Pøehled investièních akcí a projektù
Polytechnické vzdìlávání v MŠ
Punè na Janovì hradì
Z klubu dùchodcù za rok 2016

PØEHLED INVESTIÈNÍCH AKCÍ A PROJEKTÙ REALIZOVANÝCH V ROCE 2016
INVESTICE HRAZENÉ Z ROZPOÈTU MÌSTA V CELKOVÉ VÝŠI 11,5 MIL. KÈ
Dùm kultury - vnitøní úpravy - Knihovna - 3,3 mil. Kè
Mateøská škola - stavební úpravy kuchynì - 3,2 mil. Kè
Komunikace k RD Pod Hájem - 800.000 Kè
Oprava støechy bytového domu Tyršova 1267 - 540.000 Kè
Høištì Štìpská - 500.000 Kè
Zdravotní støedisko - mìøení a regulace - 420.000 Kè
Opravy DPS - výmìna oken, nátìry oken - 370.000 Kè
Stavební úpravy infocentra + nábytek - 360.000 Kè
Vstup do dolní budovy MŠ - 300.000 Kè
Nákup nové buòky pro správce sbìrného dvora - 250.000 Kè
ZŠ - parkovací stání + bezbariérový pøístup - 210.000 Kè
Výmìna oken Lidového domu - 196.000 Kè
Pøípojka kanalizace do domu Tyršova 917 - 190.000 Kè
Oprava støechy DDM Zvonek - 172.000 Kè
Rozšíøení kamerového systému - 100.000 Kè
Kalorimetry bytových domù Tyršova 1266, 1267 - 100.000 Kè
Restaurování kaplièky PM Lurdské - 67.000 Kè
Restaurování vnitøního vybavení v kaplièce na „Karažijce“
- 285.000 Kè
Oprava schodištì skautské klubovny - 40.000 Kè
Vánoèní osvìtlení stromu - Chrastìšov - 40.000 Kè
Schodištì + výmìna sklepních oken Tyršova 917 - 76.000 Kè
Schodištì na sídlišti Rùžová - 15.000 Kè
Mìøièe rychlosti + zpomalovací práh - 35.000 Kè

INVESTICE ZAPOÈATÉ V ROCE 2016 S DOKONÈENÍM
V ROCE 2017
Prodloužení vodovodu Tìchlovská - 2 mil. Kè
Dùm è.p. 421 - školní družina II. etapa - 2,5 mil. Kè
Revitalizace zelenì - sídlištì Štìpská a ètvr A. Háby - 1,5 mil.
Kè (bude poskytnuta dotace ve výši 60%)
Kolumbárium - 1 mil. Kè
Projektové dokumentace v celkové výši 850.000 Kè
Realizace investièních akcí není možná bez pøipravené a zpracované
projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotaèních
titulù. Níže uvedené zpracované projektové dokumentace pro plánované investièní akce mìsta pro následující období byly hrazené také
z rozpoètu mìsta.
Opravy komunikací - Dubovsko, Zahradní, Chrastìšov - K Pasíèkám, Tyršova, Lázeòská k Trnky-brnky s.r.o.
Prodloužení vodovodu - Tìchlovská
Energetický posudek DK
Opravy chodníkù u MŠ
Dùm è.p. 421 - školní družina II. etapa
Studie DK - foyer
Stavební úpravy DK
Silvie Dolanská, starostka
Alena Hanáková, místostarostka

OØEZ STROMÙ NA HØBITOVÌ
Technické služby plánují na konci letošní zimy v rámci provozní
bezpeènosti podle projektu zpracovaného firmou Safe Trees, s.r.o.
oøez stromù na høbitovì. Realizaci provede odborná arboristická firma
v souèinnosti s pracovníky technických služeb.

