Pøehled uzavírek silnic
Místní akèní plán Vizovice
Snídala se fairtradová káva
Orelská fotbalová liga

2

Vizovské noviny

Váení spoluobèané,
rád bych se dnes zmínil o monostech sportování pro
vechny ve Vizovicích. Jsme mìsto plné mladých lidí, kteøí
rádi sportují a pro nìkteré je to pøímo velký koníèek.
Èasto slyím od lidí, kteøí by se rádi hýbali v okolí svého bydlitì, o jiných obcích, malých i velkých, e mají krásnì opravená a ijící sportovitì. Stadiony, místa pro hry
dìtí, místa, kde se pak i mohou po sportovním výkonu sejít
a posedìt. Ve Vizovicích není kde sportovat a stávající
sportovitì chátrají. Plochy u Sokolovny, ovál fotbalového
stadionu, koupalitì Chcete se zapotit, riskujete úraz. Za
sportem se jezdí jinam, nebo se prostì nesportuje, a to je
koda. Z betoòáku nad kolou plot udìlal krásné høitì jen
pro nìkteré. Bazén je jetì sloitìjí otázka, která vyaduje nemalé finance k øeení.
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Prakticky vechna sportovitì ve Vizovicích patøí Sokolu. Zøejmì se o nì v souèasné situaci nemùe nebo nedokáe postarat. Za mìsto se snaíme podat pomocnou
ruku, je to pøece v zájmu vìtiny Vizovjanù a náklady na
opravu nìkterých sportovních ploch nemusí být nijak závratné. Probìhla u øada jednání o zákonném zpùsobu,
jak to provést. Na posledním, kde se s radou mìsta seli
pøedstavitelé výboru Sokola, jsme doli k nástinu dohody,
e pøi dlouhodobém pronájmu stadionu by mìsto mohlo v
zájmu pohybuchtivých obèanù opravit dráhu okolo fotbalového trávníku, kde by se pak dalo bìhat, bruslit, jezdit na
kolech a v okolí udìlat tøeba venkovní posilovnu. Mohla by
to být první vlatovka, jak se postarat o sportovitì na
území mìsta, kde by na konci, a to je otázka mnohem sloitìjí a nákladnìjí, mohla být jednou i zrekonstruovaná
Sokolovna. Pøedstava spolupráce mezi mìstem a Sokolem spoèívá v tom, e by Sokol nìkteré své majetky dlouhodobì pronajal mìstu, aby se Vizovice pokusily získat
dotaèní podporu na údrbu nebo budování sportovi. Bez
dlouhodobého pronájmu není získání dotací moné, ponìvad jsou poskytovány pouze na vlastní majetek nebo
dlouhodobì pronajatý. Po ukonèení pronájmu by opravená
nebo nová sportovitì zùstala Sokolu. Doufám, e do pøítího roku se to podaøí dotáhnout k dohodì a realizaci alespoò u oválu fotbalového stadionu. Doufám, e nás v tomto
úsilí vichni vizovtí sokoli podpoøí.
Pavel Skalka

UIVATELSKÝ VÝZKUM WEBU MESTOVIZOVICE.CZ
V období od 1. 11. - 9. 12. 2015 probíhal na oficiálních stránkách
mìsta Vizovice uivatelský výzkum s cílem odhalení nedostatkù webu
mestovizovice.cz a získání návrhù na zlepení od obèanù.
Vyhodnocení analýzy provedl webdesigner Tomá evèík
(www.sevciktomas.cz). V èlánku jsou pouity nìkteré citace z této analýzy.
Do uivatelského výzkumu který probíhal online, se zapojilo 71
respondentù. Na základì tohoto výzkumu následnì probìhla úprava
jednotlivých poloek v hlavním menu, vzhledu webu. Nìkteré zmìny
bylo na webu moné provést ihned, nìkteré pouze s nákupem nového
modulu upravujícího poadované vlastnosti (øazení aktualit na titulní
stránce, ilustraèní obrázky, zobrazení aktuality na samostatné stránce). Zásadní zmìny v grafice (zmìna velikosti písma a grafiky hlavièky, zobrazování webu na vech zaøízení stejnì) budou moné pouze
po investici mìsta do nového designu webu a dosud o tomto kroku nebylo vedením mìsta rozhodnuto.
Pøehlednost webu
Lidé se na webu mìsta snaí najít nejèastìji aktuality, tj. odstávky, výluky, upozornìní, zajímavosti a dalí. Velký zájem je také o kulturní akce a informace z úøední desky (usnesení, vyhláky, naøízení,
hospodáøství apod.). Také kontakty na mìstský úøad jsou èasto v jejich hledáèku.

Nejèastìji hledané poloky byly upøednostnìny na úvodní stránce
prezentace tak, aby byl k nim co nejsnadnìjí pøístup. Byl poøízen nový
modul, který propojuje mìstský web s Facebookem a vytváøí tak nový
prostor pro dalí prezentaci mìsta na sociální síti. Souèasnì byly na

úvodní stranì pøidány ke kadé novince ilustraèní obrázky tak, aby se
zrychlila orientace uivatelù v mnoství aktualit. Zmìn doznala i sekce
pro turisty, kde byla vytvoøena nová úvodní obrazovka s fotografiemi
hlavních turistických cílù ve mìstì a jeho okolí.

Vyhledávání a výsledky
Vyhledávání na webu bylo pøedmìtem nìkolika pøipomínek. Proto
jsme vyhledávání na webu umístili na nejvyí místo v pravém sloupci tak, aby byl viditelný ihned po naètení stránky. Souèasnì byl zvýen
poèet nalezených výsledkù na stránce, stránka je tak lépe vyuita.
Odstranìní zbyteèností
Ménì znamená více - aneb odstraòme zbyteènosti a dejme více
prostoru dùleitým informacím. Díky poznatkùm od jednotlivých uivatelù byly odstranìny rùzné nepotøebné moduly webu, jako je napø. Poèasí, Statistika návtìvnosti, Verze pro seniory. Takté bylo zmìnìno
zobrazení boèních sloupcù pro kadou titulní stránku jednotlivých tematických celkù. Napøíklad jiné zobrazení titulní strany je v odkazu
Obèan a jiné v odkazu Turista.
Odstraòme odborné výrazy a anglicizmy
Byly pøeloeny nìkteré anglické výrazy v navigaci, jako je napø.
Home nebo Fulltext vyhledávání.

Chybìjící moduly
Návtìvníkùm naich stránek chybìla ve výzkumu monost bezplatné inzerce. Bohuel tento modul nemá zatím dodavatel webu vytvoøen. Jakmile bude k dispozici, rádi jej na stránky pøidáme.
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Sedmé volné pokraèování kvízu Jak znáte Vizovice pøedstavuje
na snímcích spoleèenské a výrobní budovy.
Velkou nápovìdou bude, e jedna z budov slouila i jako vzdìlávací a výchovné centrum. Dalí budova je spíe pracovního a výrobního charakteru.
Malá nápovìda - obì budovy nejsou starí jak 100 let.
Správné odpovìdi v tomto sloupci - dole pod linkou.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Cizojazyèná verze webu
Cizojazyèným návtìvníkùm byla vytvoøena anglická verze webových stránek pro turisty obsahující základní turistické informace o Vizovicích.
Zmìny na internetových stránkách probíhají dennì. I kdy je uivatelský prùzkum u svého konce a pøinesl nám spoustu dobrých podmìtù, budeme rádi za Vae dalí typy, jak mìstský web jetì více zlepit a vyladit tak, abyste vdy jednodue nali, co jste hledali a snad
nali i nìco navíc.
Pøipomínky mùete zasílat na email jiri.zurek@vizovice.eu. Tento
email mohou takté vyuít (a nìkteøí tak èiní) zástupci místních organizací k propagaci svých kulturních èi sportovních akcí v naem mìstì èi okolí. Rádi informaci zveøejníme.
Jiøí ùrek
Sekretariát MìÚ

Obr.1: Tìchlovská ulice - bývalá Zemská ovocnáøská kola
èp. 178 z let 1920-21
Obr.2: Chrastìovská ulice - výroba povidel a marmelád z roku 1932
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REKLAMACE ZBOÍ A SLUEB
Vybraná práva kupujícího týkající se uplatòování reklamací
Prodávající je povinen spotøebitele øádnì informovat o rozsahu,
podmínkách a zpùsobu uplatnìní práva z vadného plnìní (reklamace), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13 zákona è.
634/1992 Sb.). Pøi prodeji nebo poskytování slueb mimo ohláenou
provozovnu je prodávající povinen k tìmto informacím písemnou formou poskytnout spotøebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukonèení takového prodeje nebo poskytování
slueb reklamaci uplatnit. (§ 19 odst. 4 zákona è. 634/1992 Sb.).
Vùèi kupujícímu je za vady odpovìdný výluènì prodávající. Ten je
povinen pøevzít zboí k reklamaci. Èasto se stává, e se spotøebitel s
reklamací obrací na výrobce, dovozce, èi opravny, které nemají s pøedmìtnou reklamací nic spoleèného. Tyto osoby nejsou povinny reklamaci kupujícího vyøídit, i kdy na nì prodávající odkazuje. Mùe se
stát, e se reklamací budou dobrovolnì zabývat, nicménì se toho na
nich kupující nemùe v ádném pøípadì domáhat.
Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 vìtì druhé obèanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnìní (a ji z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze
zákonné odpovìdnosti za jakost pøi pøevzetí), které vydal kupujícímu,
urèil k opravì jinou osobu (tzv. záruèní servis), která je v místì prodávajícího nebo v místì pro kupujícího bliím. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby. Dle § 2172 vìty tøetí obèanského zákoníku pøitom platí, e osoba takto urèená k opravì provede opravu ve
lhùtì dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím pøi koupi vìci. Avak v
pøípadech, kdy reklamaci vad uplatnil spotøebitel (ve smyslu definice
uvedené v zákonì o ochranì spotøebitele, tj. fyzická osoba jednající
mimo rámec podnikatelské èinnosti èi samostatného výkonu povolání),
pak musí oprava probìhnout tak, aby byla dodrena lhùta pro vyøízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).
Dále je tøeba zdùraznit, e záruèní servis je urèen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávnìné nároky, tzn. dodání nového zboí,
sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výluènì u prodávajícího. Pokud není k provedení opravy urèen
záruèní servis, je podle § 19 odst. 1 zákona è. 634/1992 Sb., prodávající povinen pøijmout reklamaci v kterékoliv provozovnì, v ní je pøijetí reklamace moné s ohledem na sortiment prodávaného zboí
nebo poskytovaných slueb, pøípadnì i v sídle nebo místì podnikání.
Zakoupí-li tedy kupující zboí v prodejnì urèitého obchodního øetìzce,
který má na území Èeské republiky více takových provozoven, mùe
kupující své nároky z odpovìdnosti za vady uplatnit v kterékoliv z jeho
provozoven s obdobným sortimentem a nemusí se tedy nutnì obracet
právì na prodejnu, v ní zboí fakticky zakoupil.
V provozovnì musí být po celou provozní dobu pøítomen pracovník povìøený vyøizovat reklamace (§ 19 odst. 2 zákona è. 634/1992
Sb.). Prodávající nebo jím povìøený pracovník rozhodne o reklamaci
ihned, ve sloitých pøípadech do tøí pracovních dnù. Do této lhùty se
nezapoèítává doba pøimìøená podle druhu výrobku èi sluby potøebná
k odbornému posouzení vady. Reklamace vèetnì odstranìní vady
musí být vyøízena bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji do 30 dnù ode
dne uplatnìní reklamace, pokud se prodávající se spotøebitelem nedohodne na lhùtì delí (§ 19 odst. 3 zákona è. 634/1992 Sb.). O vyøízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyího soudu povinen podnikatel spotøebitele vyrozumìt. Podmínkou pro bìh tìchto lhùt
vak je, e spotøebitel k vyøízení reklamace poskytl prodávajícímu
poadovanou potøebnou souèinnost, tedy zejména e umonil prodávajícímu pøezkoumat reklamovaný výrobek.

