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Pohled do kalendáøe obèas pøekvapuje. Obzvlá v èase letního období, v okurkové sezónì, kdy se èas zpomalil. Jako by se nic nedìlo. Obèasné kalamity komentované
novináøi - pokud se nás netýkají - pøejdeme spíe ospale a
na výkyvy poèasí ehráme stále stejnými komentáøi. Cestovní ruch proudící vemi místy jako voda stékající z kopcù
do údolí osvìil mìsta novými tváøemi turistù. Teplé poèasí jetì více zaplnilo zahrádky pøed restauracemi pohodou
s pøívìtivými lidmi, konzumujícími ve od tekutin a jídla a
po nepøeberné mnoství historek a øady postøehù. A v tomto èase dovolenkové atmosféry mì pøipendlil pohled do
kalendáøe. Dnes u je Vavøinec V té chvíli mi v hlavì naskoèila jedna z pranostik. Vavøinec - první podzimec.
Srpen zaèal svým srpem odkrajovat druhou pùli prázdnin a dnení Vavøinec plný detì pøipomíná nenávratnost
konce léta a pøípravu na podzim. Pøinutil nás také poèítat,
kolik vlastnì èasu zbývá k dokonèení veho moného usilování, které jsme si naplánovali právì na období léta a dovolené. A jako jiné roky i letos doufáme, a snad jsme o tom
i pøesvìdèeni, e budeme více odpoèatí, usmìvaví a plni
energie. My i koláci, aby i pro nì bylo záøí jetì více barevné.
Je nejvyí èas uít si posledních dnù léta se vím, co
si pod tím pøedstavujeme, i kdy v mnoha pøípadech je to
èas paradoxnì více ne pracovní a èasto hektický.
Hezký a pohodový závìr léta vám vem.

str. 20/ - Dopravní omezení ve Vizovicích
str. 24/ - ART bazar

Alena Hanáková

str. 26/ - Nedoitých 100 let Frantika Jiøíèka
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PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM KRVE
Medaile prof. MUDr. Jana Jánského, èeského lékaøe a psychiatra, objevitele ètvrté krevní skupiny, jsou udìlovány Èeským èerveným
køíem bezpøíspìvkovým dárcùm krve.

dailí za 20 odbìrù Pøemysl Kopeèný, Ing. Roman Kristl a Veronika
Horáková a bronzovou medaili za 10 odbìrù obdreli Ondøej
Olejník a Tomá Gajdùek.
Veøejné podìkování jmenovaným dárcùm krve probìhlo 29. 6.
2016 na jednání Zastupitelstva mìsta Vizovice.
Dìkujeme

Silvie Dolanská
starostka

Mezi bezpøíspìvkové dárce krve patøí také spousta obèanù z Vizovic, kteøí si zaslouí nae velké podìkování a uznání za významnou po
moc potøebným lidem.
Zlatou medailí prof. MUDr. Jana Jánského za 40 odbìrù v roce
2015 byli ocenìni Josef Bliòák a PhD. Jan Kùrka, støíbrnou me-
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HLEDÁME

Pomozte zmapovat historii místa!
V souvislosti s rekonstrukcí cihlové budovy i areálu fabriky na
Razovì (bývalá Døeváèka) bychom rádi dokumentovali i historii
vývoje místa. V bývalé Døeváèce v prùbìhu let pracovalo
mnoho Vizovjanù i lidí z okolí.
NEMÁTE DOMA FOTOGRAFIE DØEVÁÈKY Z JAKÉKOLIV
DOBY? POKUD ANO, MÙETE NÁM JE ZAPÙJÈIT?
ZKOPÍRUJEME SI JE A VRÁTÍME VÁM JE ZPÌT.
Informace prosím na telefon 577452532, na mail
kubicek@global-vizovice.cz, pøípadnì na zubní oddìlení
Zdravotního støediska Vizovice.
Kdo nám pøinese fotografie, toho èeká malá odmìna.
Za ochotu dìkují Stanislav a MUDr. Vladimíra Kubíèkovi

Osmé volné pokraèování kvízu Jak znáte Vizovice pøedstavuje
na jednom snímku spíe uitkové budovy a jako pomùcku mùeme
uvést, e obì budovy jsou situovány spíe na severní stranì Vizovic.
Správné odpovìdi v tomto sloupci - dole pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury - edice Vizovicko)

Obr.1: Chrastìovská ulice - patrová komora s pavlaèí u èp. 73
Obr.2: Kròovská ulice - patrová komora
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REKONSTRUKCE KOUPELNY BUDOVY
ÈP. 340

PØÍSPÌVEK NA PÉÈI ZVÝÍ ÚP ÈR
PØÍJEMCÙM AUTOMATICKY

Technické sluby mìsta Vizovice, pøíspìvková organizace, provedly v rámci plánované údrby nemovitostí rekonstrukci koupelny na
budovì èp. 340 na Øíèanské ulici.

Od srpna 2016 se podle novely zákona o sociálních slubách
mìní výe pøíspìvku na péèi.
Lidé, kteøí pobírají pøíspìvek na péèi, nemusí o jeho zvýení od
srpna ádat. Úøad práce ÈR, který dávku vyplácí, jej upraví automaticky podle pøiznaného stupnì závislosti na pomoci jiné osoby.
Novì bude výe pøíspìvkù následující:
Stupeò závislosti
mladí 18 let
starí 18 let
I. lehká závislost
3 300 Kè
880 Kè
II. støednì tìká závislost 6 600 Kè
4 400 Kè
III. tìká závislost
9 900 Kè
8 800 Kè
IV. úplná závislost
13 200 Kè
13 200 Kè
Novela zákona o sociálních slubách pøináí od srpna 2016 kromì zvýení pøíspìvku na péèi také monost zrychlení pøiznání této
dávky dlouhodobì hospitalizovaným klientùm.

V domì bydlí 6 nájemníkù v jednopokojových garsonkách, které
jsou urèeny pro obyvatele mìsta, kteøí se octnou v tíivé situaci. Nájemníci mají k dispozici spoleènou koupelnu, která byla v nevyhovujícím stavu a byla proto pracovníky technických slueb v prùbìhu kvìtna a èervna tohoto roku zrekonstruována.
Ing. Ivan Strakraba, øeditel organizace

Zákon novì umoní sociálním pracovníkùm ÚP ÈR provést sociální etøení i v prùbìhu pobytu adatele ve zdravotnickém zaøízení. Podmínkou je, e klient (adatel o pøíspìvek) doloí potvrzení o
nepøetrité hospitalizaci kvùli stejné nemoci nebo úrazu delí ne 60
dnù, a to u jednoho nebo postupnì u více poskytovatelù zdravotních
slueb.

Marie lahaøová, DiS.
sociální odbor MìÚ Vizovice
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NEVYÁDANÉ ZÁSILKY NYNÍ I NA DOBÍRKU
DOTAZ: Nedávno mi pøiel balík na dobírku. Protoe si dost
èasto nìco objednávám po internetu, la jsem jej na potu zaplatit a vyzvednout. Teprve kdy jsem balík doma otevøela, zjistila
jsem, e jsou v nìm nìjaké ozdoby a tretky, které jsem si nikdy
neobjednala. Co mám teï dìlat? Jak vymáhat vrácení zaplacených penìz?
Nevyádané zásilky nejsou v Èesku ádnou novinkou. Dosud
vak mìly vìtinou podobu zboí vhozeného do potovní schránky
(napø. vitamíny, knihy a èasopisy, kosmetika, ale v poslední dobì napøíklad i sbìratelské mince). Zásilka se sice tváøí jako reklama, ale po
èase pøijde na zaslané zboí faktura a sloenka na zaplacení. Èasto
pøijde pak jetì dalí balíèek se stejným zboím a opìt s fakturou. Jak
s tìmito nevyádanými zásilkami naloit?
Rada je prostá - neposílat zpìt, nereagovat a nic neplatit!
Obsah je moné buï pouít dle libosti, nebo tøeba rovnou vyhodit.
Adresátovi se nemùe nic stát. Toto právo mu dává obèanský zákoník,
který v § 1838 (Neobjednané plnìní) øíká: Dodal-li podnikatel spotøebiteli nìco bez objednávky a ujal-li se spotøebitel drby, hledí se na
spotøebitele jako na poctivého dritele. Spotøebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumìt. Kdy nezaplatíte za nevyádané doruèené zboí, budou to na vás nìkteré zvlá
agresivní firmy zkouet s rùznými formami zastraování, budou vám
zasílat upomínky, dalí sloenky, dokonce i se zapoètením penále a
nìkdy i vyhroovat exekucí... I pøes to vechno platí, e kdo si nic
neobjednal a nic nepodepsal, nemusí nic platit. Budete-li obtìováni dalími nevyádanými zásilkami nebo hrozbami, mùete se obrátit na Èeskou obchodní inspekci (ÈOI) èi na ivnostenský úøad místnì
pøísluný podle adresy odesílatele nevyádaných zásilek.
POZOR! Nìkdy se vak stává, e spotøebitel je osloven s nabídkou zboí po telefonu (pøípadnì e-mailem). Kdy na tento telefonát (email) reaguje kladnì a zboí si objedná, nejde u o nevyádanou
zásilku! V takovém pøípadì musí spotøebitel zboí buï zaplatit, nebo
má právo zboí do 14 dnù odesilateli vrátit bez udání dùvodu.
PODVODY NA DOBÍRKU
Podvodníci vak poslední dobou stupòují své úsilí vylákat z vás
peníze a pouívají stále rafinovanìjí metody. Zasílají lidem nevyádané zboí na dobírku a spoléhají na to, e kdy vám polou nìjakou
bezcennou vìc, vy jste zvìdaví, co vám to pøilo, a tak zaplatíte nevelkou cenu dobírky a kdy zjistíte, e jde o nìjaký brak, zanadáváte si a
dál u nic neøeíte... Ti, kdo se nesmíøí s tím, e byli napáleni, a polou balík zpìt na adresu odesílatele, èasto po nìkolika dnech obdrí
balík nazpìt z dùvodu, e adresát je neznámý a adresa pùvodce balíku je neplatná.
Èeská obchodní inspekce v podobných pøípadech (kdy vám pota
doruèí neznámý balík na dobírku), doporuèuje ovìøit si nejprve odesilatele balíku - pokud se jedná o spoleènost, od ní si adresát nic neobjednal, dobírku rozhodnì nepøevzít. Pokud u jste dobírku zaplatili a
zásilku pøevzali, vyhledejte sídlo odesilatele v obchodním rejstøíku
(napø. po internetu). Nevyádanou zásilku spolu s písemným vyjádøením, e zboí vracíte a ádáte vrácení penìz, byste mìli doporuèenì
(nejlépe s dodejkou) zaslat na adresu firmy uvedenou v obchodním
rejstøíku, a to co nejdøíve (nejpozdìji do 14 dnù). Pokud by vám ji firma
vrátila nebo pokud by vrácenou zásilku na potì nevyzvedla, vy ji u
od poty rozhodnì znovu nepøebírejte. Kdy do 30 dnù nedostane své
peníze zpìt, mìli byste se obrátit na soud v místì, kde má firma sídlo,
a poádat o vydání platebního rozkazu. Taková ádost vás pøijde na
4 % z alované èástky, minimálnì 600 korun. Mùete také podat podnìt ke kontrole na ÈOI s podezøením na nekalé obchodní praktiky, pøípadnì se rovnou obrátit na pøísluný ivnostenský úøad podle místa
sídla dotyèné firmy.
Co vak poèít, kdy v obchodním rejstøíku odesilatelskou firmu vùbec nenajdete? V takovém pøípadì by podání stínosti na ivnostenský úøad nebo na ÈOI, ani ádost o vydání platebního rozkazu
nemìly smysl. V takovém pøípadì zbývá k dohledání podvodníka, který z vás dobírkou vylákal peníze, jediný zpùsob: je nutné zjistit maji-
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tele bankovního úètu, na který pota odeslala vámi zaplacenou
èástku dobírky. To vak sami tìko zvládnete. V takové situaci je nutno se obrátit na policii, která má monost úøednì zjistit totonost majitele úètu, který obdrel vae peníze. Tady bude záleet na výi èástky,
kterou jste za dobírku zaplatili. Jedná-li se o èástku do 5 000 Kè, policie vìc neposuzuje jako trestný èin podvodu a vìtinou ji pouze postoupí k vyøeení obecnímu úøadu jako pøestupek. Vy, coby okradený,
pak máte u jen malou nadìji dopracovat se náhrady kody. Zbývá
vám jen monost pokusit se nalézt dalí osoby napálené stejným podvodníkem a podat na policii hromadné trestní oznámení.
Zdroj: Èeská obchodní inspekce
Ing. David Hába

