavil Silvestra po svém.
Mezi nai dalí významnou aktivitu patøí budování dìtského høitì. Kadoroènì podle finanèních moností poøizujeme nové herní prvky, upravujeme a roziøujeme plochy vhodné pro volný
pohyb dìtí. V letoním roce byly na sídliti umístìny dvì pruinové

houpaèky a na høiti betonový pingpongový stùl pro vìtí dìti, který
se stal velmi oblíbeným. Na louku jsme poøídili fotbalové branky.
Prvky byly poøízeny a zafinancovány Mìstem Vizovice.

V letoním roce budeme
pokraèovat v organizování volnoèasových akcí, zapojili jsme
se také do projektu Ukliïme
Èesko a rádi bychom opìt nìco
vybudovali na høiti. Kalendáø
akcí bude vyvìen na naich
webových stránkách
www.janovahoravizovice.cz,
mùete nás také sledovat na
Facebooku.
Dìkujeme vem, kteøí podporují nai èinnost - èlenùm výboru za práci ve spolku, øadovým èlenùm za pomoc pøi organizaci akcí a hlavnì Mìstu Vizovice za finanèní podporu a
vstøícné jednání.
Veronika Horáková
Janova Hora Vizovice z.s.

ØEMESLA NA VIZOVICKU I. - POÈÁTKY ØEMESEL A IVNOSTÍ
Díky dochovanému neuvìøitelného mnoství dopisnic a
faktur sbìratele Libora Macka
vám v nasledujících nìkolika
èíslech pøedstavíme tradièní,
ale i ty ménì známé, èi ji zanik-

lé ivnosti a øemesla. e cechy
byly vdy velmi ctìné èinnosti,
svìdèí i mnohdy nádhernì vyzdobené faktury a úèty, které rádi
pøedstavíme. Ale nejprve od
zaèátku:

Pokud nejstarí dìjinné zprávy sahají, bylo také u naich pøedkù nejstarím domácnì provozovaným zamìstnáním soukenictví
a plátenictví. Nebo jistì té dávní
pøedkové nai chovali ovce, brali
jim vlnu a soukali z ní sukno. Z
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konopí pak a ze lnu robili prádlo a
tkali z nìho plátno. Ovem bylo jak
sukno, tak i plátno doma vyrobené
velice hrubé.
Teprve zakládáním mìst poèalo se øemeslo soukenické rozvíjeti, a pravdìpodobnì teprve po
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pøíchodu Cisterciákù zaèalo se u
nás vyrábìti sukno øemeslnì.
Souèasnì se soukeníky rozvíjelo se øemeslo evcovské. Nebo
nejstarí pøedkové nai odívali se
plátnem a koemi, pøièem jim
zajisté pomáhali cvièenìjí seívaèi, zkrácenì evci. Ovem
pùvodnì evci seívali vecko, co
se z kùe seíti dalo, a surovou
kùi sami si vyèiòovali a sádlem
mazali.
Nejstarími výrobky evcù bývaly krpce, opánky, karbaly.
Kdy soukeníkù pøibývalo, to
aty ze sukna krájené muùm i enám seívali krejèí. Prádlo z plátna
seívaly ovem vadleny.

Vecka ostatní øemesla tvoøena byla teprve rozvojem mìst,
ponìvad øemesla smìla býti
jenom v mìstech provozována.
Skuteènì mìstskými øemeslníky
byli klobouèníci. Ti ji za doby lucemburské dìlali klobouky z pøíze
vlnìné anebo z koiin, zvlátì z
bobrové a zajeèí.
Dalími mìstskými øemeslníky
byli stolaøi, protoe hospodáøi venkovtí vecko náøadí robili si v
zimì - jak dovedli - sami.
Bratrstva a cechy
Jakmile se v nìkterém mìstì
nakupilo nìkolik øemeslníkù stejného øemesla, tu církev sama ved-

la je k bratrskému spolèování.
Takové bratrstvo dostávalo
nìkde ji tehdy jméno cecha
nebo cech buï po praporci, s
ním chodili v prùvodu, nebo po
znamení èi títu, dle nìho se èlenové scházeli.
Cech stal se výrazem pøíslunosti k sobì, aèkoliv nìmecké
slovo Zeche znaèí v jiním
Nìmecku hospodu.
Z pùvodního køesanského
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bratrstva vyvinula se zásada, e
bratrstvo má chrániti a podporovati své èleny, ale jenom takové, za
nì by èestnì mohlo ruèiti. Dùsledkem této snahy bylo zvolení
cechmistrù, kteøí mìli právo bratrstvo hájiti, ale také nesrovnalosti a
pøípadné spory v bratrstvu urovnávati.
(Text v pùvodním náøeèí z
Pamìtí z Vizovska, pana Josefa
Èimáøe).
Richard Jaronìk