semnou formou, resp. trvat na vydání potvrzení o reklamaci, pokud tak
prodávající neuèinil automaticky. Vdy je tøeba pøi reklamaci uvést
vadu, kterou kupující vìci vytýká, a jaké právo z tìch, která jsou kupujícímu zákonem èi zárukou prodávajícího pøiznána, kupující uplatòuje.
Prodávající je povinen spotøebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotøebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zpùsob vyøízení reklamace spotøebitel poaduje; a dále potvrzení o datu a zpùsobu
vyøízení reklamace, vèetnì potvrzení o provedení opravy a dobì jejího
trvání, pøípadnì písemné odùvodnìní zamítnutí reklamace. Tuto povinnost mají i jiné osoby urèené k provedení opravy.
zdroj Èeská obchodní inspekce

PODOMNÍ PRODEJ
Témìø kadý z nás se nìkdy setkal s usmìvavým, vkusnì obleèeným dealerem, zprostøedkovatelem èi podnikatelem, který zazvoní u
vaich domovních dveøí a nabízí jedineènì výhodnou nabídku. Nejèastìji se v poslední dobì mùeme setkat s nabídkou smlouvy o sdruených slubách dodávky elektøiny èi plynu, popø. nabídkou hrncù pro
zdravé vaøení, vysavaèù apod.
Mìsto Vizovice, aby zamezilo uvedeným obchodním praktikám,
vydalo naøízení è. 3/2015 s úèinností od 04.11.2015, kde v Èl. 3 je domovní prodej zakázán.
V Trním øádu je podomní prodej definován:
(1) Podomním prodejem se pro úèely uvedeného naøízení rozumí nabízení, prodej zboí nebo slueb provozované formou pochùzky,
kdy je bez pøedchozí objednávky v objektech urèených k bydlení, ubytování a rekreaci prodáváno zboí nebo poskytovány sluby.
(2) Pochùzkovým prodejem se pro úèely citovaného naøízení rozumí nabízení, prodej zboí nebo poskytování slueb s pouitím pøenosného nebo neseného zaøízení (konstrukce, tyèe, závìsného pultu,
ze zavazadel, taek a podobných zaøízení) nebo pøímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboí nebo sluby nabízí, prodává a poskytuje, se
pøemísuje nebo stojí na místì.
Je-li dealerem, zprostøedkovatelem èi podnikatelem podomní prodej provozován ve mìstì Vizovice, dopoutí se poruení zákona è.
200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 58 odst.
4 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Ing. David Hába
odbor Obecní ivnostenský úøad

Jak reklamovat
Z dùvodu pøípadného následného soudního sporu je
vhodné uplatòovat reklamaci pí-
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ZÁSAHY JEDNOTKY SHD VIZOVICE V ROCE 2016
Poètem výjezdù aktuální stav odpovídá loòskému roku, kdy jednotka vyjídìla k 48 zásahùm rùzného charakteru. Pokud v letoním roce dojde opìt suchu a výskytu vysokých teplot je pøedpoklad zvýeného poètu zásahù u poárù a technických výjezdù na likvidaci nebezpeèného hmyzu na veøejných prostranstvích.
JSDH Vizovice
Fotografie ze zásahù -Zdroj: HZS Zlínského kraje
PØEHLED ZÁSAHÙ JEDNOTKY SDH VIZOVICE K DATU 7. 6. 2016.

p.è. den

pøíjezd
èas
místo
na
oznámení
zásahu
základnu

druh zásahu

Samostatný
zásah
popis události
ANO/NE

1.

2. 1. 2016

17:40

18:26

Vizovice

Poár

ne

Poár komínu na RD Vizovice

CAS IVECO
TA RANGER

2.

7. 2. 2016

10:26

12:33

Vizovice

Technická pomoc

ne

Odtrená plechová støecha

CAS IVECO

3.

11. 2. 2016

6:17

7:00

Vizovice

Technická pomoc

ano

Vyprotìní zapadlé dodávky v ulici Pardubská

TA RANGER

4.

15. 2. 2016

7:40

8:46

Vizovice

Technická pomoc

ano

Odèerpání vody ve sklepì hasièské zbrojnice

CAS IVECO

5.

19. 2. 2016

21:22

21:47

Vizovice

Technická pomoc

ano

Odstranìní spadlého stromu pøes komunikaci ul. Lázeòská

TA RANGER

ne

Provìøovací cvièení - poár skladu lihu v areálu likérky Jelínek

Zasahovalo
vozidlo

6.

22. 2. 2016

13:26

14:42

Vizovice

Provìøovací
cvièení

7.

6. 3. 2016

7:05

8:56

Vysoké Pole

Technická pomoc

ne

Pátrání po seniorovi, nalezen bez známek ivota

8.

9. 3. 2016

20:17

20:32

Vizovice

Planý poplach

ne

Nahláený poár lesa nad Vizovicemi (planý poplach)

9.

10. 3. 2016

2:31

5:21

Vizovice

Poár

ne

Poár maringotky

10.

10. 3. 2016

11:13

13:34

Vizovice

Technická pomoc

ne

Pomoc ZZS, poskytnutí pomoci zranìnému lesnímu dìlníkovi

TA RANGER

11.

28. 3. 2016

12.00

12:20

Vizovice

Planý poplach

ano

Nahláený poár lesa za Vizovicemi, zjitìno opékání
pekáèkù

CAS IVECO

12.

5. 4. 2016

15:30

19:39

Vemina

Poár

ne

Poár skládky odpadu a prùmyslových objektù

CAS IVECO
TA RANGER

13.

5. 4. 2016

15:51

20:07

Jasenná

Poár

ne

Poár osobního automobilu

CAS 706

14.

5. 4. 2016

20:22

9:52

Vemina

Poár

ne

Poární dohled na poáøiti skládky odpadù

CAS 706

ne

Dopravní autonehoda 2 OA mezi Vizovicemi a Zádveøicemi

CAS IVECO
TA RANGER

ano

Dopravní autonehoda OA a motorky

CAS IVECO
CAS IVECO

Dopravní
autonehoda
Dopravní
autonehoda

15.

11. 5. 2016

12:25

18:46

Vizovice

16.

11. 5. 2016

12:57

13.44

Vizovice

17.

11. 5. 2016

22:10

22:48

Vizovice

Planý poplach

ne

Vadné èidlo poárního poplachu v obchodu Albert

18.

23. 5. 2016

17:00

19:20

Vizovice

Poár

ne

Poár skladitì u vèelínu v Èamínkách

19.

5. 6. 2016

11:17

13:15

Jasenná

Poár

ne

Poár autobusu
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CAS IVECO
TA RANGER
CAS IVECO
TA RANGER
CAS IVECO
TA RANGER
CAS IVECO
CAS 706

CAS IVECO
TA RANGER
CAS IVECO
TA RANGER

VE VIZOVICÍCH SE SNÍDALO NA PODPORU
FAIRTRADOVÝCH A LOKÁLNÍCH PÌSTITELÙ
Vizovice, 14. kvìtna 2016 fairtradová káva, èaj, voòavé
koláèe z domácích vajec a
fairtradového cukru.
Takové dobroty posnídalo
zhruba tøicet lidí, kteøí se v sobo-

tu seli na spoleèné snídani v
obecnì prospìné spoleènosti
Dotek. Dali tak najevo, e je zajímá, kdo a za jakých podmínek
pro nì plodiny pìstuje. Piknik s
názvem Férová snídanì NaZemi
probìhl ve Vizovicích u podruhé. Mìsto se tak pøidalo k dalím
159 místùm v Èeské republice,
kde se piknikový happening poøádal. Akce probíhá tradiènì na
Svìtový den pro fair trade, který
pøipadá na druhou kvìtnovou
sobotu.
Atmosféra byla domácká.
Nakonec jsme snídali celé dopoledne. Pøesto, e nám májový

dé nedovolil pobyt venku, zpívalo se, hodovalo a popíjela voòavá fairtradová káva, uvedla
místní organizátorka vizovské
snídanì Jana tefková.

Férová snídanì NaZemi je
nejvìtí akcí na podporu fair trade v Èeské republice. Zájem o
akci neustále stoupá. Do prvního
roèníku se pøed esti lety zapojilo 41 míst, letos u to bylo ètyøikrát tolik.
Férová snídanì, je pøíjemnou akcí, která propojuje v daném místì lidi, kteøí pøemýlí o
dopadech svého spotøebního
chování," upøesnila koordinátor-

ka Férové snídanì Gabriela tìpánková z neziskové organizace
NaZemi, která akci zastøeuje.
Spoleènou snídaní dali úèastníci
najevo, e upøednostòují produkty, pøi jejich výrobì nebyla poruována lidská práva, pokozováno ivotní prostøedí èi zneuita
dìtská práce.

Kontakt:
Jana tefková, organizátorka Férové snídanì ve Vizovicích, tel. 737 024 823
socialni.dotek@seznam.cz,

Z aktuálnì zveøejnìných
výsledkù prodeje fairtradových
výrobkù vyplývá, e nejprodáva-

Co je fair trade?
Fair trade je zpùsob obchodu, který dává drobným pìstitelùm, øemeslníkùm i zamìstnancùm ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky monost uivit se
vlastní prací za dùstojných pod-

nìjím produktem je káva. Té se
dle organizace Fairtrade Èesko a
Slovensko prodalo v loòském roce v ÈR 173 tun. Následují výrobky s fairtradovým kakaem,
kterých se loni u nás prodalo 46
tun.

mínek. Pokud si èeský spotøebitel koupí fairtradový výrobek, dává tak pøednost výrobkùm, za nimi nestojí zneuívání dìtské
práce, nelidské pracovní podmínky, èi devastace ivotního
prostøedí. www.fairtrade.cz

Dalí informace naleznete
na www.ferovasnidane.cz.