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Technické sluby mìsta Vizovice, pøíspìvková organizace, zajistily v rámci plánované údrby komunikací dodavatelsky rekonstrukci
následujících komunikací mìsta:
a) odboèka z Chrastìovské ulice na Zahradní ulici foto 53
b) odboèka z Chrastìovské ulice na Nábøení ulici foto 54
c) parkovitì mezi základní kolou a Èeskou spoøitelnou na
Masarykovì námìstí foto 55
K rekonstrukci bylo vyuito èasu, kdy se provádìla rekonstrukce
Chrastìovské ulice, kterou provádìlo Øeditelství silnic a dálnic Zlínského kraje, mající na starosti správu ulic Chrastìovská, Zlínská a Øíèanská.
Ing. Ivan Strakraba, øeditel organizace

ZMÌNY VE FARNOSTI SV. VAVØINCE
VE VIZOVICÍCH

VÝROÈÍ HASIÈÙ
V letoním roce, a to pøesnì 10. záøí 2016, si pøipomeneme 130.
výroèí zaloení dobrovolné poární ochrany ve Vizovicích. Sbor
dobrovolných hasièù je nejstarím spolkem na území mìsta. Dovolte
nám, váení spoluobèané, abychom Vás a Vae dìti co nejsrdeènìji
pozvali na oslavy 130. výroèí zaloení SHD. Tyto oslavy se uskuteèní
v sobotu 10. 9. 2016.
Program bude následující: budíèek mìstským rozhlasem, slavnostní schùze - Hasièský dùm, ukázky z èinnosti mladých hasièù, dobrovolných i profesionálních hasièù, parní støíkaèka, skákací hrad Areál technických slueb Vizovice. Po celou dobu bude otevøeno
Hasièské muzeum a výstava historické a souèasné techniky - Areál
Technických slueb Vizovice. K tanci a poslechu hraje ivá hudba ze
Slavièína.
Oslava probìhne pod patronací Mìsta Vizovice.
Obèerstvení zajitìno.
Srdeènì zvou hasièi.

Jan talmach

Po sedmiletém pùsobení ve farnosti Vizovice odeel faráø P.
Jindøich Peøina na nové pùsobitì, Bílovice u Uherského Hraditì.
Dìkujeme za jeho vìrnou slubu Bohu a za èas spoleènì proitý. Na
jeho místo nastoupil P. Josef Rosenberg.
P. Jindøicha jsme mohli vídat nejen pøi bohoslubách v kostele,
ale také pøi rùzných sportovních aktivitách jako je tenis, florbal, volejbal atd. Byl u poøádání rozmanitých besed v rámci ÈKA, které probìhly v kavárnì KD. Obìtavì navtìvoval nemocné a starí obèany, doprovázel dobrým slovem
a modlitbou rodiny, farníky, ale
také nemocné v Nemocnici Milosrdných bratøí, klienty Doteku
a sanatoria Topas. Vìøíme, e v
mnoha srdcích zasel semínko
víry v Boha a ochotu pracovat
pro dobré vìci.
Pro práci v nové farnosti vyproujeme Boí poehnání a plno ochotných farníkù ke spolupráci na Boím díle.
S vdìèností vzpomínají vizoviètí farníci.

8

Vizovské noviny

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ LAPEOVY VILY 23. 6. 2016
Dne 23. 6. 2016 Nemocnice
Milosrdných bratøí ve Vizovicích slavnostnì otevøela novì
zrekonstruovanou Lapeovu
vilu.
Této akce se zúèastnil rakouský provinciál br. Joachim
Maèejovský, provinèní delegát
br. Martin Macek, Ing. Ladislav
Krytof, radní zlínského krajského úøadu, MUDr. Josef Drbal,
øeditel Nemocnice Milosrdných

bratøí v Brnì, zastupitel a kronikáø Mìsta Vizovice pan Bc. Jiøí
Madzia, jednatel stavební firmy
Ergo VH pan Alois Høib, p. Jindøich Peøina, budoucí nájemci a
spolupracovníci z naí nemocnice.

Tato jednopodlaní rodinná
vila byla postavena v r. 1896
MUDr. Josefem Frantou, obvodním lékaøem. V r. 1923 ji koupil
konvent milosrdných bratøí od
vdovy po dlouholetém primáøi
MUDr. Josefu Frantovi. Slouila
potom jako byt pro lékaøe a enské sluebnictvo. Dlouhá léta
zde bydlel MUDr. Frantiek Lape se svou rodinou a od té doby
je budova oznaèována jako Lapeova vila.

V r. 1947 byla budova zvýena o jedno patro. V nástavbì bylo 7 pokojù pro nemocnièní personál, koupelna a WC.
Dalí rozsáhlejí rekonstrukce probìhla v 70. letech. Pøista-

vila se zde èekárna pro dìtské
oddìlení a budova byla pøizpùsobena pro potøeby zdravotního
støediska.

povaujeme za ná spoleèný splnìný dlouholetý sen.
Tato vila nyní bude slouit ke
komerèním úèelùm. V pøízemí

Od tohoto data se s objektem nic zásadního nedìlo. Po
roce 1990 zde byly zøízeny ordinace obvodních lékaøù.

bude v pronájmu firma Trendfoto,
kosmetické studio a p. Jumara. V
patøe budou celkem 3 byty /z
toho jeden bude slouit pro milosrdné bratry/ a realitní kanceláø
p. Ing. Frantika Kmínka.

V r. 2002 byla provedena
výmìna oken.
Zásadní rekonstrukce vily
probìhla a nyní, v r. 2015 a
2016. Nejdøíve se budova zateplila a vymìnila se pùvodní eternitová støecha. Vybudovala se plynová pøípojka a zastaralé a
nevyhovující vytápìní uhlím bylo
nahrazeno plynovým topením.
Dolo k pøestavbì a modernizaci
kompletního vnitøního vybavení.
Náklady na rekonstrukci
pøedstavují èástku 7,5 mil. Kè, z
toho jsme obdreli 2,045 mil. Kè
dotaci na zateplení, 282 tis. Kè
zaplatila nemocnice a zbývající
èást, tj. cca 5,173 mil. Kè zaplatila provincie. Nae nemocnice by
nebyla schopna tuto èástku z
provozu nikdy zaplatit a budova
by nadále chátrala. Toto dílo
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Rovnì bratr Martin i provinciál br. Joachim Maèejovský
vyjádøili radost z novì opravených prostor a potìení z toho,
e v budovì budou mít koneènì
milosrdní bratøi zázemí.
Po spoleèné modlitbì Otec
Jindøich Peøina tyto prostory
poehnal.
Poté pøestøihli symbolickou
pásku br. provinciál Joachim Maèejovský, Ing. Zdeòka Vlèková a
Ing. Frantiek Kozubík, který provádìl po celou dobu stavební dozor.
Pøejeme si, aby novì zrekonstruovaná vila slouila po dlouhá
léta samým dobrým vìcem a lidem!
Jiøí Madzia

INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJÙ
Volby do zastupitelstev krajù vyhlásil prezident ÈR na dny 7. - 8.
øíjna 2016. Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech
na území ÈR. Volièem je státní obèan Èeské republiky, který alespoò
druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a je pøihláen k trvalému
pobytu v obci, která náleí do územního obvodu kraje. Obèan, který
není pøihláen k trvalému pobytu na území ÈR, nesplòuje podmínky
práva volit do zastupitelstev krajù.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou vytitìny pro kadou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatnì. Na kadém hlasovacím lístku
bude uvedeno èíslo urèené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvoøit úplnou èíselnou øadu, nebo politické strany, politická hnutí
a koalice nemusejí kandidovat ve vech krajích. Hlasovací lístky
budou opatøeny otiskem razítka Krajského úøadu Zlínského kraje a
budou distribuovány volièùm nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb tj. do
4. øíjna. V pøípadì, e dojde k jejich pokození nebo ztrátì anebo voliè
zjistí, e nemá k dispozici vechny hlasovací lístky, poádá ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístkù.
Prokázání totonosti
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe okrskové volební
komisi svou totonost a státní obèanství Èeské republiky platným
obèanským prùkazem nebo cestovním pasem ÈR. Neprokáe-li voliè
svou totonost potøebnými doklady, nebude mu hlasování umonìno.
Zpùsob hlasování
Po obdrení úøední obálky vstoupí voliè do prostoru urèeného k
úpravì hlasovacích lístkù. V tomto prostoru vloí do úøední obálky
edé barvy jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím líst-

ku mùe voliè zakroukováním poøadového èísla nejvýe u 4 kandidátù vyznaèit, e tìmto dává pøednostní hlas. V pøípadì, e bude
vyznaèen pøednostní hlas u více ne 4 kandidátù, bude hlasovací lístek poèítán ve prospìch politické strany, politického hnutí nebo koalice, avak k takto vyznaèeným pøednostním hlasùm se nebude pøihlíet. Za neplatné budou povaovány hlasovací lístky, které nebudou na pøedepsaném tiskopise, pøetrené hlasovací lístky a hlasovací lístky, které nebudou vloeny do úøední obálky.
Po oputìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù vloí
voliè úøední obálku s hlasovacím lístkem pøed okrskovou volební komisí do volební schránky. Kadý voliè hlasuje osobnì, zastoupení
není pøípustné.
Hlasování do pøenosné volební schránky
Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních dùvodù,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zøízena. V takovém pøípadì okrsková volební komise vyle k
volièi 2 své èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a
hlasovacími lístky. Kontakty na jednotlivé okrskové volební komise, vèetnì vech informací k volbám, budou uveøejnìny na webových stránkách mìsta Vizovice v sekci úøední deska - volby.
Hlasování na volièský prùkaz
Volièský prùkaz opravòuje realizovat volební právo ve volebním
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, v jeho územním obvodu je voliè pøihláen k trvalému pobytu. Voliè, který se dostaví do
volební místnosti s volièským prùkazem, je povinen pro prokázání
totonosti a státního obèanství volièský prùkaz odevzdat okrskové
volební komisi. O volièský prùkaz lze poádat obecní úøad v místì trvalého pobytu buïto osobnì, v listinné podobì s úøednì ovìøeným podpisem adatele - volièe nebo formou ádosti v elektronické podobì
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podepsané uznávaným elektronickým podpisem èi prostøednictvím
datové schránky.
Pøi ztrátì nebo odcizení volièského prùkazu nelze vydat duplikát.
Doba a místo konání voleb
Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje probìhnou v pátek 7.
øíjna 2016 od 14:00 - 22:00 hodin a v sobotu 8. øíjna 2016 od 8:00
- 14:00 hodin.

DOSÁHNE ZÁKLADNÍ KOLA
NA EVROPSKÉ PENÍZE?
Neutìená situace ve vztahu ákù k pøírodì, k ivotnímu prostøedí, k manuální práci a nízké povìdomí a malý zájem o informace v
oblasti pøírodních a technických vìd nás vedly k hledání vhodného

Místo konání voleb:
volební okrsek è. 1
volební místností bude Kulturní dùm Vizovice
pro volièe bydlící v ulicích:
Hodiovská, Chrastìovská, Chrastìovské paseky, Kamenec,
Komenského, Kròovská, Manství, Masarykovo nám., Nábøení, Nad
Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Potovní,
Prostøední, Rùová, Sadová, Sluneèná, kolní,
U Stadionu, Zahradní
volební okrsek è. 2
volební místností bude Kulturní dùm Vizovice
pro volièe bydlící v ulicích:
Dìlnická, Dubovsko, Hruové, Janova Hora, Kopanická, Lázeòská, Lipová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná, Razov, Øíèanská, Øíèní, Slatinská, ul. tìpská, ul. 3.
kvìtna, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, elechov
volební okrsek è. 3
volební místností bude internát Støední koly odìvní a slueb
Vizovice, ul. Tyrova
pro volièe bydlící v ulicích:
A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb, Nádraní, Pod Habeem, Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov, Tìchlovská, Tyrova, Vinohrádek
volební okrsek è. 4
volební místností bude Obecní dùm Chrastìov
pro volièe bydlící v místní èásti:
Chrastìov
Vekeré informace k volbám budou uveøejòovány na webových stránkách www.vizovice.eu - úøední deska-volby.

Petra Kováøová

prostoru (nevyuívaná kolní zahrada a bývalá kotelna) s vysokým potenciálem stát se kvalitním, pøíjemným, a tím i vyhledávaným místem
pro realizaci vzdìlávacích a odpoèinkových aktivit ákù a pedagogù.
Proto jsme uvítali monost vyuít pøipravované výzvy iROP, která
by mìla být vyhláena na konci srpna tohoto roku. Pøipraveným tìstí pøeje - zahájili jsme tedy pøípravné práce na projektu, abychom
mohli ádost o dotaci podat, Zastupitelstvo mìsta Vizovice nás 27. 7.
2016 podpoøilo.
Cílem projektového zámìru je vybudování výukového centra na
podporu vzdìlávání v pøírodních vìdách, v oblastech fyziky, biologie a chemie a podporou digitálních technologií a základy robotiky.
Celý projekt je sestaven z nìkolika blokù, které jsou systémovì
propojeny:
*
Laboratoø chemie a biologie
*
Laboratoø fyziky a robotiky
*
Venkovní multifunkèní uèebna
*
kolní zahrada
Vytvoøení tohoto výukového centra bude pøínosem hlavnì pro vyuèující pøírodopisu, prvouky, pøírodovìdy, vlastivìdy, chemie, fyziky,
pracovní výchovy, ale prostory
zrekonstruované kotelny a kolní
zahrady budou jistì vyuívány i
pro dalí vzdìlávací aktivity.
kola je místem, které áky
má motivovat a podporovat k
aktivnímu uèení se. Naí hlavní
snahou je promìnit kolu v prostøedí, kde se dìtem s velmi rùznorodými vzdìlávacími potøebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdìlávací péèe, ale
kde se souèasnì cítí spokojenì
a bezpeènì. Chceme se pøipojit
ke vzdìlávacím trendùm v Evropì a chceme rozvíjet u ákù kompetence, které jsou nezbytné pro
ivot v Evropì v 21. století.
Mgr. Radmila Koncerová,
øeditelka základní koly Vizovice

4/2016
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DDM ZVONEK VIZOVICE
ZÁVÌR KOLNÍHO ROKU A NOVÁ NABÍDKA KROUKÙ
Ke konci kolního roku slavily dìti z krouku Sportovní gymnastiky velký úspìch. Na závodech poøádaných Støediskem volného èasu ATLAS a BIOS v Pøerovì vítìzily na kladinì, hrazdì, v akrobacii
a pøeskoku. Medaile a ceny, které si z tìchto závodù pøivezly, jsou
nejvìtí odmìnou za poctivý trénink.
Kadoroènì závìrem kolního roku poøádáme Akademii, kde
úèastníci zájmových kroukù mají monost pøedstavit svùj talent a
výsledky své celoroèní práce. Letoní Akademie se konala ve ètvrtek
16. èervna v sále Základní koly Vizovice. I pøes obèasnou trému v
pestrém programu vystoupily dìti ze tøinácti zájmových kroukù se
zamìøením na sport a hudbu. Odmìnou za pøedvedené výkony jim
byl bouølivý potlesk od rodièù, pøíbuzných a pøátel.
Velký dík patøí Mgr. Radmile Koncerové, øeditelce Z, za poskytnutí prostor pro nai Akademii.
V srpnu organizujeme 11denní pobytový tábor v rekreaèním
støedisku MONTE LOPE v obci Lopeník. Na tábor s indiánskou té-

matikou je pøihláeno 40 dìtí z Vizovic a okolí. K dobrému zabezpeèení tábora pøispìli svými finanèními dary pan Zdenìk Èimáø a Ludìk Polèák. Jménem úèastníkù tábora jim upøímnì dìkujeme.
Srdeènì Vás zveme na letoní Trnkobraní, kde budeme mít opìt
svùj dìtský koutek. Pøipravili jsme si pro Vae dìti spoustu zábavy a
nebude chybìt ani oblíbené malování na oblièej.

DDM Zvonek Vizovice pøipravuje na záøí novou podobu svých
webových stránek. Najdete na nich letoní nabídku a pøihláky do
zájmových kroukù a mnoho dalích informací.
Yvett Mikesková
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OD SOUMRAKU DO ÚSVITU..., EL I PES!