BIKERSKÁ SEZÓNA
V TJ SOKOL VIZOVICE
V minulé sezónì, která byla velmi úspìná, èekala na bikery
porce závodù v maïarském Várgeszte, Hradci Králové, Námìti na
Hané, Plzni, Zlínì, Bratislavì, na Zvùli. Poslední závod se konal v
krásném prostøedí Vysoèina arény v Novém Mìstì na Moravì, kde
dolo k vyhláení celkových výsledkù Èeského poháru MTBO za rok
2015 a pøedání cen vítìzùm jednotlivých kategorií.
V celkovém hodnocení Èeského poháru v kategorii M14 obsadil
vynikající 3. místo Krytof Kroc, v kategorii M21B Miroslav Hodoò 17.
místo a tak postupuje do kategorie A.
V kategorii M40 Dalibor Kroc obsadil 12. místo. Daøilo se mu i na
mezinárodní scénì, v Master World Serii byl Dalibor Kroc devátý.
Pøi finále Èeského poháru ve Vysoèina arénì dolo k natoèení
dokumentu ÈT o mladých nadìjích tohoto sportu, kde Krytof bojuje
o juniorský reprezentaèní dres. Dokument bude odvysílán na ÈT
Déèko v poøadu Lvíèata v nejblií dobì, popøípadì je moné jej
shlédnout na internetu.
V tomto roce èekají závodníky závody jak v ÈR, tak i v Rakousku.
Gratulujeme.
Jiøí Kalenda

POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Èlenové TJ Sokol uspoøádali v nedìli 17. ledna 2016 karneval
pro dìti. Letoní téma karnevalu bylo pohádkové. Masky dìtí byly
krásné. Soutìe støídaly taneèky, dìti dostaly sladkou odmìnu.
V mìsíci bøeznu se bude konat velikonoèní klubový veèer, blií
informace budou na stránkách TJ Sokol a plakátcích.
Hana Stodolová

Hledám ke koupi rodinný domek,
i k opravám. Cena dle stavu.

Tel.: 608 720 716
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VE VIZOVICÍCH MAJÍ DÌTI V POKLADNIÈCE I 25.000 KORUN
Na Obvodním oddìlení policie Vizovice byly v prùbìhu
mìsíce ledna 2016 na území

hod. dne 7. 1. 2016 ve Vizovicích
pokodil lak karoserie vozidla
BMW tak, e neznámým pøed-

mìsta Vizovice provìøovány následující trestné èiny:

mìtem vyryl rýhy o íøce 0,5 cm
po základový nástøik na levých

hodnutí a vykázání tím, e aèkoliv si dne 5. 10. 2015 osobnì pøevzal výzvu k nástupu trestu
odnìtí svobody vydanou Okresním soudem ve Zlínì, se výkonu
trestu vyhýbal. Policisty OOP

V pøípadì jakýchkoliv informací k moným pachatelùm výe
uvedených trestných èinù, kde
doposud nebyl zjitìn pachatel,
informujte prosím Obvodní oddìlení policie Vizovice na tel.

Vizovice byl po tomto zjitìní dodán do výkonu trestu. Svým jednáním se dopustil pøeèinu maøení výkonu úøedního rozhodnutí a
vykázání dle § 337 odst1 písm. f)
tr. zákoníku.

974 666 741 nebo volejte na
bezplatnou linku 158.
npor. Mgr. Michal Èí
OOP Vizovice

ÈNNOST KRAJSKÉHO ØEDITELSTVÍ
POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE
V ROCE 2015

etøivé dítì okradeno
Doposud neznámý pachatel
v pøesnì nezjitìné dobì od 15.
11. 2015 do 30. 11. 2015 ve Vizovicích bìhem malování bytu
odcizil bez pouití násilí z dìtského pokoje ve Vizovicích dìtskou pokladnièku s finanèní
hotovostí 25.000 Kè. Svým jednáním se dopustil pøeèinu krádee dle § 205 odst. 1 písm. a) tr.
zákoníku.

zadních i pøedních dveøích, pøední kapotì, pravých pøedních a
zadních dveøích a zadní kapotì
(kufru), pravém pøedním blatníku, levém pøedním blatníku, zadním pravém a zadním levém
blatníku a plastovém zadním nárazníku, èím zpùsobil kodu
nejménì 31.000 Kè. Svým jednáním se neznámý pachatel dopustil pøeèinu pokození cizí vìci dle
§ 228 odst. 1 tr. zákoníku.