Jana tefková
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NA ÚZEMÍ VIZOVICKA A SLUOVICKA VZNIKÁ
MÍSTNÍ AKÈNÍ PLÁN ROZVOJE VZDÌLÁVÁNÍ
Rozvoj vzdìlávání, setkávání a vzdìlávání øeditelù, spoleèné plánování projektù mateøských a základních kol bude v
následujících dvou letech øeit
Místní akèní plán rozvoje vzdìlávání, tzv. MAP.
Jedná se o dvouletý projekt,
jeho hlavním výstupem je strategický dokument popisující vý-

voj kolství a vzdìlávání na
území Vizovicka a Sluovicka a
jeho priority do budoucna. Místní
akèní plány budou tvoøeny na
území celé Èeské republiky pod
vedením místních akèních skupin èi pracovníkù ORP. Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy Èeské republiky stanovilo
tøi hlavní oblasti, které musejí

vechny MAPy obsahovat. Jedná se o dostupnost, inkluzi a kvalitu vzdìlávání v mateøských kolách, ètenáøskou a matematickou
gramotnost na kolách základních a inkluzivní vzdìlávání a
podporu dìtí a ákù ohroených
kolním neúspìchem.
Na území Vizovicka a Sluovicka je do projektu s názvem
Nae kola - nae radost
zapojeno 21 mateøských a
základních kol (vechny M a
Z z ORP Vizovice + 3 zaøízení
z ORP Zlín). Nositelem a hlavním realizátorem se stala místní
akèní skupina MAS Vizovicko a
Sluovicko, která si tak rozíøila
oblast své pùsobnosti o regionální vzdìlávání. Realizace projektu, jeho cílem je zlepit kvalitu
vzdìlávání prostøednictvím spolupráce zøizovatelù s øediteli,
øeditelù navzájem a spoluprací s
neziskovými organizacemi zapoèala v dubnu 2016 a potrvá a do
konce bøezna 2018. První velké
setkání v rámci projektu probìhlo dne 17. kvìtna 2016, na kterém byli pøítomní øeditelé a dalí
hosté seznámeni s obsahem
projektu a jeho povinnými výstu-

py. Díky ivé diskuzi byly definovány priority vzdìlávání a k nim
pøiøazeny silné a slabé stránky,
pøíleitosti a ohroení.
Priority vzdìlávání na území Vizovicka a Sluovicka:
Rozvoj infrastruktury vè. rekonstrukce a vybavení
Rozvoj matematické a ètenáøské gramotnosti
Podpora inkluzivního / spoleèného vzdìlávání
Podpora jazykového vzdìlávání
Podpora informaèních a komunikaèních technologií (tzv.
ICT)
Podpora polytechnického
vzdìlávání
Vekeré informace o místním
akèním plánu rozvoje vzdìlávání, výstupy z jednání a dalí materiály jsou zveøejnìny na webových stránkách www.masvas.cz
v sekci Projekty a výzvy.
Ing. Renata Bednáøová
MAS Vizovicko a Sluovicko

CO SE PSALO V NOVINÁCH V R. 1936

Pøed 80 lety hasièi ve Vizovicích oslavovali 50. výroèí zaloení
Sboru dobrovolných hasièù. V letoním roce bude uspoøádána oslava u pøíleitosti 130. výroèí zaloení SDH Vizovice 10.9.2016. Pøi této
pøíleitosti se konal krajský sjezd VIII. kraje. Pøináíme èlánek a foto
z tehdejích novin.
Jan talmach, starosta SDH Vizovice
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DOTACE NA VYBAVENÍ PRO HASIÈE Z ROZPOÈTU ZLÍNSKÉHO KRAJE
V letoním roce obdrela jednotka SDH Vizovice na svou èinnost
ji druhou dotaci z rozpoètu Zlínského kraje.
První neinvestièní dotace byla poskytnuta na zabezpeèení
akceschopnosti jednotky ve výi
120.000 Kè. Náklady na akceschopnost jednotky zahrnují mzdové náklady na zajitìní pohotovosti k výjezdu jednotlivých hasièù.
Druhá neinvestièní úèelová
dotace ve výi 30.000 Kè byla
poskytnuta na vybavení urèené
k zásahùm u dopravních nehod.
K tìmto zásahùm je jednotka
povolávána od poloviny minulého roku.
Rozpoèet jednotky je rovnì
navyován pøíjmy z úèasti na
zásahu u dopravních nehod.
Jedná o prostøedky, které jsou
hrazeny z povinného ruèení pojiovnou viníka dopravní nehody.

Stabilizaèní podpìru HOLMATRO V, set ochranných dek na
ostré hrany karoserií, sorpèní hady pro zachytávání provozních
kapalin, zachycovaèe neaktivovaného airbagu, ochranný tít
HOLMATRO, avlovou bateriovou pilu, univerzální nù na skla,
stabilizaèní klíny a dalí zdravotnické vybavení.

Díky tìmto pøíjmùm a dotaci
z rozpoètu Zlínského kraje tak
mùeme do naeho zásahového
vybavení nyní poøídit následující
vybavení pro zásahy u dopravních nehod:

Mìsto Vizovice tímto dìkuje Zlínskému kraji za poskytnutou finanèní dotaci v roce 2016 pro èinnost JSDH Vizovice.

10

Vizovské noviny

MARIÁNSKÝ SLOUP NA NÁMÌSTÍ
PROCHÁZÍ REKONZERVACÍ
V prùbìhu dubna letoního roku byly na Masarykovì námìstí ve
Vizovicích zapoèaty práce na rekonzervaci horní èásti objektu kulturní
památky sloupu se sochou Panny Marie. Souèástí akce je rovnì rekonzervace soch sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa a
sv. Václava a kamenného sloupu s hlavicí.

Rekonzervace spoèívá v kompletním oèitìní pøedmìtných objektù, konsolidaci kamene soch a sloupu, revizi pøedelých zásahù (vysprávek a tmelù), biocidním oetøení kamene sochy. Dále budou provedeny tvarové rekonstrukce, plastické, barevné a výrazové retue.
Budou rovnì opraveny defekty zlacení atributù svatozáøe a meèe a
pasivace atributu berle. Na závìr bude povrch kamene hydrofobizován. Celkové náklady na akci by mìly èinit 242 100 Kè, pøièem k pokrytí èásti tìchto nákladù bude vyuito Programu regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón. Práce
provádí Mgr. Martin Slovák, akademický sochaø a restaurátor, a mìly
by být dokonèeny v prùbìhu letních mìsícù.
Ing. Martin Pacoò
vedoucí odboru ivotního prostøedí MìÚ Vizovice
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PØEHLED PLÁNOVANÝCH UZAVÍREK/STAVEBNÍCH AKCÍ SILNICE I/69 A SILNICE I/49
V RÁMCI VIZOVIC A OKOLNÍCH OBCÍ
Silnice I/69:
- I/69 Vizovice, ul. Chrastìovská
- I/69 Jasenná, prùtah
Silnice I/49:
- I/49 Vizovice - Lhotsko
- I/49 Lhotsko - Bratøejov

termín: 15.3. - 15.7.
stav: v realizaci
termín: 15.5. - 15.7.
stav: pøíprava na realizaci
termín: 18.7. - 30.9.
stav: v pøípravì
termín: 18.7. - 30.9.
stav: v pøípravì

- I/49 Bratøejov - Pozdìchov

termín: 18.7. - 30.9.
stav: v pøípravì
- I/49 Vizovice - ul. Øíèanská
termín: 1.8. - 30.9. (v jednání)
stav: v pøípravì
- I/49 Most ev.è. 49-030 pøes potok Pozdìchùvka v obci Prlov
termín: 18.7. - 31.10.
stav: v pøípravì
V pøípadì dotazù se obracejte na ØSD Správa Zlín (co se týèe
I/49 Vizovice - Lhotsko i na Ing. Petr Suchánek tel: +420702019180
Email: petr.suchanek@infram.cz
Ing. Petr Suchánek

UÈÍME SE OHLEDUPLNOSTI - DOPRAVNÍ DESATERO
Pøechod pro chodce
V této èásti pravidel silnièního provozu se budeme vìnovat problematice pøecházení komunikací a eleznièních pøejezdù. Ji víme,
kde máme jako chodci chodit, jako cyklisté èi motoristé jezdit. Jene
ne vechny komunikace jsou rovné. To, po èem jezdíme a chodíme,
se navzájem køíí. A taky my nechceme jen jít rovnì, ale chceme
odboèit, pøejít ulici èi pøejet na jinou stezku pro chodce a cyklisty èi
cyklostezku. Ruku na srdce, kdo z nás si cestu pøes silnici zkrátí i
nìkde jinde ne na pøechodu pro chodce.

Pøechod pro chodce zákon definuje jako místo na pozemní
komunikaci urèené pro pøecházení chodcù vyznaèené pøíslunou
dopravní znaèkou. Mìl by být umístìn pouze na bezpeèném místì,
zaruèujícím rozhled chodcùm i øidièùm.
S modrou dopravní znaèkou Pøechod pro chodce se setkáváme velmi èasto. V obci není nutné kadý pøechod pro chodce, který
musí být vyznaèen vodorovnou bílou dopravní znaèkou na vozovce, oznaèit zároveò "modrou" svislou dopravní znaèkou. Tuto povinnost je vak plnì ctít na silnicích mimo obec.
Na pøechodu pro chodce, pøípadnì v jeho blízkosti mají
povinnosti stanoveni jak øidièi, tak i chodci.
Povinnosti øidièù:

Pøechod pro chodce

- øidiè nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který pøechází pozemní komunikaci po pøechodu pro chodce nebo který zjevnì hodlá pøecházet pozemní komunikaci po pøechodu pro chodce, v pøípadì
potøeby je øidiè povinen i vozidlo zastavit pøed pøechodem pro chodce, tyto povinnosti se nevztahují na øidièe tramvaje,
- øidiè, který se pøibliuje k pøechodu pro chodce, se musí pøibliovat takovou rychlostí (v praxi to znamená asi 30-40 km/h), aby
mohl zastavit vozidlo pøed pøechodem pro chodce.
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- sníit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo pøed pøechodem pro
chodce, sníí-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo pøed pøechodem
pro chodce i øidièi ostatních vozidel jedoucích stejným smìrem
- zákaz pøedjídìní na pøechodu pro chodce a bezprostøednì
pøed ním,
- zákaz otáèení se a couvání na pøechodu pro chodce,
- zákaz zastavení a stání na pøechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratí ne 5 m pøed ním
Povinnosti chodcù:
- pøecházet, je-li blíe ne 50 m køiovatka s øízeným provozem,
pøechod pro chodce, místo pro pøecházení vozovky, nadchod nebo
podchod vyznaèený dopravní znaèkou Pøechod pro chodce,
Podchod nebo nadchod, jen na tìchto místech
Podchod nebo nadchod
- na pøechodu se chodí vpravo
- chodec se nesmí na pøechodu pro chodce bezdùvodnì zdrovat nebo zastavovat.
- nesmí vstupovat na pøechod pro chodce, pøijídí-li vozidlo s
právem pøednostní jízdy.
- musí neprodlenì uvolnit pøechod pro chodce pro projetí vozidel
s právem pøednostní jízdy
- nesmí vstupovat na pøechod pro chodce bezprostøednì pøed
blíícím se vozidlem
- musí dát pøednost v jízdì tramvaji, pokud pøechod pro chodce
køiuje tramvajovou dráhu.
Chodec, je-li blíe ne 50 m mimo jiné místo pro pøecházení
vozovky, je povinen pouít toto místo pro pøecházení vozovky. Ale co
to vlastnì je? Zákon o silnièním provozu nijak místo pøecházení
nevysvìtluje. Tady si musíme pomoci technickou normou, která místem pro pøecházení vozovky oznaèuje opatøení pro usnadnìní pøecházení (vekerá opatøení pøedevím stavební, která zmíròují bariérový úèinek komunikace, èiní pøecházení jednoduím a bezpeènìjím a vytváøí místa pro pøecházení. Tato místa pro pøecházení
nejsou vyznaèena jako pøechod, pouze usnadòují pøecházení.).
Zjednoduenì øeèeno, je to takové místo, které jako chodci vyhodnotíme za pro nás bezpeèné.
V povìdomí nás vech je zakotvena informace o absolutní
pøednosti chodce pøi pøecházení komunikace. Ovem neprávem
a nesprávnì je tato pøednost oznaèována za absolutní. Vynucování
této pøednosti si ji vybralo svou daò. V roce 2001 zaèala v ÈR platit pøednost chodcù na pøechodech. Ve vìtinì státù západní a
severní Evropy se toto pravidlo osvìdèilo na výbornou. U nás vak
statistiky dopravních nehod ukazují bohuel nìco jiného.
Mnoho chodcù si myslí, e mùe na pøechod vstoupit, kdykoli se jim zamane. Takovéto bezohledné chování má v mnoha pøípadech katastrofální následky. Èetí chodci poèítají s tím, e na
pøechodu pro chodce jsou pány oni, a to ve vech situacích.
Vùbec si neuvìdomují, e rozjeté vozidlo na místì nezastaví.
Øidiè, jak motorového tak i nemotorového vozidla, s výjimkou
øidièe tramvaje je povinen umonit chodci, který je na pøechodu pro
chodce nebo jej zøejmì hodlá pouít, neruené a bezpeèné pøejití
vozovky. Stává se, e se v bezprostøední blízkosti pøechodu pro
chodce potkají známí lidé a zastaví se, aby spolu prohodili pár slov.
A pøijídìjící øidiè tak neví, zda tyto osoby chtìjí pøejít nebo ne.
Náhlé vkroèení do silnice pøímo pøed pøijídìjící vozidlo nebo
patný odhad vzdálenosti a rychlosti pøijídìjícího vozidla je obrovským hazardem, na který nakonec ve vìtinì pøípadù doplatí nechránìný chodec.
Dle statistik Ministerstva dopravy ÈR a Ministerstva vnitra bylo v
roce 2015 chodci zavinìno 1.229 dopravních nehod. Následkem
tìchto dopravních nehod bylo 21 osob usmrceno co je o 7 osob více
oproti roku 2014.
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Jen øidièi trvá 2 sekundy, ne si uvìdomí, e uvidìl chodce,
ne selápne brzdový pedál a ne vozidlo zaène brzdit a ne
vozidlo úplnì zastaví, ujede za tu dobu pøi povolené rychlosti v
obci 50 km/h za normálních podmínek celých 28 m.
Chodci by mìli s tímto faktem poèítat a pøizpùsobit tomu své chování. Nìkteøí øidièi si doposud dostateènì nezautomatizovali pravidlo
dát chodcùm pøednost a bezohlednì vjídìjí na pøechody s mylenkou, e se nemùe nic stát. Naproti tomu chodci pøestali být ostraití a
povinnost pouít k pøejití vozovky zebru silnì pokulhává. To platí pøedevím ve vìtích mìstech. Nìkteøí chodci zastávají názor, e pøechod zdruje, a tak pøecházejí i na jiných místech nebo pøebìhnou ulici
na èervenou. Zahrávají si se svými ivoty. Zásada, e bychom mìli
pøecházet pokud mono ve skupinách a umonit tak øidièùm plynulejí
jízdu, není respektována témìø vùbec. Proto buïte jako chodci ohleduplní i k øidièùm. A to, e na pøechodu pro chodce obèas mezi sebou
klièkujeme jak zajíci pøed myslivci, ponecháváme stranou. Sáhneme-li
si do svìdomí, tak víme, e pøi pøecházení silnice po pøechodu pro
chodce chodíme vpravo.

Pùvodní
rychlost
suchá
silnice
mokrá
silnice
náledí

50 km/n
60 km/h
80 km/h
50 km/n
60 km/h
80 km/h
50 km/n
60 km/h
80 km/h

technická
reakèní doba
prodleva
øidièe brzd dráha v m
dráha v m
14
14
17
20
22
35
14
19
17
28
22
49
14
64
17
93
22
165

celkem
brzdná
dráha v m
28
37
57
33
45
71
78
110
187

Pøecházet mùeme nejen vozovky na pøechodu pro chodce, ale
také eleznièní tra. Pøed eleznièním pøejezdem (tady zákon nemá
samostatný název pro pøechod pøes eleznièní tra) si jako chodci
musíme poèínat zvlá opatrnì, tzn. musíme se pøesvìdèit, zda mùeme eleznièní pøejezd bezpeènì pøejít. Budeme-li se pøibliovat k
elezniènímu pøejezdu ve chvíli, kdy na signalizaèním zabezpeèovacím zaøízení budou støídavì blikat èervená svìtla nebo budou sklopeny závory, nebudeme pøecházet èi podlézat závory. Není pøeci kam
spìchat. Taky by se mohlo stát, e tam ji ani nedojdeme.
Nebezpeèné typy pøechodù:
- pøechod tìsnì za zatáèkou
- pøechod na kruhovém objezdu
- pøechod pøes ètyøproudou silnici
Jednou z nejèastìjích pøíèin dopravních nehod, jejich obìmi se stanou chodci, je patná viditelnost. A dle statistik jsou chodci v provozu tou nejohroenìjí a nejvíce zranitelnìjí skupinou úèastníkù provozu na pozemních komunikacích. Na základì toho si musíme stále pøipomínat pravidlo bezpeèného pohybu vozidel i chodcù,
které zní VIDÌT A BÝT VIDÌN.
JUDr. Terezie Zlámalová
vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství

TOM ÈIICI VIZOVICE
- spolupráce pøi vyuívání oddílového srubu a oddílového materiálu pro dìti pøímìstských táborù 2016
Záøí
- jednodenní turistický zájezd
- pìí turistické akce
Øíjen - listopad
- jednodenní turistický zájezd
- pìí turistické akce
- úklidové a pøípravné práce související s rekonstrukcí oddílového
srubu

Aktivity klubu:
Èerven
- úèast vedoucích oddílu na oslavách 25. výroèí zaloení existence Asociace TOM v Praze
- cvièné vodácké sjezdy øeky Beèvy spojené s pøípravou nových
vodákù

Prosinec
- sportovnì - kondièní oddílové akce
- Èuchy muchy okolo Vizovic
- závìreèná pøíprava oddílového lyaøského zájezdu a úèast dvou
oddílových vedoucích na kurzu instruktorù lyování
Vekeré informace k poøádaným akcím v období záøí - prosinec
budou vèas zveøejnìny.
Ostatní tradièní oddílové akce poøádané ve spolupráci s Domem
dìtí a mládee Zvonek Vizovice jsou ve fotografiích pro zájemce k
nahlédnutí na: www.estudanky.eu a www.ddmzvonek.cz.
Vem dìtem pøejeme pìkné, zdravé a veselé proití prázdnin.
To vám upøímnì pøejí tomíci z Vizovic
za oddíl M. imoník

Èervenec
- ètyødenní vodácký sjezd øeky Plouènice a Orlice
- spolupráce pøi vyuívání oddílového srubu pro dìti pøímìstských
táborù poøádaných DDM Zvonek Vizovice vèetnì zapùjèení dvou oddílových teepee, zakoupených v loòském roce z dotací mìsta Vizovice
a Asociace TOM
Srpen
- 12 denní pobytový indiánský tábor dìtí na rekreaèním støedisku Monte Lope Lopeník, poøádaný ve spolupráci s DDM Zvonek Vizovice
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POTRAVINOVÁ BANKA
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
V první polovinì roku 2015 vznikla po vzoru jiných krajù Potravinová banka ve Zlínském kraji, která byla následnì zapsána do rejstøíku spolkù. Mezi její zakládající organizace patøí Elim Vsetín, o.p.s.,
Azylový dùm pro matky s dìtmi, o.p.s. na Vsetínì a NADÌJE Zlín. Potravinová banka ve Zlínském kraji je èlenem Èeské asociace potravinových bank.
Posláním potravinových bank je boj proti hladu a proti plýtvání
potravinami. Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny,
zajiovat jejich skladování a bezplatnì je distribuovat organizacím,
které pomáhají rodinám i jednotlivcùm v potravinové nouzi.
V listopadu 2015 získala Potravinová banka ve Zlínském kraji skladovací prostory v Otrokovicích, kde postupnì roziøuje svoji èinnost.
Dle pøedsedy potravinové banky, pana Mgr. Ing. Rùièky, má v souèasné dobì banka uzavøené odbìratelské smlouvy s patnácti organizacemi a vyjednává odbìr potravin se sociálními odbory mìst ve Zlínském
kraji.
Potravinová banka obdrela v prùbìhu roku finanèní podporu od
deseti mìst a Zlínského kraje. Pravidelnì spolupracuje s osmi supermarkety. Od poèátku pùsobení bylo potravinovou bankou vydáno cca
14 tun potravin v cenì 600 000 Kè.
Jak potravinová banka funguje? Potravinová banka nevydává
potraviny pøímo jednotlivým obèanùm nebo rodinám. K potøebným obèanùm se pomoc dostane jen a pouze prostøednictvím odbìratelù, co
jsou organizace a úøady vìnující se práci s lidmi, kteøí se mohou dostat do svízelné ivotní situace.
Sociální odbor Mìstského úøadu Vizovice ve spolupráci s organizací Elim Vsetín doposud pøedal obèanùm v obvodu ORP Vizovice více jak 100 kilogramù potravin. V souèasné dobì máme pøichystánu ke
schválení Smlouvu o potravinové pomoci, na základì které bychom se
stali pøímým odbìratelem potravinové banky. Máme takté pøichystány
skladovací prostory, kde bychom mohli na pøechodnou dobu umístit
potøebné mnoství trvanlivých potravin a postupnì je pøedávat potøebným rodinám èi jednotlivcùm.
Více se o potravinových bankách mùete dovìdìt na
http://www.potravinovabanka.cz/pb-ve-zlinskem-kraji-z-s/.
Foto: Sklad potravinové banky v Otrokovicích, pøevzato z prezentace potravinové banky.
Vladimír Nedbal
vedoucí soc. odboru
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MÌSTO VIZOVICE - OD 1. 4. 2016
PLÁTCE DPH
V souvislosti se schváleným pøevodem nákladù a výnosù z pronájmù bytù a nebytových prostor a hospodaøení s mìstskými lesy z
pøíspìvkové organizace Technické sluby mìsta Vizovice zpìt na
mìsto Vizovice od 1. 1. 2016, dolo u mìsta Vizovice k postupnému
nárùstu obratu pøíjmù, který je sledován v souvislosti s povinnou registrací k plátcovství danì z pøidané hodnoty.
K pøekroèení zákonem stanovené hranice dolo u mìsta v únoru
2016. S úèinností od 1. 4. 2016 se tak mìsto Vizovice stalo plátcem
danì z pøidané hodnoty s daòovým identifikaèním èíslem (DIÈ)
CZ00284653.
Dopady registrace mìsta jako plátce DPH
Skuteènost, zda registrace k DPH bude pro mìsto pøínosem èi
nikoliv, ukáe a èas. Závisí to na mnoha faktorech, které jsou zcela
odliné u mìst a obcí a u podnikajících subjektù. Ty se èasto stávají
plátcem DPH dobrovolnì ji od poèátku svého podnikání, protoe to
zvyuje jejich konkurenceschopnost a pøináí v mnoha pøípadech také znaèné daòové úspory.
Registrace k dani z pøidané hodnoty je u mìsta jednoznaènì
spojena s nárùstem administrativních povinností (rozliování èinností na èinnosti související s výkonem veøejné správy a ekonomické èinnosti, vedení sloitìjí daòové evidence a úèetnictví, mìsíèní
podávání daòových pøiznání a kontrolních hláení atd.).
Dalí nevýhodou se pak mùe jevit sníení èistého pøíjmu mìsta spojená s nutností odvodu zákonné sazby DPH u nìkterých
druhù poskytovaných slueb, u prodejù, krátkodobých pronájmù a dalích zpoplatòovaných pøíjmù (napø. prodej zboí a poskytování slueb v Informaèním centru èi na podatelnì, komerèní hláení v mìstském rozhlase, inzerce ve Vizovských novinách, krátkodobé pronájmy apod.). U tìchto druhù pøíjmù mìsta dolo rozhodnutím
rady k zachování jejich pùvodních výí tak, aby dopad nepocítili koncoví odbìratelé.
Nevýhodou je také urèitì zvýený dohled ze strany finanèních
orgánù.
Na druhou stranu mùe registrace k dani z pøidané hodnoty mìstu pøináet také výhody, a to napø. výhody ve formì daòových
úspor. K úspoøe dojde napø. u danì z pøíjmu, který byl doposud hrazen pøíspìvkovou organizací ze zisku dosaeného z hospodaøení s
mìstskými lesy a pronájmu bytù a nebytových prostor.
Dalí výhodou by mohl být èasový posun v cash-flow mìsta
u velkých investièních akcí s dlouhou dobou návratnosti, kdy by
si obec jako plátce DPH mohla za urèitých podmínek uplatnit
odpoèet DPH na vstupu z poøizované investice. Musí se vak jednat o investici, která je realizována v rámci ekonomické èinnosti obce, jako je právì pronájem bytových a nebytových prostor, hospodaøení s lesy, výstavba a následný pronájem èi provozování sportovního areálu, výstavba a následný pronájem èi provozování vodovodu
èi èistièky pro obèany apod.
Registrace k DPH u mìsta by rovnì mohla být výhodná pro
odbìratele èi uivatele slueb mìsta, kteøí jsou plátci DPH (vìtinou vìtí podnikatelé a firmy), kteøí si mohou uplatnit nárok na
odpoèet DPH z nakupovaných plnìní poskytnutých mìstem (napø. z
dlouhodobého pronájmu prostor k podnikání).
Obèané mìsta registraci k plátcovství DPH ve vìtinì pøípadù vùbec nepocítí. Vekeré poplatky vybírané mìstem v rámci výkonu pøenesené pùsobnosti, jako jsou poplatky za vyøízení obèanských prùkazù, cestovních dokladù, ivnostenských listù, øidièských
prùkazù, stavebních povolení apod. a poplatky vybírané na základì
schválených obecnì závazných vyhláek, jako jsou poplatky za sbìr,
shromaïování a likvidaci odpadù, poplatky ze psù, z uívání veøejného prostranství, ze vstupného, za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
apod., nepodléhají odvodu DPH a zùstanou v pùvodní výi.
Ing. Eva Kubíèková
vedoucí finanèního odboru MìÚ