kmene vrostené tak pevnì, ale jsou k nìmu pouze jakoby „pøilepené“.
V pøípadì, že se takto ošetøený strom neudržuje opakovaným øezem a
nové výhony se nechají pøerùst, hrozí jejich odlomení vlastní vahou.
Problém je taky v místech velkých ran po øezu na konci kmene, kde je
snížená pevnost døeva odumøením vnitøní hmoty (hniloba a dutiny).
Zde hrozí odlomení vìtší èásti stromu.
Jelikož byl pøedchozí oøez proveden pøed více než 20 lety a nebylo provádìno prùbìžné odstraòování sekundárních vìtví (finanènì
nákladné), bude plánovaný oøez výrazný. Vzhled stromù nebude po
takovém zásahu pravdìpodobnì nìjakou dobu oku lahodící, avšak je
nezbytný k zajištìní pøijatelné bezpeènosti v prostoru høbitova. Lípy na
høbitovì jsou napadeny jmelím bílým. Oøezem dojde k jeho odstranìní, pomùžeme tím i stromùm v okolí, protože zlikvidujeme další ze
zdrojù roznášení semen jmelí.
V loòském roce bylo vysazeno na høbitovì za pokácené bøízy 11
nových stromù. Jsou to 3 buky, 2 èervenolisté buky a 6 lip.
Bronislava Dukátníková, Technické služby mìsta

U vìtšiny lip a jasanù na místním høbitovì byl v 90. letech proveden sesazovací øez (zùstaly pouze kmeny s velmi malým množstvím
vìtví). Primární koruna je složena z vìtví, které jsou velmi pevnì vrostené ve kmeni. Po provedení tak radikálního zásahu, jako je sesazovací øez (pùvodní koruny byly odstranìny), vznikne vyrašením tzv. spících pupenù sekundární koruna. Tyto sekundární výhony nejsou do
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Nìco málo na úvod
„Tak to vidíš, když koneènì po letech pøišla se vším, co
k ní patøí, než se otoèíme, bude pryè… Je to cítit ve vzduchu...“ Myslela letošní mrazivou zimu…? Náhodná míjení
pøináší rychlá sdìlení vìtšinou jako vystøelená ze zásobníku myšlenek.
OBSAH:
str. 4/ - Informace finanèního odboru
str. 6/ - Zpráva o èinnosti komise pro obèanské záležitosti
str. 10/ - Policie Vizovice
str. 17/ - Vizoviètí skauti na mezinárodním Jamboree

Než jsem staèila zareagovat, byla pryè i ona a spolu s
taškou nákupu si s sebou odnesla i své úvahy o mìnícím
se poèasí. Lidská míjení provázená informacemi o rùzných
zmìnách visících èasto za zvoláním Víš o tom, že…? nám
v jistém slova smyslu obohacují naše soužití. Neustálé
zmìny nás provází po celý život. Snad proto, že lidé a veškeré dìní kolem nás jsou v trvalém pohybu. Pøicházejí a
odcházejí, mìní se a vzájemnì se køíží.

str. 21/ - Vizovice - má láska / vzpomínání Heleny Mazùrkové
str. 22/ - Vánoèní a silvestrovská procházka
str. 28/ - Úvaha o konci tradic