Milí pøátelé nevedních akcí,
v pátek 17. 6. 2016 se uskuteènil druhý roèník pøechodu z rozhledny Vartovna na rozhlednu /vysílaè/ Doubrava. Jinými slovy øeèeno od
západu slunce do jeho východu. Tento úkol si vzal na svá bedra
Josef Huòka, èlen KÈT Vizovice a zajistil ve potøebné. Pamìtní listy,
mapy, kontrolní hlídky, zajitìní bezpeènosti a hlavnì pøímluvu tam

nahoøe, aby se ve vydaøilo, vèetnì poèasí. A myslím, e se to
Pepíkovi podaøilo. A vy jdete opravdu celou noc? ...vy si fakt svítíte jen
èelovkami? ...nejste unavení a nechce se vám spát? Takto se nás
vyptávají lidé, kteøí se o nás dozvídají nebo potkají.

Letos byla pøíjemná teplota a témìø úplnìk nám svítil na cestu.
Hvìzdy se postaraly o dobrou náladu. Startovalo se po 21. hodinì z
Vartovny, kde provedla prezentaci pøedsedkynì KÈT Vizovice paní I.
Køenková s paní Ing. Øezníèkovou ze Seninky. Foto výchozí skupiny a
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u se lapalo pøes Taneènici v Pozdìchovì, kde byla první zastávka u
táboráku. Pokraèovalo se do Ubla a k chuti nám pøilo vhod odpoèinutí
u dobrého piva v hospodì u Zemské osy. Dokonce nás Ublané pøivítali zpìvem.
Pokraèovali jsme do Bratøejova, kolem toèny, smìrem k Chrámeènému. To u byla tma, jen svìtýlka baterek prozrazovala, e parta
nadencù, kteøí neznají únavu a jsou odhodláni noènímu dobrodruství jít vstøíc, se blíí k Doubravì. li mladí, starí i Elika - pes.

Zastavení na Suchém vrchu, malá svaèina a u jsme vidìli èervená svìtla vysílaèe. Bylo asi pùl tøetí ráno a zaèali jsme vystupovat na
poslední kopec pod rozhlednou. Díky dobrému bezpeènostnímu zajitìní, kdy byla k dispozici ètyøkolka Petra Divílka, zdravotní doprovod
Elenky Macháèkové, krásné fotky Ing. M. Vítka, díky dobré práci urèených kontrolních hlídek organizaèního výboru, doli jsme na Doubravu
pøed tøetí hodinou ranní v poètu 45 lidí, vichni zdrávi a s dobrou náladou. U táboráku jsme si opékali pekáèky a o obèerstvení se nám postaral pan álek z Louèky s otevøeným bufetem a moností vystoupat
na rozhlednu, kde jsme vyhlíeli východ slunce. A vìøte tomu, je to nìco úasného. Valaská krajina s lesy, políèky, remízkami, chalupami a
èervánky zalité mraky, z nich se pøed pùl pátou ranní vyhouplo sluníèko a ozáøilo vechno kolem nás.
Stálo to za to. Jednou za rok shlédnout takovou podívanou. Tak
pøítí rok zase
KÈT Vizovice dìkuje vem, co pomohli a podpoøili, e dobrý
nápad se podaøil.
Jarka Divílková, èlen KÈT Vizovice

4/2016
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UÈÍME SE OHLEDUPLNOSTI - DOPRAVNÍ DESATERO
KDE ZASTAVIT A STÁT
Podmínky pro zastavení a stání platí v obci a také mimo obec.
Strohou øeèí zákona smí øidièi zastavit a stát jen:
- vpravo ve smìru jízdy co nejblíe k okraji pozemní komunikace
- na jednosmìrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo
- v jedné øadì a rovnobìnì s okrajem pozemní komunikace
- nedojde-li k ohroení bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu,
smí v obci øidiè vozidla o celkové hmotnosti nepøevyující 3 500 kg
zastavit a stát kolmo, popøípadì ikmo k okraji pozemní komunikace
nebo zastavit v druhé øadì.
Kde nesmíme zastavit a stát je:
- v nepøehledné zatáèce a v její tìsné blízkosti
- pøed nepøehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na
nìm a za ním
- na pøechodu pro chodce nebo na pøejezdu pro cyklisty ve vzdálenosti kratí ne 5 m pøed nimi
- na køiovatce a ve vzdálenosti kratí ne 5 m pøed hranicí køiovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na køiovatce tvaru "T" na
protìjí stranì vyúsující pozemní komunikace
- v pøipojovacím nebo odboèovacím pruhu
- u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního
ostrùvku v úseku, který zaèíná dopravní znaèkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a konèí ve vzdálenosti 5 m za oznaèníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní znaèka není, ve vzdálenosti kratí ne 30 m pøed a 5 m za oznaèníkem
zastávky; je-li prostor zastávky vyznaèen vodorovnou dopravní znaèkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje",
platí tento zákaz jen pro vyznaèený prostor
- na eleznièním pøejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti
kratí ne 15 m pøed nimi a za nimi
- v místì, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní znaèku nebo
vodorovnou dopravní znaèku "Smìrové ipky" nebo "Nápis na vozovce"
- ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty
- v jízdních pruzích vyznaèených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu
- ve vzdálenosti kratí ne 5 m od zaèátku a konce vodorovné
dopravní znaèky "Podélná èára souvislá" nebo nástupního ostrùvku
tam, kde by mezi touto dopravní znaèkou nebo nástupním ostrùvkem
a vozidlem nezùstal volný alespoò jeden jízdní pruh iroký nejménì 3
m
- na mostì
- v tunelu; to neplatí v pøípadì nouzového stání na místì oznaèeném dopravní znaèkou "Nouzové stání"; v pøípadì nouzového stání
musí øidiè vypnout motor
- pøed vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty
nebo z místa leícího mimo pozemní komunikaci
- na vyhrazeném parkoviti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkovitì vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepøekroèí
dobu tøí minut a které neohrozí ani neomezí ostatní úèastníky provozu
na pozemních komunikacích, popøípadì neomezí øidièe vozidel, pro
nì je parkovitì vyhrazeno
- na tramvajovém pásu
- na silnièní vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci
- na jiných místech, kde by tím byla ohroena bezpeènost provozu
na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel
- na silnicích I. tøídy a za sníené viditelnosti i na silnicích II.
a III. tøídy mimo obec, kromì
míst oznaèených dopravní znaèkou jako parkovitì.
- na dopravním okruhu oznaèeném
dopravní
znaèkou
"Okruh" nebo "Zmìna smìru

okruhu" je zakázáno pouze stání
A jaká jsou pravidla pøi zastavení a stání? Je dobré si pamatovat,
e pøi stání musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh iroký
nejménì 3 m pro kadý smìr jízdy. V praxi by to znamenalo, e
nechat vozidlo stát na komunikaci mohu pouze v pøípadì, e komunikace bude mít min. íøku 8 m. Ale takových silnic, zvlátì v obcích a
mìstech, mnoho nenajdeme. Pøi zastavení musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh iroký nejménì 3 m pro oba smìry jízdy.
Jako øidièi pøi zastavení a stání nesmíme znemonit ostatním øidièùm
vyjetí z øady stojících vozidel. A pøi parkování vedle vozidla s oznaèením "Oznaèení vozidla pøepravujícího osobu tìce pohybovì
postienou" musíme ponechat boèní odstup nejménì 1,2 m.
Zøejmì nikdo z nás nebude pøesnì odmìøovat jednotlivé vzdálenosti,
ale mìjme na pamìti, e se máme vùèi sobì navzájem chovat ohleduplnì.
Také se mùeme setkat se zastavením v druhé øadì. To je ovem
zákonem povoleno pouze øidièi taxisluby pøi výkonu taxisluby.
Zároveò ale tento øidiè musí dbát potøebné opatrnosti, aby neohrozil
bezpeènost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Ve Vizovicích nám sice nejezdí tramvaj, ale mnozí z nás vyjídí i
jinam, kde se s tramvají mohou setkat. Zde musím upozornit na specifikum, které se týká právì mìst, kde tramvaje tvoøí souèást vozového parku. V dobì od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde
by nezùstal mezi vozidlem a nejblií tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh iroký nejménì 3,5 m.
Pokud zastavíme nebo stojíme s autem v rozporu se zákonem,
mùe nám v pøípadì prokázání viny být uloena policistou, stráníkem
nebo správním orgánem pokuta. V horím pøípadì, pokud vozidlo neoprávnìnì stojí na vyhrazeném parkoviti nebo tvoøí pøekáku silnièního provozu, mùe být takové vozidlo odtaeno.
Na závìr si zopakujeme pojmy stání, zastavení a zastavení
vozidla:
- stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro
zastavení
- zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytnì nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení pøepravovaných
osob anebo k neprodlenému naloení nebo sloení nákladu,
- zastavit vozidlo znamená pøeruit jízdu z dùvodu nezávislého na
vùli øidièe.
Zpracovala: JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy
a silnièního hospodáøství
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TEN DÌLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
To by si mohli pomyslet mnozí kolemjdoucí, kteøí by v tìchto dnech
zavítali do vizovické mateøské koly, kde se to nyní øemeslníky jen
hemí. Tak jako v pøedcházejících letech i letos vyuíváme letního

koviny, poloení nových podlah v kanceláøích a atnách uklízeèek, malování. Soubìnì s realizací tìchto akcí musíme zabezpeèit péèi o nae krásné zahrady a pøipravit tøídy na zahájení provozu. I kdy se
prázdniny pøehouply do své druhé poloviny a máme pøed sebou jetì
mnoho povinností, udìláme ve pro to, abychom dìti a rodièe v záøí
pøivítali v opravené a èisté mateøské kole.
Mgr. Ivana Petrù, øeditelka M
období k realizaci rùzných oprav a rekonstrukcí. Tou nejvìtí a nejnároènìjí je rekonstrukce kuchynì, která si to po témìø padesáti letech
provozu nepochybnì zaslouí. Tato akce zahrnuje stavební úpravy a
instalaci nového gastronomického zaøízení. Pokud budeme konkrétní,
z rozsáhlého seznamu prací jmenujme napø. odstranìní pùvodních obkladù, dlaby, omítek, dveøí, vybudování nové elektroinstalace, vodovodního øadu. Ve výètu nemùeme nevzpomenout provedení velmi nároèné a nákladné opravy výtahu a vzduchotechniky. V poslední fázi,
pøed montáí kuchyòských spotøebièù, pak také poloení nové podlahy a obkladù. Souèástí obnovy kuchyòské technologie je mimo jiné poøízení konvektomatu, elektrické pánve, úprava a instalace pracovních
ploch.
Díky podpoøe zøizovatele mohlo k této dlouho plánované a pøipravované akci dojít. Paní kuchaøky se tak mohou tìit na vaøení v pøíjemném, moderním prostøedí se pièkovou technologií, co se jistì pozitivnì projeví na kvalitì a chuti pøipravovaných pokrmù. Vìøíme, e i
kdy bylo uzavøení mateøské koly na nezvykle dlouhou dobu pro mnohé rodièe nepøíjemnou komplikací, vìtina z nich výsledek vekerého
snaení ocení.
Souèasnì s rekonstrukcí kuchynì probíhají dalí práce, které výraznì pøispìjí ke zkvalitnìní podmínek pro pøedkolní vzdìlávání. Za
zmínku stojí rekonstrukce hlavního vchodu dolní budovy, oprava pøípravny jídel u 1. tøídy, výmìna krytù radiátorù, oprava prostor na lù-

4/2016

17

Den otevøených dveøí v M, který bude 31. 8. 2016 od 8.00 16.00 hodin. Zveme vechny, kteøí se chtìjí do mateøské koly
podívat.