MÁME UKLIZENO?
V letoním roce se mìsto Vizovice zapojilo poprvé k celorepublikové akci Ukliïme svìt, ukliïme
Èesko. Hlavní úklidový den pro
celou Èeskou republiku byl vyhláen na sobotu 16. dubna 2016. Ve
skuteènosti se v katastru Vizovic
sbíralo prùbìnì bìhem celého
mìsíce dubna.
Do akce se zapojila základní kola i mateøská kola, Dùm dìtí a
mládee, Skauti, spolek Janova hora, Janùv hrad, èlenové zastupitelstva i rady mìsta, celá øada dobrovolníkù z øad obèanù i dalích
spolkù a samozøejmì Technické sluby mìsta Vizovice.

A kolik jsme nasbírali? Zdá se to a neuvìøitelné. Technické sluby zaznamenaly odvoz 16 velkokapacitních kontejnerù objemného a
komunálního odpadu. Bylo to více ne 57 tun odpadu!! Více ne
polovinu tohoto objemu tvoøila èerná skládka na konci ulice Kròov-

ské, kterou vlastními prostøedky i silami odstranil a naplnil jimi 4 velkokapacitní kontejnery mìsta pan Pavel Kamenèák z Bratøejova.
(Celorepublikovì probìhlo 1851 registrovaných úklidù, do kterých se
zapojilo 78 000 osob a spoleènì sesbírali 1760 tun odpadu.)
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Za mìsto Vizovice vem tìm, kteøí se do akce zapojili - obèanùm, spolkùm i organizátorùm akce - patøí upøímný dík. Je pøíjemné
vìdìt, e je mezi námi mnoho tìch, kteøí nejsou lhostejní, a kterým
záleí na prostøedí, ve kterém ijí. Snad budou inspirací pro ostatní.

Jaro konèí. Teplé poèasí nás láká k èastým vycházkám do pøírody. Uíváme si travnatých ploch parkù i luk, okolí potokù. Je dobré
vìdìt, e se zvìtila ance nepoøezání se o støepy odhozených lahví. Èisté krajiny, ve kterých se nebrodíme záplavou igelitových sáèkù,
pet lahví i plechovek, nepotøebných pneumatik a veho moného haraburdí, které se pùvodnímu majiteli nechtìlo odváet na sbìrná
místa. Èerné skládky a pohozený odpad hyzdí nae okolí. Pøedstavuje nebezpeèí pro èlovìka i pro okolní pøírodu. Pøíroda je mocná,
ale není vemocná. Èerné skládky èasem ukryje, ale nezlikviduje.
Hlavním cílem kampanì Ukliïme svìt, ukliïme Èesko není
uklidit vechny èerné skládky, ale pøedevím motivovat dobrým
duchem akce irokou veøejnost k nevytváøení skládek nových.
Díky za vai pomoc.
Alena Hanáková

3/2016
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BYTOVÉ DOMY VIZOVICE - TYROVA
Firma H+M Zlín a.s. po dokonèení bytových
domù v lokalitì Janova hora novì nabízí byty ve
Vizovicích na Tyrovì ulici. Jedná se o okrajovou
èást Vizovic v klidném prostøedí uprostøed pøírody. Dostupnost centra mìsta Vizovic je pøitom
jen 10 minut. Na vlakové nádraí je to po rovinì
asi 7 minut. Bytové domy Vizovice Tyrova splòují vysoké nároky na moderní a pohodlný trend
bydlení.
Velkou devizou nových bytù je volnost výbìru
materiálù, dekorù, zaøizovacích pøedmìtù.
Více informací na tel. 602 741 566 a 728
613 162 nebo e-mail marcon@ham-zlin.cz a
marconj@ham-zlin.cz, www.byty-vizovice.cz
DISPOZICE BYTÙ A ORIENTACE
BYTOVÉHO DOMU
-- v kadém bytovém domì je 14 bytových
jednotek
-- kadý byt má samostatné topení, mìøení
elektro a vody
-- v 1. PP: byty 2x 2+1 (3+kk)
-- v 1. NP: byty 3+kk, 3x 2+kk (3+kk)

------

v 2. NP: byty 3+kk 3x 2+kk (3+kk)
v 3. NP - podkroví: 4x 2+kk
v domì jsou balkony
orientace bytových domù východ - západ
v cenì bytu mimo standardní vybavení
také 26.000 Kè jako pøíspìvek na kuchyòskou linku od firmy Sykora;
-- cokoliv si zákazník vybere navíc, sleva - 10%
-- podlahové topení Optiheat - samostatný kotel pro kadý byt vè. ohøevu vody
-- zárubnì ocelové (monost jakékoliv)
-- dispozièní úpravy: úpravy koupelny,
vytvoøení dalí místnosti
-- okna PVC trojskla a støení okna Velux
-- fasáda nadstandartnì zateplená
-- zdivo Porotherm
-- venkovní úpravy - chodníky, parkovitì,
lavièky, stromky, zeleò
FINANCOVÁNÍ
S financováním Vám pomùe náe finanèní
poradkynì, která má na tuto lokalitu pøedjednané výhodné podmínky u více bank.
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OTEVØENÍ VÍCEÚÈELOVÉHO HØITÌ
PRO VEØEJNOST BÌHEM
LETNÍCH PRÁZDNIN
I v mìsíci èervenci a srpnu mají vichni obyvatelé Vizovic monost
zdarma vyuít víceúèelové høitì nad horní budovou Z, a to v rozíøených hodinách pro veøejnost.
Vyuijte této pøíleitosti, pøijïte si zasportovat a strávit svùj volný
èas pohybem.

HODINY PRO VEØEJNOST:
Støeda
16:00 - 18:00 hod.
Sobota
10:00 - 12:00 hod.
16:00 - 18:00 hod.
Nedìle
15:00 - 17:00 hod.

V záøí budou èasy upraveny, protoe bìhem kolního roku je høitì vyuíváno Z pro výuku tìlocviku a SK Vizovice pro jejich pravidelné tréninky.
SK Vizovice a Mìsto Vizovice

CHRASTÌOVSKÁ HOSPODA

pøijme zamìstnance na plný, nebo i zkrácený úvazek,
pøípadnì letní brigádu.
Blií informace na èísle 736 206 886,
nebo pøímo v Chrastìovské hospodì.

3/2016
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE
V èase, kdy ètete tyto noviny, je stìhování knihovny v plném proudu. Rádi bychom touto cestou podìkovali vem ètenáøùm, kteøí si pùjèili na dobu uzavøení knihovny spousty knih, a tím nám ulehèili stìhování kniního fondu.
Tìsnì pøed uzavøením, ve dnech 31. kvìtna - 2. èervna, v knihovnì probìhla jetì burza knih v rámci projektu Dejte knihám druhou
anci. Vìøíme, e koláci i dospìlí si na této burze tu svoji knihu nali.
O znovuotevøení knihovny v nových prostorách Vás budeme informovat nejen na naich www.knihovnavizovice.cz, ale i prostøednictvím rozhlasu, emailem i vývìskami.
Tìíme se na setkání se stálými i novými ètenáøi v nových prostorách kulturního domu.
Mgr. Blanka Krejcárková

GRAFFITY - VANDALISMUS VERSUS
UMÌNÍ
Chodím obèas na vernisáe výstav. Mám ráda umìní. Øadí se
mezi nì i street art a graffity. Nejsem pøímo fanynkou tohoto umìní,
ale vidìla jsem øadu velmi zajímavých a zdaøilých výtvorù na zdech k
tomu urèených. Vytvoøily je ruce nadaných lidí pomocí sprejù. Moná
se mnou nebudete souhlasit, ale troufám si øíci, e v tìchto pøípadech
jde o skuteèné umìní.
Bohuel je vak rozdíl mezi umìlci a vandaly. Umìlec tvoøí smysluplné dílo, vandal za pomocí stejných prostøedkù - v tomto pøípadì
sprejù - nièí. Vidíme to stále jetì v mnoha mìstech. Bezduché sprejerství se nevyhnulo ani Vizovicím. Po nìkolika letech se zase zaèíná
objevovat. Postøíkané vitríny na novém parkoviti, zastávka na Zlínské nebo informaèní tabule pro turisty na ibenicích. Odstranìní není jednoduché a finanènì nároèné. Vandalové si nìkdy moná ani neuvìdomí, e zábava s lihovým fixem pøitom mùe mít závané dùsledky. Nìkolika èáranicemi mohou zpùsobit skuteènì kody za desítky tisíc korun. Sprejerství je navíc vdy posuzováno jako trestný èin
pokození cizí vìci a to bez ohledu na výi zpùsobené kody.
Hrozí za nìj trest odnìtí svobody a jeden rok, zákaz èinnosti nebo propadnutí vìci. Je to dùvod, proè bude posílen kamerový systém ve mìstì.