Pokrábaný bavorák
Neznámý pachatel v dobì od
6. 1. 2016 23.00 hod. do 07.45

Nechtìlo se mu sedìt
Od 20. 10. 2015 do 20. 1.
2016 maøil výkon úøedního roz-
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Poèet obyvatel:
584 750
Poèet policistù:
1 237 (skuteènost) / 1 279 (plán. stav)
Poèet obèan. zamìst.
258 (skuteènost) / 269 (plán.stav)
Poèet obyvatel na policistu:
473
Poèet trestných èinù (r. 2015):
7 964
Objasnìnost v % (r. 2015):
59,04%
Poèet pøestupkù (r. 2015):
61 281
Ve Zlínském kraji se v roce 2015 stalo 7 964 trestných èinù, co je
o 846 ménì ne v roce 2014. Policisté vloni objasnili 4 702 trestných
èinù, tedy 59,04 % ze vech trestných èinù. Objasnìnost vzrostla oproti roku 2014 o 1,51%. Poprvé od roku 1994 jsme se v poètu trestných
èinù dostali pod hranici osmi tisíc.
Z hlediska nápadu trestné èinnosti se Zlínské krajské øeditelství
zaøadilo na 11. místo ze 14 krajských øeditelství policie. Z hlediska
úspìného odhalení pachatele
je Krajské øeditelství policie
Zlínského kraje na 6. místì v
republice.
npor. Mgr. Michal Èí
OOP Vizovice

HIC SUNT LEONES - ZDE IJÍ LVI

GAJDY A ZELÉ, IVOBYTÍ CELÉ

Známý cestovatel a dobrodruh Richard Jaronìk pokøtil ve Vizovicích ji estou knihu s názvem HIC SUNT LEONES - Zde ijí lvi.

V pátek 22. ledna se selo ve Vizovickém kulturáku rekordních
27 soutìních kyselic na oblíbené akci GAJDY A ZELÉ, IVOBYTÍ
CELÉ. O tom, e akce se stala oblíbenou, svìdèí nejen vzrùstající
Køest knihy byl doplnìn poutavým vyprávìním z poslední cesty
do Botswany, Zimbabwe a Zambie. Celou pøednáku doplnily krásné
fotografie a zajímavý film, který nás zavedl pøímo mezi slony.
Køest knihy byl proveden jak jinak ne tradièní slivovicí a kdo mìl
chu, mohl si s autorem pøipít na úspìný prodej knihy. Køestní otec
byl tentokráte z øad Chrastìovjanù - pan Josef Kalenda, který potvrdil, e knihu èetl u jako rukopis, a prý je to Richardova nejlepí kniha.
Autor se pochlubil, e témìø dvì kila váící kniha o rozmìru 30 x
30 cm je v den svého vydání ji ze 70% prodaná.
Po besedì následovala autogramiáda a prodej knihy.
Za Dùm kultury Vizovice
Jiøina Trlicová

poèet soutìících, ale také velké mnoství návtìvníkù. Cenu poroty za nejlepí kyselici letos získala starostka Silvie Dolanská a cenu
divákù získala paní Veèeøová.
Musím øíct, kyselice, jak nám je soutìící pøes den postupnì
nosili, vonìly jedna lépe jak druhá. Tato valaská specialita nám tu
kadoroènì provoní celý kulturák, øekla portálu Horní Podøevnicko
Jiøina Trlicová z DK Vizovice. Letos jsme kyselice pøelili do jiných
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NOVOROÈNÍ KONCERT
TEREZY KUTROVÉ
Novoroèní koncert mladé umìlkynì z Mysloèovic - Terezy
Kutrové v prostorách kavárny Domu kultury se vydaøil. Zaznìly zde
písnièky veselé, smutné, pøemýlivé i rytmické a jedna také z pera
Vizovjana Miroslava Hromádky.
Zpìv Terezy Kutrové doprovodily zpìvaèky a vokalistky Tereza
Hromádková a Elika Trtílková. Atmosféru koncertu dodaly smyèce,
klavír, vokály a svíèky na stolech.
Za Dùm kultury Vizovice
Jiøina Trlicová

hrncù a zamíchali jsme i èísly, abychom posuzování uèinili co nejobjektivnìjím, dodala vedoucí Domu kultury ve Vizovicích.
Celé kulináøské klání doprovázela pøehlídka gajdoských kapel,
kterou letos uvedla Ivana Pilátová z cimbálové muziky Josefa Èerníka.
Jiøina Trlicová
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