CO BUDE MAS PODPOROVAT?
MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s. bude v novém programovém
období pøerozdìlovat finance ze dvou operaèních programù - Integrovaný regionální operaèní program a Program rozvoje venkova. Celková alokace, která je urèená pro rozvoj regionu do roku 2023, èiní cca
37 milionù korun. Na co vechno budou moci být vae projekty zamìøeny a jaké jsou alokace jednotlivých opatøení, zjistíte níe. První výzvy
by chtìla MASka vyhlásit na pøelomu tohoto roku. Ve je vak závislé
na schválení Strategie komunitnì vedeného místního rozvoje, která je
v souèasné dobì v procesu hodnocení u øídících orgánù.
Aktuální informace z dìní v MAS, k pøipravovaným výzvám a dalí
zajímavosti naleznete na www.masvas.cz<http://www.masvas.cz>
nebo na facebooku MAS Vizovicko a Sluovicko.
Pavel Elík, MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

TJ SOKOL VIZOVICE
Vás zve na

Pøechod Vizovických hor,
který se koná v pátek 2. záøí 2016.
Sraz úèastníkù v 17 hodin u pøedzámèí.
Na Janové hoøe bude monost opékání
pekáèkù.
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ÈINNOST JEDNOTY OREL VE VIZOVICÍCH V NOVÉM KOLNÍM ROCE
Dìtem brzy skonèí prázdniny a my ji máme naplánováno, co se
od záøí bude v Orlu ve Vizovicích dít. Budeme pokraèovat nejen v
naich úspìných aktivitách, které navtìvuje témìø 100 dìtí z Vizovic
a okolí, ale také naváeme na akce, které v loòském roce mìly premiéru.
Tréninky florbalu pro vechny generace
Od pondìlí 5. záøí zaèínáme s florbalovými tréninky, které budou
probíhat následovnì:

Kategorie

Èas

Pøípravka
2008 a mladí

Støeda
16:00  17:00

Mladí áci
2004 - 2007

Støeda
16:50  18:00

Starí áci
2002 - 2003

Pondìlí
17:50  19:30

Muská
kategorie
(dorostenci,
junioøi, mui)
2001 a starí

Pondìlí
19:30  21:00

Místo

Trenér

Orlovna
Jakub paòhel
(za kostelem)
tìlocvièna
Z Vizovice
(Nová kola)
tìlocvièna
Z Vizovice
(Nová kola)
tìlocvièna
Z Vizovice
(Nová kola)

Kapacita

Roèní
poplatek

15

200 Kè

- Orlíèek- pøedkoláèek bude pokraèovat ve cvièení ve stejný den jako
døív, tedy v úterý od 16 do 17 hodin na orlovnì.
Pokud byste se k nám chtìli pøidat, neváhejte a kontaktujte cvièitelku Albìtu Dolealovou (mail: alz.dolezalova@seznam.cz, nebo na
tel. 607 720 109).
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Ondøej tach

(kapacita je
ji témìø
naplnìna!!)

400 Kè

Jiøí Oborský

20

500 Kè

Jiøí Burget

20

600 Kè

I v novém kolním roce budou nae mìsto reprezentovat v
Orelské florbalové lize týmy mladích ákù, starích ákù a muù.
Pøihláení pro nové zájemce bude probíhat vdy na prvních trénincích
dané kategorie a do vyèerpání kapacity. Jsme velmi rádi za zvyující
se zájem dìtí o tento sport, ale bohuel sportovní zázemí je ve
Vizovicích omezené. Kontakty na trenéry i více informací naleznete na
naem webu www.orelvizovice.cz. Aktuální informace o naplnìní
kapacit tréninkù budeme kromì webu zveøejòovat také na naem facebookovém profilu: www.facebook.com/orelvizovice.
Orlíèek - cvièení rodièù s dìtmi
Kdy jsme se poslední úterý v èervnu seli s dìtmi a jejich rodièi,
abychom posledním cvièením uzavøeli druhý rok oddílu Cvièení rodièù
s dìtmi - Orlíèek, zdálo se nám, e se dlouho neuvidíme. Prázdniny
ale utíkají jak voda, a my u se teï tìíme nejen na staré, ale i na nové
kamarády a kamarádky.

II. roèník turnaje Florbal Vizovice Open
Orel jednota Vizovice pøipravuje pokraèování úspìného turnaje
Florbal Vizovice Open, který se uskuteèní v sobotu 24. záøí 2016 v
tìlocviènì Z Vizovice. Rádi bychom druhý roèník tohoto turnaje rozíøili také pro kategorii studentù støedních a vysokých kol, kteøí ji v
loòském roce projevili velkou chu se turnaje zúèastnit. Nejvìtí florbalový turnaj ve Vizovicích a jeho okolí bude rozdìlen na 3 vìkové
kategorie - mladí áci (3. - 6. tøída), starí áci/dorostenci (7. tøída - 1.
roèník S) a junioøi (2. roèník S a V). Turnaje se zúèastní áci a studenti z Vizovic, okolních vesnic a budou také pozváni mladí florbalisté
z Kaavy, Zlína nebo Uherského Brodu. Bìhem sobotního dne dìti a
mláde pomìøí své síly mezi svými spoluáky, kteøí navtìvují Z

Vizovice, a také vyzkouí své dovednosti proti hráèùm z jiných èástí
Zlínského kraje. Tento projekt byl finanènì podpoøen Nadací SYNOT
zøizovanou senátorem Ivo Valentou.
Ná oddíl se toti kvùli vìkovému rozpìtí svých èlenù dìlí na dvì
skupiny, které tak mohou pøijmout nové èleny. Mladí skupinka dìtí ve
vìku 1 - 3 roky se svými rodièi - Orlíèek se bude scházet vdy ve ètvrtek od 16 do 17 hodin na orlovnì. Starí dìti ve vìku 4 - 6 let s rodièi
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Tìíme se, e se s vámi uvidíme nejen na výe uvedených akcích,
ale i pøi ostatních orelských aktivitách, o kterých se mùete doèíst v
nástìnce pøed orlovnou, èi na webových stránkách www.orelvizovice.cz.
Mgr. Albìta Dolealová a Bc. Ondøej tach

DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE VIZOVICÍCH A SPÁDOVÝCH OBCÍCH
Mìstský úøad Vizovice, odbor dopravy a silnièního hospodáøství
(dále také "ODSH"), v souvislosti s realizací stavby "Silnice I/49
Vizovice - Lhotsko", opravám stávajících silnic I. tøídy (I/69, I/49),
dále s pøipravovanou akcí "Trnkobraní 2016" a pøipravovanou
motoristickou soutìí BARUM CZRECH RALLY ZLÍN upozoròuje
na dopravní omezení ve Vizovicích a spádových obcích.
1. K omezení na silnicích I. tøídy (I/69, I/49) ODSH poádal o
vyjádøení majetkového správce pøedmìtných silnic tj.
Øeditelství silnic a dálnic ÈR správa Zlín.
Vyjádøení Øeditelství silnic a dálnic ÈR k dopravnímu omezení v okolí Vizovic v roce 2016
Severovýchodní èást Zlínského kraje se ve stavební sezonì
2016 stala pøedmìtem intenzivní èinnosti ØSD ÈR jak z hlediska
oprav stávajících komunikací, tak z hlediska nových investic. Toto
pøináí omezení dopravy a vedení objízdných tras na stávajících silnicích I. tøídy v oblasti Vizovicka a Vsetínska.
Pøi plánování uzavírek a oprav komunikací I/49 a I/69 v okolí
Vizovic jsme byli znaènì limitováni velkými spoleèenskými akcemi,
které v letních mìsících kadoroènì ve Vizovicích probíhají. V období od dubna do poloviny èervence letoního roku byla provedena, za
èásteèné uzavírky sil. I/69 od Vizovic po Jasennou, oprava prùtahu
obcí Jasenná a kompletní rekonstrukce ulice Chrastìovská ve Vizovicích. Ulice Chrastìovská dlouhodobì vykazovala nerovnosti povrchu, které dlouho znepøíjemòovaly ivot zde ijícím obèanùm (ostøik
vodou, hluk). Po provedených sondách jsme zjistili, e konstrukèní
vrstvy vozovky jsou nedostateèné pro pøenesení nynìjí dopravní
zátìe. Z tohoto dùvodu jsme byli nuceni pøistoupit ke kompletní
rekonstrukci vozovky vèetnì podkladních vrstev kameniva, deové
kanalizace a dvou mostù na zaèátku a konci opravovaného úseku.
Stavba byla sputìna do provozu 14. 7. 2016 v den zahájení festivalu.
Po odjezdu návtìvníkù MOR jsme v úterý 19. 7. 2016 úplnì
uzavøeli komunikaci I/49 mezi Vizovicemi a Lhotskem. V termínu od