ce. Právì mezi uboáky, kteøí jsou neúspìní v navazování intimních
partnerských kontaktù, se objevují nièitelé domovních fasád... píe
zcela vánì Radim Uzel.
A u je dùvod tohoto typu vandalismu jakýkoliv, pøála bych vem,
aby své pohnutky dokázali ventilovat jiným zpùsobem, ne nièením
veøejných prostorù a cizího majetku.
Alena Hanáková

Pøemýlím, proè k tìmto vyjádøením nìkterých jedincù dochází.
Dùvodù mùe být øada. Pøed lety mi skupina sprejerù pøed uvedením
sprejem znièených ploch do pùvodního stavu øíkala, e je to z nudy a
touze po adrenalinu. (Adrenalin pøi sprejerství na autì rodièù, fasádì
domu, ve kterém bydleli, èi nábytku ve svém pokojíèku odmítli). Jednu
z teorií, proè se tak dìje, vyslovil také sexuolog Radim Uzel
(http://www.pravo.cz/p254a06c.html)... Souvislosti mezi sexualitou
a vandalismem jsou moná hlubí, ne by se na první pohled zdálo.
Vdy i to stále pranýøované sprejerství je známkou sexuální frustra-
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PO SPECIÁLNÍM MEDITAÈNÍM TRÉNINKU CHRASTÌOVTÍ HASIÈI OBSADILI PRVNÍ
MÍSTO A NAVÁZALI TAK NA ÚSPÌCHY STARÉ GARDY

Okrsková soutì hasièských sborù
V sobotu dne 14. 5. 2016 se
uskuteènil dalí roèník kadoroèní okrskové soutìe hasièù v
poárním sportu. V muské kategorii se zúèastnilo deset drustev, vèetnì zástupcù Chrastìova.
Po první disciplínì - tafetì
drustev na 4x100 m - byli nai
chlapi na pìkném ètvrtém
místì, co bylo dobrým základem pro následující poární

útok. Pøi této disciplínì vìtinou
vládne velká nervozita a ji
mnoho favoritù pøi ní nejednou
vyhoøelo. Nai borci li vak po
páteèním speciálním meditaèním tréninku do akce bez nervù
a nejlepím èasem dne - 18:35
zvítìzili jak v této disciplínì, tak i
po souètu obou disciplín celkovì
a postoupili do okresního kola.
Po letech medailového pùstu
chrastìovtí chlapi opìt skonèili
na stupni nejvyím a navázali
tak na historické úspìchy staré
gardy! BLAHOPØEJEME!!!

Shodou okolností oslavil ve
stejný den krásné kulatiny ná
dlouholetý èlen a bývalý dlouholetý starosta Hasièského
sboru Chrastìov pan Miroslav Hlavenka. Krom jiného mu
nai vítìzové symbolicky pøedali
získaný pohár s blahopøáním.
Jménem vech hasièù a obyvatel obce Chrastìov pøejeme
vechno nejlepí, hodnì tìstí,
rodinné pohody a hlavnì zdraví
do dalích let.
Ludìk Polèák
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STAVÌNÍ MÁJKY
V sobotu 30. 4. 2016 se na
Chrastìovì uskuteènilo ji tradièní stavìní májky a s ním
spojené pálení èarodìjnic. Odpoledne se hasièi domluvili a vyrazili hledat nìjaký vhodný
strom, který by ozdobil na mìsíc
kvìten nae námìstíèko. Holky
májku ozdobily a pak u nezbývalo, ne ji postavit.
Tento prastarý zvyk se udruje témìø ve vech sousedních
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tých Filipa a Jakuba (ve starém
kalendáøi tento svátek pøipadal
na 1.kvìtna). V panském nebo
obecním lese se ukradl vysoký
smrk èi jedle, kmen se zbavil
kùry a na jedlový nebo smrkový
vrek se navìely pestré stuhy,
barevné átky a vìnce. Do vrcholku se pak umístil praporek,
pod nìj se zavìsily tøi a ètyøi
láhve s koøalkou. Èím byla májka
vyí, tím lépe. Náleelo ke cti
kadé obce, aby májka zùstala
stát a do konce svatoduních
svátkù, respektive alespoò do
prvomájového rána. Dodnes se
toti na dìdinách s ostudou
vzpomíná, kdy chlapi ze sousední vesnice takovou májku pøili
ukrást. A tak bývá zvykem, e se
májka støeí a drí se u ní hlídka
kadou noc. A toto noèní bdìní a
hlídkování se postupem èasu
zmìnilo v nejrùznìjí noèní
veselice. Májová zábava se v
souèasnosti pøesunula spíe na
období kácení májky. Kdy se toto
kácení májky zpravidla spojí i s
dìtským dnem a pro vechny je
pøipraven program na celé odpoledne a do pozdních noèních
hodin.
Letos se ovem kromì stavìní májky a pálení èarodìjnic
konal den otevøených dveøí v
novì rekonstruovaném obecním
domì. Mnozí obyvatelé se toti
nemohli doèkat, a tak chtìli jetì
pøed oficiální kolaudací alespoò

valaských obcích. Setkáváme
se spíe s májkami obecními,
spoleènými pro celou vesnici,
které se postaví buï uprostøed
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návsi, popøípadì pøed hospodou
èi domem starosty. Tyto vysoké
máje pøipravovala døíve vechna
mláde v pøedveèer svátku sva-
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nakouknout jak to vevnitø vypadá. A aby ve nebylo jen tak, Staòa Svìtlík pøipravil gulá a manelé Kalendovi se postarali o
ostatní obèerstvení.
Olga Kmínková

DOPRAVNÌ BEZPEÈNOSTNÍ VÝTVARNÁ SOUTÌ
Odbor dopravy a silnièního hospodáøství Mìstského úøadu ve
Vizovicích pod hlavièkou mìsta Vizovice vyhlásil dne 18. ledna 2016
výtvarnou soutì pro dìti s dopravní tématikou Bezpeènì na silnici - bezpeènì na kole. Cílem soutìe bylo pøipomenout nebezpeèí na silnicích a ulicích, která hrozí kadému, kdo nedodruje pravidla silnièního provozu. Soutìe se zúèastnily 2 základní koly (Z a
M Vemina a Z a M Veselá). Výtvarná díla (celkem 30) 5. dubna
2016 hodnotila hodnotící komise ve sloení Bc. Silvie Dolanská, starostka mìsta Vizovice, Mgr. Alena Hanáková, místostarostka mìsta
Vizovice, npor. Mgr. Leo Marek, zástupce vedoucího oddìlení PÈR
Vizovice. Na základì výbìru byly 12. dubna 2016 pøedány ceny. Vìcné ceny pro soutì zajistilo mìsto Vizovice, Ministerstvo dopravy ÈR
oddìlení BESIPU a PÈR obvodní oddìlení ve Vizovicích.
Pro vechny autory výtvarných dìl byl promítnut film s dopravní
tématikou.

Cena BESIPU: Aneta Divílková Z Veselá II. kategorie
Ludmila Okerová Z Vemina III. kategorie
Denisa Gajdoíková Z Vemina V. kategorie
Cena poroty:

A jak to vlastnì dopadlo?
I. kategorie:

1. místo Antonín Vitoslavský Z Veselá
2. místo Kateøina Jeíková Z Vemina
3. místo Karolína Vágnerová Z Veselá

II. kategorie:

1. místo Lucie Hradilová Z Veselá
2. místo Albìta Okerová Z Vemina
3. místo Samuel Krajíèek Z Veselá

III.kategorie:

1. místo Ondøej kabraha Z Veselá
2. místo Vendula Krejèí Z Vemina
3. místo Samuel ín Z Veselá

IV. kategorie:

1. místo Anna Krajèová Z Veselá
2. místo Martina Kolaøíková Z Vemina
3. místo Anna Vitoslavská Z Veselá

V. kategorie:

1. místo Denisa Jahodová Z Vemina
2. místo Veronika Vaïurová Z Vemina
3. místo Vendula Zlámalová Z Vemina

Aneta Chovancová Z Vemina I. kategorie
Justýna Vièarová Z Veselá V. kategorie
Luká Popelka Z Vemina V. kategorie

Cena za úèast: Lucie Gajdoíková Z Vemina I. kategorie
Adriana Hánová Z Vemina I. kategorie
Lucie Chovancová Z Vemina I. kategorie
Monika Vrlová Z Veselá II. kategorie
Andrea Kalivodová Z Vemina II. kategorie
Matìj Bajko Z Vemina III. kategorie
Marek Ciho Z Vemina IV. kategorie
Roman Ciho Z Vemina IV. kategorie
Eva ulíková Z Veselá IV. kategorie
Obrázky tvoøí výzdobu stìn budovy Hasièské zbrojnice ve Vizovicích.
Vem úèastníkùm soutìe jetì jednou dìkujeme, ocenìným
gratulujeme a ji teï se tìíme na dalí výtvarná dílka pøi pøíleitosti
dalího roèníku.
JUDr. Terezie Zlámalová
vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství
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DDM ZVONEK - JARNÍ ÚSPÌCHY
V nedìli 15. kvìtna probìhla soutì Amater Aerobik Cup, které
se zúèastnila dìvèata z kroukù Aerobik II a Zumby pøi DDM Zvonek.
Soutì byla poøádána v Uherském Ostrohu organizací DDM
Pastelka. Aerobik II byl zaøazen do nejpoèetnìjí kategorie, zvítìzil
a pøivezl zlatý pohár. Ani dívky ze Zumby nebyly pozadu a ve své
kategorii s velkým pøekvapením vyhrály druhé místo. Pravidelná
docházka dìvèat do kroukù pøináí úspìchy.

Ve Vizovicích probìhl 1. roèník Májového atletického víceboje,
který organizoval Jiøí Vlèek. Akce se zúèastnilo 46 závodníkù, kteøí

soutìili v pìti kategoriích. Dìti si vyzkouely rùzné atletické disciplíny na víceúèelovém høiti. Z atletického krouku ukázaly svou
bojovnost a ve své kategorii zvítìzili Tomá Vlèek a Katka Halová.