19. 7. 2016 do 30. 9. 2016 pøedpokládáme dokonèení investièní akce
obchvatu Lhotska. Toto pøedstavuje nutnost propojení stávající I/49
na nový úsek, a tedy úplnou uzavírku stávající sil. I/49 na zaèátku
obce Lhotsko a ve druhé fázi na konci obce Lhotsko.
Objízdná trasa pøi této plné uzavírce je schválena po sil. I/69
pøes Jasennou a Vsetín, pro osobní automobily pøes obec Ublo,
Bratøejov. Obec Lhotsko bude v kadé fázi z jedné strany pøístupná.
I pøes plnou uzavírku silnice zhotovitel umoní prùjezd vozidlùm IZS
a autobusùm linkové dopravy.
Po tomto propojení - pøedpoklad k 30. 9. 2016 - bude zprovoznìn celý obchvat a budou zruena vekerá dopravní omezení.
Úplné uzavírky silnice I/49 ØSD ÈR vyuívá k opravám znièených povrchù navazujících úsekù, a to ulice Øíèanské ve Vizovicích,
kdy probìhla její kompletní obnova povrchu za tzv. tichý asfalt a dále
je kompletnì obnovován povrch mezi Lhotskem a Pozdìchovem.
Tyto práce jsou provádìny za èásteèné uzávìry (kyvadlová doprava). Práce na ulici Øíèanské budou dokonèeny do 10. 8. 2016 a na
úseku Lhotsko - Pozdìchov do 30. 8. 2016.
Chceme podìkovat pøedevím obèanùm Vizovic, Chrastìova,
Lhotska a dále pak ostatních dotèených obcí za trpìlivost a toleranci, která byla a je potøebná pøi provádìní technologicky nároèných
výe uvedených akcí.
Ing. Karel Chudárek øeditel Správy Zlín
2. K pøipravované akci "Trnkobranní 2016" ODSH uvádí, e
zmìna reimu dopravy bude pøevánì na ul. Sluovská, Nádraní,
Tìchlovská, Tyrova a silnici III/0496 v termínu od 18. 08. 2016 od
18:00 hod. - 21. 8. 2016 do 12:00 hod. Pro pøehled, k uvádìnému
omezení, ODSH pøikládá situaci dopravního znaèení.
Odpovìdná osoba Michal Øehák, tel. 604 216 568
3. K pøipravované motoristické akci "BARUM CZECH RALLY
ZLÍN" ODSH poádal o informaci poøadatele akce a níe je jeho
vyjádøení vèetnì situace dopravního znaèení a uzavírek.
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Vyjádøení k 46. roèníku motoristické soutìe Barum Rally 2016
V úterý 23. 8. 2016 se uskuteèní testování rally vozidel v rámci

Omlouváme se pøedem za moné komplikace zpùsobené testováním, prosíme o toleranci a trpìlivost.

Barum Czech Rally Zlín. Tra testování povede po místní komunikaci v oblasti Tìchlov - Èamínka - Chrastìovské paseky - Vizovice.
Uzávìra v tìchto místech potrvá od 7:30 - 17:30 hodin. Silnièní provoz nebude omezen ze Sluovic (èerpací stanice Benzina) smìrem
na Vizovice.

V pøípadì dalích dotazù se mùete obrátit na Ing. Pavel
Koneèný, tel. 774 594 008
V pøípadì dalích dotazù se mùete obrátit na vedoucí odboru
dopravy a silnièního hospodáøství JUDr. Terezii Zlámalovou tel. 777
471 180

SLOVO NA CESTU

Proto chci podìkovat také øeditelce základní koly Mgr. Radmile
Koncerové. Pøedmìt Katolické náboenství vyuèuje na zdejí kole
faráø spoleènì s laickými spolupracovníky (katechety) v podstatì stále
a kola vdy ochotnì vycházela vstøíc pøáním a potøebám garanta
výuky (farnosti). Ani toto není samozøejmé a je tøeba za to podìkovat.
Vzdìlávání probíhalo také prostøednictvím místní skupiny Èeské
køesanské akademie, kterou zaloil evangelický faráø Mgr. Jiøí Malý.
Prozíravì do ní pøizval i sousedící katolickou církev. Mìsto Vizovice
usiluje, aby obèané nad dìním ve svìtì èi v tuzemsku pøemýleli. To
je jen a jen dobøe. Proto také dìkuji za podporu mylenky vzdìlávat
druhé skrze pøednáky, které (bohuel) vìtinou nenavtìvoval hojný
poèet posluchaèù. Ale to se mùe èasem zmìnit (snad k lepímu).
Proil jsem ve Vizovicích krásných a díky Bohu naplnìných sedm
let ivota. Pøipomínat mi to budou nejen upomínkové pøedmìty, které
budu mít stále na oèích, ale pøedevím sedmdesát sedm schodù, po
kterých budu stoupat ke kostelu sv. Jana Køtitele v Bílovicích, abych se
modlil a obìtoval nejen za své souèasné farníky, ale také za ty, které
mi Pán ji døíve pøivedl do cesty.
Kdy budete mít cestu kolem, zastavte se. Rád Vás uvidím. Vdy
opravdové pøátelství nemùe oslabit ani vzdálenost, ani èas. Jste mi
blízcí, a to se ji nikdy nezmìní. Protoe Lásku nic nezastaví - ani utrpení, ani nemoc, ani smrt (srov. Øím 8,38n).
Mému nástupci, otci Josefovi, pøeji tìstí na dobré spolupracovníky, velkou trpìlivost a neochvìjnou víru, e "bláznovství Boí je moudøejí ne lidé a slabost Boí je silnìjí ne lidé" (1 Kor 1,25).
Pokud jsem nìkomu ublíil, odpuste mi. Jetì jednou upøímné
díky. Modlím se za Vás a vem ze srdce ehnám.P. Jindøich Peøina

Jsem moc rád, e mohu touto cestou pozdravit vechny obyvatele Vizovic a vyjádøit jim svou vdìènost za to, e jsem se na krásných
sedm let mohl stát souèástí jejich ivotù. S mnohými jsem se setkával
pøi pravidelných bohoslubách, s dalími mimoøádnì pøi rozlouèení s
blízkými, s nìkterými pøi sportovních èi kulturních akcích, se zbytkem
pøi nákupech nebo v èase souvisejícím s rekreací a odpoèinkem. Vizovice jsem si zamiloval a je tìké se s nimi, resp. s Vámi rozlouèit.
Cítím jako veliký nedostatek, e jsem nebyl schopen zprostøedkovat Vám vhled do ivota farního spoleèenství prostøednictvím tìchto
novin. Horeènì jsem pracoval na vytváøení Farního zpravodaje, který
byl k dostání nejen v kostele, ale i na mnoha místech naeho mìsta.
Na pøíspìvky do Vizovských novin nezbýval èas ani síla. Vìøím, e se
situace zmìní k lepímu s pøíchodem nového faráøe P. Josefa Rosenberga.
Nyní chci moc podìkovat vedení mìsta Vizovice, jmenovitì paní
starostce Bc. Sylvii Dolanské a paní místostarostce Mgr. Alenì Hanákové za výbornou spolupráci pøi udrování historického dìdictví, kterým kostel sv. Vavøince bezesporu je. Není to jen budova z kamene, cihel a malty. Je to budova, která vechny obyvatele Vizovic odkazuje k
hodnotám pøesahujícím horizont pozemské existence. Budova, která
dává dobru i zlu pøítomnému v naich ivotech nový rozmìr. Kostel sv.
Vavøince zøetelnì odkazuje na víru pøedkù a na jejich lásku k Bohu a k
lidem.
Dìkuji za finanèní dary, které postupnì poslouily k opravì elektroinstalace ve vìi kostela, k rekonstrukci hromosvodu, ke generální
opravì chodníku kolem kostela, pøilehlých schodi a k dalímu. Dar je
záleitost uiteèná, ale ne vdy samozøejmá. Pokud se toti rozhodnete podporovat vìci Boí, vdy se najde dostatek odpùrcù nejen v øadách nevìøících, ale kupodivu i v øadách naich køesanských bratøí a
sester. Jetì jednou díky za to, e jste byli ochotni toto riskovat i za cenu nepochopení mnohých. Vae politická kariéra je vdy závislá na
podpoøe lidí. Právì v tomto kontextu je Vae rozhodnost obdivuhodná
a inspirující.
Nechci vak dìkovat jen èelním pøedstavitelùm místní samosprávy, mìstské radì a zastupitelstvu. Farní spoleèenství má toti svùj
význam nejen pøi udrování historického dìdictví mìsta. Stejnì dùleité je pøi výchovì a vzdìlávání nových generací.
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CHRASTÌOVTÍ HASIÈI DEVÁTÍ
NA MYSLIVECKÉM DNI SE POZNÁVALY STOPY LESNÍ ZVÌØE

V sobotu 18. 6. 2016 se ve
Vrbìticích odehrálo okresní kolo
poárního sportu. Chrastìovtí
hasièi postoupili z prvního
místa okrskové soutìe, která
se konala v kvìtnu v Bratøejovì.
Chlapi mìli dostatek èasu na pøípravu, poctivý trénink a hlavnì
meditaèní soustøedìní, které se
jim pro pøípravu v Bratøejovì tak
osvìdèilo.
Pravidla hasièského sportu
se odvíjí od toho, co ve musí
hasiè u skuteèného zásahu
zvládnout, jeliko musí být rych-

lý, obratný, vytrvalý i odváný,
tak i hasièská soutì je tomu pøizpùsobena. Velký dùraz je kladen na pøekonávání nejrùznìjích pøekáek, souboj s ohnìm,
práci ve výkách a hlavnì perfektní týmovou spolupráci. Dobrovolní hasièi soutìí v tìchto
disciplínách - bìh na 100 m s
pøekákami, tafeta na 4 x 100 m
s pøekákami, poární útok. Soutìí se v drustvech, kdy se
zapoèítávají èasy tøí nejlepích
jednotlivcù.