K ukázce svého umu se pøipojili také áci z krouku Fotograf,
kteøí si do soutìe ANIMÁG KROMÌØÍ 2016 pøipravili 4minutovou
animaci s názvem ivá voda.
Animace byla odbornou porotou
zaøazena do výbìru 25 krátkých
animovaných filmù, které byly
promítány na letoním Zlínském
filmovém festivalu.
U fotografie jetì zùstaòme.
Dìti, které se vìnují turistice a
zálesáctví, se zúèastnily uklízení Vizovic v rámci akce UKLIÏME ÈESKO. Dvì záznamové
fotografie autora Martina Maliny
postoupily do úzkého výbìru fotografií z celé ÈR v doprovodné
fotosoutìi. Fotografie byly poøízeny na Baovì nedokonèené
trati.
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Na stupnì vítìzù takté dosáhly Tereza Penèíková, Julie Hlavenková a Elika Mojíová. Trenérovi panu Vlèkovi udìlaly radost
vechny dìti z Atletického krouku svým kladným pøístupem ke sportu.
Yvett Mikesková

Firma Nerez

Tyrova 749, 76312 Vizovice

hledá
soustruníka - frézaøe

Tel.: 603 463 813

ØEMESLA NA VIZOVICKU III. - ZA PATNOU PRÁCI VEM SVAÈINU
Mistrovský kus hotovil tovary
u toho mistra, u nìho poslední
rok pracoval. Ale po celý ten èas
mìl cechmistr právo i povinnost,
obèas na tovarye dohlédnouti.
Kadou chybu pak, kterou cechmistr nalezl, musel tovary nìjakým groem zaplatit.
Nástroje a surovinu musel
si opatøiti k dìlání mistrovského
kusu tovary sám. Proto mohlo
býti hotovení mistrovského kusu
spolehlivou pøekákou pro toho,
koho cechmistøi nechtìli mezi
sebou míti.
Dodìláním mistrovského kusu
nemìly výlohy tovaryovy jetì
konce. Nebo vyzkouený tovary
byl povinen dáti svaèinu buï jen
cechmistrùm, nebo té vem mistrùm a nìkde dokonce i tovaryùm,
co pøilo dosti draho. Proto nebylo nadarmo pojato do policejního
øádu císaøe Ferdinanda III. r. 1650
naøízení úøadùm mìstským, aby
mìli pozor na øemesla, aby pøijímání nových mistrù velikými
ouplatami svaèin neztéovali.
Pøed svaèinou byl povinen nový
mistr sloiti taksu, které u nás øíkali po starodávnu pøípovìdné.
Poplatek tento býval placen voskem a penìzi. Vosk byl pro chválu

Boí v kostele, peníze pro dobro
cechu.
Vdovy po mistrech byly v plné
ochranì cechu, a mìly ivnostenské právo stejné jako jejich mui;
nìkdy pøiznáváno bylo i dceøi, e
mùe vésti øemeslo, oboje mìly
tedy dìdièné právo k ivnosti, co
znamenalo, e jejich enich, tøebas byl v øemesle ménì schopný,
platil jenom polovici toho veho, co
povinen byl tovary jiný.
Proto øády cechovní 16. a 17.
století mìly ráz sobecký a snaily
se, aby se do øemesla dostalo co
nejménì mistrù, èím chudobní tovaryi, by byli sebe více øemeslnì
schopní, mohli býti od mistrovství
odpuzeni. A to byl první zárodek
mravního, pozdìjího rozkladu cechù.
Pøedstaviteli cechu byli cechmistøi, kteøí po svém zvolení povinni byli pøisahati, e o poøádek v
cechu budou se starati. Pro tuto
svou pøísahu zváni byli také pøísenými. Pøísaha jejich platila u
soudu tak velice, e cechmistr mohl jako svìdek vypovídati na tu
pøísahu, kterou má v cechu,
nemusel toti pøisahati znova.
Cechmistøi pøisahali zavazujíce se na pìt povinností: Nejprve,
e budou hledìti cti a slávy

Boí. Druhé, e zachovají k vrchnosti poslunost. Tøetí, e opatrovati budou poøádek (cech) a v
nìm dbáti káznì. Ètvrté, e se k
mistrùm chudým i bohatým
zachovají stejnì. Páté, e se
vynasnaí, aby se v prodejích
øemesla nikomu neublíilo, aby
se jednomu kadému proti sluné záplatì spravedlivì stalo.
Po takové pøísaze odevzdána
byla cechmistrovi pokladnice, v ní
se chovaly peníze cechovní,
peèe, øád a výsady cechovní. V ní
drela se také registra, do nich se
zapisovali uèednici, tovaryi a také
mistøi. Také listy uèednické a tovaryské v ní bývaly uloeny. Dále
míval u sebe cech mistr cechovní,
døevìnou feruli, pohøební pøíkrov,
svíce, vosk, sklenice, konvice a
dbánky k pitkám cechovním.
Koneènì mìl u sebe koené kosíky k haení ohnì a èerné plátì
smuteèní.
Od pokladnice mìl kadý
cechmistr klíè svùj zvlátní, take
jeden cechmistr bez druhého do ní
nemohl.
Volba cechmistrù potvrzována
byla purkmistrem.
Ponìvad poívali v mìstì
zvlátní úcty, sedávali v kostele ve
vyhrazených lavicích.
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Nejvìtím úkolem cechmistrù
byla jejich èinnost dohlédací zvlátì u tìch øemesel, jejich zboí
mìlo býti k pochvale mìsta.
U soukeníkù napø. dohledali
cechmistøi ji na jakost koupené
vlny. Prohlíeli vak nìkdy té jakost pøíze a práci pøi osnovì.
Vdycky vak musel prohlédnout
cechmistr sukno napjaté na rámì,
nebof teprve potom mohl dobrou
.jakost sukna cejchem poznaèit.
e také váhy a lokte ohledávali,
bylo samozøejmé.
Výrobky, které uznány byly za
spalné, dostávali buïto chudí pitálníci obecní nebo nuzní áci.
patné a nedbalé platièe
cechmistøi sami upomínali a také k
soudu hnali. Netrpìli práci nedìlní.
Cechmistøi mìli právo i povinnost dbáti na mravné chování a
èest spolumistrù, a jestlie který
mistr byl ze patnosti obvinìn, to
naøèeného mistra nutili cechmistøi,
aby se u soudu oèistil.
Soudu cechovnímu podrobeni
byli nejen mistøi, ale také vdovy
øemeslo vedoucí, tovaryi i uèedníci, jestlie se mezi sebou urálivì
chovali.
Cechmistøi acovali zboí,
kdy zákazníku zdála se cena býti
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Z rozsudku cechmistrù na
cechovní valné hromadì mohl se
ovem odsouzený odvolat k radì
obecních starích, nebo rozsudek nabyl platnosti a po pøedloení jeho mìstské radì a nìkdy
celé obce a pøivìením mìstské
peèeti. Ale v mìstské radì zasedali také cechmistøi, a tak dostal
se stìovatel z detì pod okap.
Ovem v mìstech poddanských
bývalo mono odvolati se jetì k
vrchnosti, nebo vìtí pokuty a
tresty bývaly vyhrazeny vrchnosti.
Soudní svoji pravomoc vykonávali cechmistøi buï v domì jednoho z nich, nebo, byl-li pøípad
tìký, v pøítomnosti plného cechu
v hospodì.
Odmìnu mívali cechmistøi
buï v tom, e uívali na trhu pøedních krámù, nebo brávali díl z penìz pokutních.

vysokou, aby tak chránili své èleny
pøed moným trestem obecního
pøedstavenstva.
Nejvìtí poèet pøestupkù trestán byl penìzi nebo voskem a
cechmistøi vzpomínati mìli pøi
vymìøování trestu na milost boskou a lásku bratrskou.
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Rozsudek a tresty cechovní
zapisovány byly v registra u pøítomnosti odsouzeného, èím ji
samo zapsání viny stávalo se trestem. Nebo dotýkalo se cti cechovní, kdy se nìkomu øeklo: U a
máme v rejstrech zapsaného.
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Kromì povinnosti zastupovati
cech mìli povinnost ukládati do
pokladnice pøíspìvky cechovní i
velijaké pokuty. Z pokladnice pak
platili cechovní potøeby, udìlovali
pùjèky a podpory nuzným èlenùm
a vypláceli útraty spojené s kostelními a pohøebními obøady.
Úèty cechovní pøedkládány
byly ke schválení kadoroènì
mìstským radám.
Hlavním úèelem cechovního
zøízení byla dle monosti nejvìtí
bratrská rovnost, z ní výjimku tvoøili jenom mistøi nejmladí.
Nový mistr nesmìl do roka

míti tovarye a musel pracovati
sám. Nosil také obsílky k soudu
cechovnímu. Mladím mistrùm
náleelo po celý první rok donáeti do kostela svíce cechovní a v
nedìli i ve svátek je zhasínati. Pøi
procesích a na pohøbech nejmladí mistøi nosívali postavníky s hoøícími svícemi. O valné hromadì
posluhovali cechmistrùm.
Jinak vak také mladí mistøi
úèastnili se spoleèného nakupování a rozdìlování surovin.
Z dùvodù rovnosti bylo zakazováno, aby se dva mistøi spolèovali k rozíøení jejich ivnosti, nebo
aby jeden mistr pracoval pro mistra jiného. Pronikala tu zøejmá støedovìká zásada, aby v zárodku
znemonìny byly vìtí výdìlky takových ivnostníkù, kteøí by sebe z
práce jiných øemeslníkù obohacovali.
Nejpøísnìjí pravidla za úèelem rovnosti mìli soukeníci. Aby
ádný mistr irím suknem kupce
na sebe nelákal, musely býti jejich
rámy cejchovány a cechmistøi byli
povinni ètvrtroènì je ohledávati.
Uèedníka smìl dreti kadý
mistr jenom jednoho.
(Text v pùvodním náøeèí z
Pamìtí z Vizovska, pana Josefa
Èimáøe a archívu Libora
Macka).
Richard Jaronìk

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 2015/2016
Zápasy starích ákù v divizi Východ
Havíøov
Knìdub
Vizovice
Domanín
Vizovice
Vizovice

Jednota Vizovice se také v letoním kolním roce zúèastnila
celorepublikové Orelské florbalové ligy. Týmy z Vizovic pomìøily své
síly s protivníky v kategoriích mladích ákù, starích ákù a muù.
Díky obìtavým rodièùm kluci sehráli své zápasy témìø po celé
Moravì, poèínaje Moravským Pískem a konèe Havíøovem.
Mladí áci vybojovali v divizi Východ 5. místo. Do posledních
minut závìreèného zápasu s Kaavou dreli nai hráèi 3. místo,
které by jim zaruèovalo úèast na celorepublikovém finále. Bohuel 2
góly v poslední minutì rozhodly o ztrátì 1 bodu, který znamenal
konec sezóny ve skupinì.