Okresního kola soutìe se
zúèastnilo 14 drustev. Klání bylo
velmi vyrovnané a bojovalo se a
do poslední minuty. Nai hasièi
skonèili i pøes výborné výsledky
ve vech disciplínách na devátém místì.
Jak u bývá zvykem, konec
kolního roku je na Chrastìovì doprovázen mysliveckým odpolednem. To letoní se
konalo v sobotu 25. èervna od 14
hodin. Poèasí se nadmíru vydaøilo, bylo sluneèno, pro nìkoho
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moná a pøíli teplo, protoe v
odpoledních hodinách se rtu
teplomìru vyplhala a ke tøiceti
stupòùm celsia. Ale spolku myslivcù, který je zastoupen nejenom Vizovjany, ale také Chrastìovjany, to vùbec nevadilo. Pro
dìti si myslivci pøipravili velmi
pestré soutìe a program. Dospìlí návtìvníci se zase, jak u
to bývá zvykem, mohli tìit na
výborný zvìøinový gulá.
Dìtské soutìe letos byly,
oproti loòským rokùm, kdy se
poznávaly napø. jednotlivé stro-
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sklo, látky, pet lahve, tetra pack,
papír, pomeranè, výkaèka, cigareta èi kelímek. Nejdelí dobu
rozkladu má sklo - 1 000 let, dále
dìtské pleny - 250 let, pet láhve
shodnì s obaly tetra pack - 100
let, kelímek - 70 let, výkaèka 50 let, plechovka spoleènì s
cigaretou - 15 let, 1,5 roku se
rozpadá pomeranè a 1 rok látky.
Nejrychleji z výe jmenovaných
vìci se rozpadá papír. Moná
není na kodu zde pøipomenout,
e ve, co si doneseme do lesa,
je potøeba si z nìj i odnést a
doma tento odpad ekologicky zlikvidovat.
Za sebe musím øíct, e jsem
ocenila vìdomostní soutìe,
které si pro nás myslivci pøipravili. A u se jednalo o kvíz - "Les
není smetitì", èi pro dìti pøi-

my, ptáci, stopy lesní zvìøe, obohaceny i o znalosti, kterými
mnohdy nedisponovali ani dospìlí. Co mì samotnou pøekvapi-
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lo a sama jsem si tuto soutì i
vyzkouela, jak dlouho se rozpadají nìkteré odpadky v lese,
napø. plechovky, dìtské plenky,
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pravený hudební nástroj dendrofon, kde si mohly vyzkouet nejen zvuky z 10ti tuzemských døevin, ale i pøiøadit jednotlivá døeva
ke stromùm. Dále se mi moc líbila i výuková tabule "Plody a semena lesních døevin". Myslivcùm patøí velký dík za to, e
vzdìlávají nejenom dìti, ale také
nìkteré dospìlé.
Olga Kmínková

ART BAZAR (U KANÁRÙ) SOBOTA 11. 6. - NEDÌLE 12. 6. 2016
Druhý roèník Art Bazaru u Kanárù na zahradì. Letos kromì
Pepy Kanára (sochy a malby) vystavovaly i Elika Miklovièová (kresby a malby), Jana Ulmanová (grafiky a kresby), Jana Zemanová
(fotografie), pan Velecký (malby) a áci výtvarného praktika ze
základní koly (kresby a malby).

ta ikovných mladých umìlcù. Dát anci umìlcùm ukázat svá díla ve
veøejném prostoru a pøípadnì je po domluvì se zájemcem prodat.
Pokud vidí, e jeho díla vyvolávají u lidí reakce, nebo si je dokonce
chtìjí poøídit, myslím, e to musí kadého umìlce povzbudit k dalí
tvorbì a mladé zaèínající tøeba ovlivní i pøi výbìru koly a dodá energii k dalímu zdokonalování se. Nejmení dìti mají jedineènou monost pohybovat se mezi umìleckými díly, namalovat si nìco a vysta-

vit to na místo, které se jim líbí a ihned získávají zpìtnou vazbu od
okolí (vìtinou pochvalu), a to podpoøí jejich sebevìdomí.
A v neposlední øadì lo o setkání lidí, dospìlých i dìtí. Na
akci se jich selo urèitì kolem stovky. Nebyla nouze o pøátelské
rozhovory, smích, dìtské hry a pláè.

Oproti loòskému roku byla akce obohacena o výborné øecké speciality, které pøipravila moje ena Ioanna Kollia. Podaøilo se nám (pøedevím mojí enì) pøinést na
Valachy kousek øecké kultury,
kterou tolik milujeme a snaíme
se ji ukázat alespoò pøes jídlo
(kdy u sem nejde pøestìhovat
moøe).
S pøípravami a hladkým
bìhem celé akce nám pomohli
Maruka Valníèková a Katarina
Pentoová, mùj bratr a samozøejmì i mnoho kamarádù, kteøí
pøiloili vlastní ruce nebo nám
nìco pùjèili.
Smyslem akce bylo podpoøit kulturu, ukázat lidem, e ve
Vizovicích se tvoøí a je tu spous-

Nae zahrada je ideální místo pro takovou akci. Je prostorná,
dobøe èlenìná. Je tu místo pro vystavení vìcí, hru dìtí, posezení,
relaxaci.
Trochu mì mrzí, e se mi nepodaøilo udìlat akci vìtí reklamu.
Zpìtnì zjiuji, e o ní mnoho lidí nevìdìlo. Nebo se ostýchali pøijít,
kdy li kolem. Pøítì - vichni milovníci kultury a nevedních záitkù, jste zváni.
Pepa Kanár
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Z ÈINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
V mìsíci bøeznu se pro dìti
z Mateøské kolky Vizovice
uskuteènily 2 besedy v budovì
víceúèelového zaøízení Mysliveckého spolku Vizovice (MS).
Místopøedseda MS pan Radek
Èervenka dìtem poutavì vyprávìl o èinnosti 44 myslivcù
MS, o jejich péèi o zvìø, jako je

monost si ovìøit své veobecné znalosti na nauèných panelech. Na jednom panelu byly
zobrazeny plody a semena lesních døevin a bylo nutné pøiøadit
správný èeský, pøípadnì i latinský název. Na druhém panelu s
názvem Les není smetitì
bylo napø. sklo, papír, plechov-

Krajskému øeditelství Zlín Lesù
Èeské republiky, s.p.
Dne 24. 6. 2016 oslavil ná
dlouholetý, dnes ji èestný
èlen, pan Alois Poláek úctyhodné jubileum - 90 let. Do
dalích let mu pøejeme hodnì
zdraví a radost z vnuèek.
Èestný èlen Antonín Lutonský 12. 3. oslavil 80. narozeniny, èestný èlen Ladislav Glück
31. 8. a ná èlen Stanislav
Rychlík 1. 11. oslaví 80. narozeniny. Vem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví do dalích let.
Ing. Antonín imek, Hana
Stodolová
Myslivecký spolek Vizovice

napøíklad zimní pøikrmování
nebo obhospodaøování 13 políèek pro zvìø. Seznámil dìti s
druhy zvìøe, která se v okolí
Vizovic vyskytuje, ukázal jejich
stopy a trofeje, názornì pøedvedl pouívání vábnièek a zodpovìdìl zvídané otázky dìtí.
Dále dìti mìly monost si prohlédnout knihy s mysliveckou
tématikou.
Dne 14. 5. 2016 poøádal
Okresní myslivecký spolek Zlín
Èeskomoravské myslivecké
jednoty soutì dìtí o Zlatou
srnèí trofej. Za nae MS se zúèastnil pøedkolák Filip Hába.
Dìkujeme za dobrou reprezentaci.
V sobotu 25. 6. 2016 se konalo pro veøejnost jako kadoroènì Myslivecké odpoledne
na Chrastìovì - dìtský den s
MS a Lesy ÈR, s.p. K obèerstvení byl pøipraven zvìøinový
gulá a peèený divoèák. Dìti
soutìily ve støelbì ze vzduchovky, støelbì z luku, malování køídami, poznávaly vìtvièky
stromù, vycpaniny a stopy
zvìøe. Mìly monost si také
zahrát na tzv. dendrofon, který
byl sloen ze stejnì velikých
kusù døev z naich bìných
døevin, které pro názornost
vyluzují pøi poklepání rozdílné
tóny. Jak dìti, tak i dospìlí mìli
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ka, pet láhev, dìtská plena,
výkaèka a úkolem bylo pøiøadit
cedulky, za kolik let se daná
vìc v pøírodì rozloí. Zde mìli
problémy s urèením doby rozkladu i dospìlí.
Kadé dítì dostalo diplom,
ve kterém byla zaznamenána
jak jejich úèast, tak výsledky v
jednotlivých soutìích. U kadého stanovitì byl zajitìn
pitný reim dìtí. Po skonèení
soutìí vechny dìti obdrely
rùzné odmìny.
Letoního roèníku se i pøes
tropickou teplotu zúèastnilo cca
50 dìtí a pøítomnými dospìlými
byla akce velmi pozitivnì hodnocena.
Touto cestou také dìkujeme vem sponzorùm, kteøí se
na akci podíleli, zejména
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UÈITEL Z VE VIZOVICÍCH, FRANTIEK JIØÍÈEK, BY SE LETOS V SRPNU DOIL 100 LET

Vzpomínání
Kdy jsem uklízela u mojí maminky Zdenky Jiøíèkové, která letost oslavila 96té narozeniny a kterou starí lidé z Vizovic znají jako
prodavaèku v mlékárnì, kde Eskymo stálo 50 haléøù, nala jsem
ve starím kufru nìjaké listiny, medaile, kníky s vìnováním a rùzné
pozvánky, napøíklad od Aloise Háby na operu Matka, od Josefa Èimáøe knihu Lidové lékaøství a
spoustu potvrzení a listin týkajících
se ivota mého tatínka, uèitele Z
ve Vizovicích, Frantika Jiøíèka,
který by se letos v srpnu doil
100 let.