Vizovice
Vizovice
Zlín
Vizovice
Uherské Hraditì
Nivnice

6:5, 5:8
10:1, 7:1
2:7, 1:5
10:1, 10:3
4:12, 2:5
1:7, 5:0

Tým muù z Vizovic v letoní sezónì doplnili také dorostenci a
junioøi a vytvoøili spoleèný tým, který dosáhl v divizi Východ na 3.
místo - nejlepí umístìní naeho týmu v muské kategorii za nìkolik
posledních let.
Zápasy muù v divizi Východ
Zlín
Valaské Klobouky
Vizovice
Bojkovice
Vizovice

Vizovice
Vizovice
Uherský Brod
Vizovice
Nivnice

12:3, 15:4
1:7, 4:9
5:7, 1:9
8:11, 4:8
5:0, 9:5

I kdy nae týmy neobsazovaly první pøíèky v jednotlivých kategoriích, mùeme letoní sezónu hodnotit urèitì jako úspìnou. Mladí áci poprvé v novodobé historii porazili profesionálního soupeøe z
Uherského Brodu, starí áci po rozkoukání hráli v druhé polovinì
soutìe èasto vyrovnané zápasy s chybìjícím tìstíèkem a výsledky
dospìlé kategorie byl pro vechny pøíjemným pøekvapením.
Nejen díky Orelské florbalové lize se nae èlenská základna výraznì roziøuje a stali jsme se co do poètu nejvìtí organizací zabývající se èinností s mládeí ve Vizovicích. Velkým pozitivem do dal-

Zápasy mladích ákù v divizi Východ
Hustopeèe nad Beèvou
Zlín
Vizovice
Kaava
Vizovice
Vizovice

Vizovice
Vizovice
Uherské Hraditì
Vizovice
Uherský Brod
Havíøov

2:13, 3:12
8:2, 8:4
1:8, 0:4
3:5, 7:5
0:8, 6:2
8:5, 11:0

Tým starích ákù hrál v této sezónì v nové sestavì, a tak i výsledky ze zaèátku ligy tomu napovídaly. Pouze jeden hráè ji mìl
zkuenost se zápasy této kategorie z loòského roèníku, zbytek týmu
tvoøili hráèi, kteøí pøili z mladích ákù, nebo doposud ádnou florbalovou soutì nehráli. V celkovém poøadí obsadili nai hráèi 7.
místo.
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ích let je také více ne 15 nejmladích hráèù, kteøí se na své velké
zápasy pøipravují v sále naí Orlovny.
Závìrem bychom rádi podìkovali tìm, kteøí svùj volný èas bez
nároku na jakýkoliv honoráø vìnují dìtem. Trenérský tým naí jednoty má následující sloení: Jakub paòhel, Jakub Èervenka, Ondøej
tach, Jakub Okera, Luká Okera, Vilém Kolaøík, Jiøí Oborský,
Jiøí Vaculík, Martin Gera a Jiøí Burget.
Tìíme se opìt v záøí na stávající èleny a také na vechny ty,
kteøí by si chtìli zasportovat a zahrát si florbal se svými vrstevníky a
spoluáky. Harmonogram tréninkù ve kolním roce 2016/2017 a pøihláky naleznete bìhem prázdnin na www.orelvizovice.cz, na
www.facebook.com/orelvizovice nebo v pøítím vydání Vizovských
novin.
Za Orel jednotu Vizovice
Bc. Ondøej tach

KÁCENÍ MÁJE NA HASIÈSKÉ LOUCE
Opìt po roce jsme se seli s naimi hasièskými dìtmi na kácení
Májky.
S sebou tentokrát vzaly babièky i dìdeèky a hned nás tam bylo
více. Bylo také pøipraveno obèerstvení jak k pití, tak nìco na zub. Poèasí nám pøálo, sluníèko nám opravdu høálo. Sobotní odpoledne bylo
plné her, kde si dìti zasoutìily v disciplínì zvané Malý elezný hasiè. Tato disciplína je opravdu nároèná na fyzickou zdatnost, ale dìti
ukázaly, e jsou opravdu odváné a silné. Vechny se této soutìe
zúèastnily. Prvních 5 výhercù bylo ocenìno. Vechna nae hasièata pøedvedla svým babièkám a dìdeèkùm, co se za ten rok u hasièù nauèila. Poární útoky se vydaøily vem tøem drustvùm. Máme
drustvo pøípravky, drustvo A, B.

SOUTÌ HASIÈÙ

Dne 14. 5. 2016 jsme se zúèastnili okrskové soutìe v Bratøejovì,
kde jsme vyrazili opìt v hojném poètu. Dopoledne soutìili mladí
áci, kde se jim daøilo na tafetì, ale pøi útoku nás zradila maina, a
proto byl útok nedokonèen a ohodnocen písmenkem N. Nám to ale
nevadí, pøítì to bude lepí a s poøádným èasem. Tímto naim ákùm
dìkujeme za snahu a velkou píli.

Také nesmìla chybìt na závìr tombola, která se losovala, byla v
ní spousta krásných cen a pøekvapení.

Po ukonèení soutìe mladých hasièù vystøídali na høiti velcí a
zkuené teamy muù, en a dorostu.
Za nae hasièe soutìila odpoledne dvì drustva, eny a mui
nad 35 let.
Obì drustva dovezla umístìní, eny vybojovaly pohár za 2. místo z 6 teamù en. Mui se umístili na 3. místì. Na první soutì této
sezóny jsou to krásné výsledky. Pøejeme dalí úspìchy v téhle sezónì.

Hlavní událostí odpoledne bylo skácet Májku, kterou si dìti shodily samy, a hrdì se k tomu postavily a u se tìí na dalí. Odpoledne se vydaøilo a doufáme, e se vem zúèastnìným u nás líbilo a
opìt za rok se tìíme u dalího kácení s hasièi.
Vìra Lutonská
vedoucí mladých hasièù

Hledáme ve Vizovicích zahradu k stanování pro 6 manelských párù
v období 14. - 17. 7. 2016
MASTERS OF ROCK
Èistota a poøádek zaruèen - cena dohodou.
Elektropøípojka 220 V dle dohody.
Volejte 608 469 007, 602 788 200
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BAREVNÝ SVÌT
Dne 4. dubna mìla vsetínská výtvarnice Miriam Kocurková Rochová v Domì kultury Vizovice vernisá výstavy s výstiným

VIZOVICKÝ FARMÁØSKÝ TRH

názvem Barevný svìt. Nejen na vernisái, ale i následné tøi týdny
mohli návtìvníci výstavy obdivovat její energetické plastické obrazy
vyrobené originální technikou, která návtìvníkùm nejèastìji pøipomínala barevnost orientu. Sami jsme si pøipadali jako v pohádce Tisíce a jedné noci, kdy se ve výstavních prostorách Turistického informaèního centra tøpytila plátna plná korálkù, záøivých kamenù a
spousty barev.

První letoní Vizovický farmáøský trh konaný na Masarykovì
námìstí se i pøes prvotní nepøízeò poèasí vydaøil. Pøedpovìï poèasí
v podobì skoro nepøetritého detì nìkteré prodejce ji pøedem
odradila, ale tìm, co pøijeli, se dostalo zaslouilé odmìny. Po krátkém deti se vyjasnilo a návtìvníci se zaèali hrnout. K ji tradièní
nabídce produktù pøibyly ivé ryby, kozí sýry pøímo z Vizovic, èerstvé
ovocné ávy i nabídka soukromého vinaøství. Velkého zájmu jak ze
strany dìtí, tak i dospìlých, se tìil kováø, který pøedvádìl své umìní
pøímo na místì. Ke zpøíjemnìní celkové atmosféry pøispìla svým
vystoupením dechová hudba Frytácká Javoøina.
Za Dùm kultury Vizovice
Jiøina Trlicová
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MASTERS OF ROCK
14. - 17. ÈERVENCE 2016 VIZOVICE, AREÁL LIKÉRKY R. JELÍNEK
U XIV. roèník jedné z nejvìtích kulturních akcí v republice, mezinárodního open-air festivalu Masters of Rock, probìhne v dùvìrnì
známém a oblíbeném prostøedí ve Vizovicích od ètvrtka 14. do nedìle 17. èervence 2016.

AVANTASIA - svìtovì nejproslulejí metalový ALL STARS
projekt AVANTASIA bude headlinerem festivalu Masters of Rock
2016! Metalová opera pod vedením skladatele a zpìváka Tobiase
Sammeta letos vydala nové album Ghostlights, které se hned týden
po vydání v naí republice umístilo na druhém místì v ebøíèku TOP
100 prodejnosti alb. Na albu opìt zanechala stopy øada pièkových
svìtových muzikantù jako Dee Snider (frontman TWISTED SISTER),
Marco Hietala (NIGHTWISH), Ronnie Atkins (PRETTY MAIDS), Michael Kiske (exHELLOWEEN), Bruce Kulick (KISS, MEAT LOAF) a
Sharon den Adel (WITHIN TEMPTATION). Toto skvìlé novinkové album a spousty dalích hitù pøedvede v exkluzivním 90 minutovém
setu na Masters of Rock. Speciální hosté jsou samozøejmostí a oznámení jejich jmen se od Tobiase jistì brzy doèkáme. Avantasia je
svìtovì nejproslulejím metalovým All Stars projektem!
SLAYER - jedna z nejvìtích metalových kapel svìta vystoupí poprvé na Masters of Rock! Thrash metalovou legendu a jednu
z nejuznávanìjích metalových kapel není nutno dlouze pøedstavovat, vdy je po boku Anthrax, Megadeth a Metallicy nedílnou souèástí velké metalové ètyøky THE
BIG 4. Loni kapela vydala nové album Repentless, které u nás
pøedstaví v rámci megashow na
Masters of Rock.
APOCALYPTICA Finská skupina se na poli hudebního prùmyslu pohybuje ji pìknou øádku let a má na svém kontì spousty hudebních projektù. Tato partièka koncertních violloncelistù se vyznaèuje
pøedevím interpretací rùzných metalových skladeb právì do podoby s tìmito krásnými smyècovými
nástroji. Mimo cover verze tvrdé
muziky a spolupráce s mnoha
hvìzdnými vokalisty Apocalyptica
také produkuje vlastní tvorbu. V
loòském roce vydala album Shadowmaker, které nám hodlá v plné parádì naservírovat na vizovickém open air festivalu spolu se zajímavým hostem.
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TARJA Krásný vokál, operní pøesnost a metalové srdce - snad
není nutno dlouze pøedstavovat první zpìvaèku Nightwish Tarju Turunen. Je to ji delí dobu, co se Tarja vydala na vlastní cestu a její
putování metalovým svìtem je velmi úspìné. Po esti letech se na
vizovický Masters vrací se svou kapelou, kde pøedstaví zbrusu nové
album, jeho vydání se chystá na léto. Nechat si ujít tento nádherný
poèin by byl høích.

Mezi dalí potvrzené úèinkující patøí: AVANTASIA (GER), SLAYER (USA), MEGADETH (USA), APOCALYPTICA (FIN), AMON
AMARTH (SWE), TARJA (FIN), AIRBOURNE (AUS), AMARANTHE
(SWE/DNK), ELUVEITIE (CHE), TESTAMENT (USA), KORPIKLAANI (FIN), THE 69 EYES (FIN), ENSIFERUM (FIN), PRIMAL FEAR
(GER), FREEDOM CALL (GER), WALTARI (FIN), OOMPH! (GER),
BRAINSTORM (GER), LUCA TURILLI'S RHAPSODY (ITA), KISSIN
DYNAMITE (GER), THRESHOLD (UK), EVERGREY (SWE), AVATARIUM (SWE), ROTTING CHRIST (GRC), ORDEN OGAN (GER),
MELECHESH (ISR), KADAVAR (GER), SWALLOW THE SUN
(FIN), THUNDERMOTHER (SWE), REDS' COOL (RUS), BAD
JOKER'S CREAM (CZE), SEBASTIEN, SALAMANDRA, ALKEHOL, ZAKÁZANÝ OVOCE, FORREST JUMP a dalí pøibývají kadým dnem. Na Masters míøí umìlci ze 14 zemí svìta a fanouci ze
35 zemí svìta!
Ètyødenní permanentky jsou k dostání na dobírku pøes
www.mastersofrock.cz nebo osobnì v Masters of Rock Café ve
Zlínì na Èepkovì a v pøedprodejních sítích TicketPortal, TicketPro, TicketArt, TicketStream a Plzeòská vstupenka.