Narodil se ve tramberku 7.
srpna 1916. Vystudoval uèitelský
ústav v Pøíboru a v roce 1935 byl
ustanoven uèitelským praktikantem ve Sluovicích. Zpoèátku uèil
bezplatnì a pak za odmìnu. Výpomocným uèitelem se stal ve Sluovicích, Provodovì, Bohuslavicích a Vizovicích. Pøes prázdniny
byl vdy ze sluby vyvázán. V té
dobì pracoval ve sportovním a
turistickém klubu a v Èeskoslovenském Orlu jako cvièitel ákù. V
roce 1939 nastoupil vojenskou
slubu, z které byl proputìn v
dùsledku okupace. Jako výpomocný uèitel nastoupil na Obecnou kolu v Pozdìchovì. V roce
1940 se vrátil zpìt do Vizovic, kde
se také oenil.
30. èervence 1943 byl
zatèen gestapem pro podporu
èinnosti partyzánù ve slezských
Beskydech. Bylo mu kladeno za
vinu opatøování obèanských legitimací a oacení pro aktivní èinovníky v partyzánském hnutí. Byl vyslýchán v Ostravì. Díky pomoci
pátera Vyslouila ho mohla maminka navtìvovat, popøípadì dát
balíèek s jídlem, který né vdy
dostal. Odváela si roztrhané a
zkrvavené obleèení. K soudu neel, ale byl poslán se skupinou
komunistických pracovníkù pøímo

S rodinou (vpravo Fr. Jiøíèek).

S jednou ze svých tøíd.
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centraèního tábora v Dachau,
kde byl 29. dubna 1945 osvobozen americkou armádou. Domù
se vrátil a 24. kvìtna. Podle
vyprávìní vím, e vìzni na tom
nebyli zdravotnì dobøe, museli si
postupnì zvykat na jinou stravu,
kterou jim poskytli osvoboditelé.
do koncentraèního tábora ve
Flossenbürgu, Happurgu, Hersbrucku a pochodem smrti do kon-

Po osvobození se ihned hlásil
do kolní sluby ve Vizovicích, kde
mu byla udìlena dvoumìsíèní
zdravotní dovolená. Potom musel
jetì dokonèit vojenskou slubu,
která byla pøeruena okupací. Byl

Pozvánka ke slavnosti.
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èlenem ÈSL, kde krátce vykonával
funkci pøedsedy do doby, ne byl
zvolen v èervnu 1946 za pøedsedu

Fr. Jiøíèek pokládá zákl. kámen koly.

1948 odeel z funkce pøedsedy,
ale stále zùstal èlenem MNV. Stal
se èlenem Svazu protifaistických
bojovníkù SPB, kde byl jednatelem a za spolupráce s MNV organizoval vybudování dvou památníkù odboje (jeden na obecním høbitovì a druhý pøed místní Sokolovnou).

MNV ve Vizovicích. Jako pøedseda vyhlásil dvouletý plán, který byl
vypracován plánovací komisí MNV
z návrhù vech stran NF. Cituji ze
zápisu schùze: Pøedseda MNV p.
Jiøíèek správnì øekl, e zùstane
tento plán pouhým cárem papíru,
kdy se nenajdou lidé, kteøí jej
uvedou ve skutek.
Nejdùleitìjími body tohoto
plánu byly: dokonèení a schválení

regulaèního plánu mìsta, stavba
nové kolní budovy, stavba nové
poty s úplnou automatizací a
kabelizací v obci, stavba osmibytových jednotek pøi kole a nového
estibytového èinovního domu,
stavba nového mìstského vodovodu.
V záøí 1947 poklepal tatínek
na poloený základní kámen k
výstavbì nové koly. V bøeznu

dek a slunì se choval. Od roku
1960 pracoval jako okresní metodik a také èlen kabinetu matematiky pøi KPÚ v Brnì. Spolupracoval
na vydání mnoha metodických
listù, sbírek pøíkladù atd. Ve volných chvílích se bavil vypalováním

Od roku 1953 - 1957 vedl ve
Vizovicích drustevní kolu práce
a uèil na zimní kole zemìdìlské
mládee. O prázdninách vedl
chmelové brigády vizovických kol
v Drahomyli. Byl také èlenem
achového oddílu jednoty Sokol.
Vydal 45 èísel Vizovských novin.
Ve kole vyuèoval pøevánì
matematiku a geometrii. Vedl áky
k tomu, aby logicky mysleli, správnì usuzovali a samostatnì pracovali. Vyadoval od nich kázeò a
poslunost. Usiloval o to, aby
kadý ák podle svých schopností
plnil uloené úkoly, udroval poøá-

Na chatì s rodinou.

Na chmelové výpomoci.
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døevìných vaøeèek, talíøkù a obrazù, které snad jetì teï zdobí
nìkteré domácnosti. Za pátera
Bezïeka namaloval vechny plechové postavy betlému, který se
dodnes pouívá vdy na Vánoce v
naem kostele. Snad si i jeho áci
obèas vzpomenou na svého uèitele, i kdy byl pøísný. Zemøel v roce
1980, ve vìku 64 let.

Panu uèiteli s láskou
Co se mi vybaví pøi vzpomínce na pana uèitele Jiøíèka - výborný uèitel.
Pan uèitel Jiøíèek patøil spolu s
panem uèitelem Javorkem k lidem,
kteøí mne nejvíce ovlivnili v mém
kolním ivotì. Dokázali mi z
mnohdy obávaného pøedmìtu matematiky udìlat zábavu. Pan uèitel

Napsala dcera Petra Hálová

Heslo nad bránu pro Sloko (1980).
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Jiøíèek byl pøísný, ale spravedlivý
uèitel. Vzpomínám si, jak nám trpìlivì, s pomocí krabièek vysvìtloval, jak názornì pochopit obsah a
povrch tìles. Zásluhou jeho metodických kouzel si to lehce pamatuji témìø 60 let.

je, názornì mu to po vzoru pana
uèitele ukázala a on to lehce pochopil.

Kdy pøíel za mnou mùj vnuk
esák a nemohl pochopit geometrii, vzpomnìla jsem si na pomùcku
pana uèitele, vzala krabièku od èa-

Díky za mne i mého vnuka.
Eva Ludvíèková

Pane uèiteli, mìl byste urèitì
radost, e to funguje i po tolika letech.

Zpracoval: Richard Jaronìk

Prùkaz turisty.

HLAVNÍ SEZONA V INFORMAÈNÍM
CENTRU VIZOVICE
Vizovické informaèní centrum pøivítalo hlavní turistickou sezonu
v novém kabátu.
Prostor je vybaven novým nábytkem a návtìvníkùm jsou také
nabízeny nové sluby.
Kromì stávajících slueb, jako jsou napø. kopírování èi vyuívání veøejného internetového pøipojení, je novì nabízeno laminování
nebo krouková vazba písemností. Nové venkovní posezení vybízí k
odpoèinku jak turisty pøijídìjící do naeho mìsta, tak i místní obèany. Pøi odpoèinku si mohou vychutnat nìkolik druhù kávy, kterou je
mono zakoupit pøímo v informaèním centru.
K nové slubì patøí také pùjèování jízdního kola.
V informaèním centru je moné zakoupení vstupenek na rùzné
akce poøádané nejen Domem kultury Vizovice, ale i dalími poøadateli.
Turistické informaèní centrum Vizovice, které má sídlo v Domì
kultury ve vestibulu, bylo certifikované 8. 9. 2015 v kategorii C. Co to
nejen pro turisty, kteøí navtíví Vizovice, znamená? Nabízíme zde
propagaèní materiály jak mìsta Vizovice, tak irokého okolí, vèetnì
Bìhem festivalu Masters of Rock se informaèní centrum tìilo
vysoké návtìvnosti, kdy fanouci festivalu hojnì navtìvovali nae
prostory. Kromì upomínkových pøedmìtù si odnáeli øadu informací
o naem mìstì i o zajímavostech v okolí. Vyuívali naich slueb a
kadý den se vraceli k posezení u kávy èi monosti hraní na klavír ve
foyer, kdy byl klavírista vdy odmìnìn zasloueným potleskem.
Otevírací doba Turistického informaèního centra je v dobì sezóny od pondìlí do pátku od 8:00 do 12:00 a 12:30 do 16:30, o víkendu potom od 10:00 do 14:00.
Lenka talmachová

turistických a cyklistických map, prùvodcù, brour a letáèkù vech
zajímavostí, které mùou turisti navtívit. Pracovnice centra uije
kadému návtìvníkovi program dle jeho poadavkù pøímo na míru.
Od bøezna letoního roku prochází prostory Domu kultury úpravami z dùvodu stìhování knihovny Josefa Èimáøe z pøedzámèí
Státního zámku Vizovice do ji zmínìných prostor Domu kultury. Tyto
úpravy se dotkly i Turistického informaèního centra a toto získalo
zbrusu nový, moderní háv. Prostory jsou zmodernizované, vybavené
novým nábytkem a pøipravené na èeské i zahranièní návtìvníky.

Nabídka kola k zapùjèení
V Informaèním centru máme k zapùjèení horské kolo
znaèky MONGOOSE Amasa Comp.
Ceník pùjèovného:
Vratná záloha:
1000 Kè
1/2 den:
100 Kè
1 den:
200 Kè
Kadý dalí den:
100 Kè
1 týden:
600 Kè
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