Vizovské noviny vydává Mìsto Vizovice
Periodický tisk územního samosprávného celku
IÈO: 00284653, MK ÈR E 13005
Adresa vydavatele Mìsto Vizovice, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice
Šéfredaktor Richard Jaronìk
Tisk Graspo a.s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín
Foto titulka Petr Jaroò
Foto Richard Jaronìk, Petr Jaroò - Horní Podøevnicko
historický archív Karla Ševèíka, Libora Macka a autoøi èlánkù.
VN è. 1/2017 vyšlo 20. 2. 2017
Uzávìrka pøíspìvkù VN è. 2/2017 je 31. 3. 2017
Datum vydání VN è. 2/2017 je 19. 4. 2017
Harmonogram pro další období (datum uzávìrky) - datum vydání:
VN 03/2017 - (31. 05. 2017), 19. 5. 2017
VN 04/2017 - (31. 7. 2017), 17. 8. 2017
VN 05/2017 - (29. 9. 2017), 18. 10. 2017
Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu 2 200 kusù výtiskù
Výtisk zdarma
Redakce VN neodpovídá za obsah autorských èlánkù.
Èlánky mohou být kráceny dle technických možností a potøeb redakce.
K nevyžádaným pøíspìvkùm se redakce nevyjadøuje
Pøíspìvky nezveøejnìné v tomto èísle, budou otištìny v pøíštím vydání.
Pøíspìvky jsou pøijímány pouze v elektronické podobì.
Inzerce pouze s koncovkami jpg, eps, tif, psd, pdf. Za inzerci vytvoøenou
v programu Word s koncovkami doc a docx nenese redakce odpovìdnost.
Kontakt e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu
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Vklouzli (nebo spíše sklouzli?) jsme do roku 2017.
Jaký bude? V jeho poèátku se zatím ještì zdá, že je jenom
novým. Vstoupili jsme s nadìjí a oèekáváním, možná i nevyslovenými obavami, èím tìch dvanáct mìsícù vyplní.
Pevnì vìøíme, že pøinese pozitivní zmìny a že se z nìho
nestane rok míjení a ztrát v rovinì osobní i pracovní.
Pro Vizovice to bude napøíklad rok 50. výroèí Trnkobraní a Vizovického zámeckého kulturního léta. Rok, v jehož poèátku se zrodil Hudební klub, který je novým kulturním poøadem. Tìšíme se na nová svìtla veøejného osvìtlení na hlavních tazích, zelenou mají opravy dalších chodníkù a komunikací, stejnì jako plochy pro zeleò a sportování. Na dokonèení èekají nové prostory pro dìti ze školní
družiny, nebo další èást rekonstrukce kulturního domu…
Je fajn, že u toho budeme spoleènì. Pozitivní rok 2017
všem.

Alena Hanáková
místostarostka

INFORMACE FINANÈNÍHO ODBORU
Výše místních poplatkù v roce 2017:
OZV è.3/2016, OZV è.2/2015

dáøní mìsíc, ve kterém taková skuteènost nastala.
Splatnost místního poplatku je 31. 3. 2017.

1. Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù (dále
jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu)
Rozhodnutím zastupitelstva zùstává zachována výše místního
poplatku za likvidaci komunálního odpadu stejná jako v roce 2016,
tedy 535 Kè/poplatníka/rok - tento poplatek je upraven Obecnì závaznou vyhláškou è. 2/2015.
Poplatníkem je fyzická osoba
a) která má ve Vizovicích trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území ÈR
povolen trvalý pobyt nebo
- pøechodný pobyt na dobu delší než 90 dnù,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území ÈR
pobývá na území ÈR
- pøechodnì po dobu delší 3 mìsícù,
- které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo doèasná
- ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu cizincù,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu

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

Splatnost místního poplatku je 31. 3. 2017.
Ostatní místní poplatky jsou upraveny Obecnì závaznou vyhláškou è. 3/2016, kterou schválilo dne 14. 12. 2016 Zastupitelstvo mìsta
Vizovice.
Sazby všech místních poplatkù zùstaly v pùvodních výších
platných i v roce 2016.
2. Místní poplatek ze psù
Základní sazby poplatku:
- 60 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìšov (90 Kè za každého dalšího psa)
- 180 Kè - pes chovaný v rodinném domì (270 Kè za každého dalšího psa)
- 540 Kè - pes chovaný v bytovém domì (810 Kè za každého dalšího psa )
Snížené poplatky u poživatelù invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotèího dùchodu:
- 30 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìšov (45 Kè za každého dalšího psa)
- 60 Kè - pes chovaný v rodinném domì (90 Kè za každého dalšího psa)
- 200 Kè - pes chovaný v bytovém domì (300 Kè za každého dalšího psa )

Paušální sazby poplatkù za užívání veøejného prostranství:
a) za užívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
1. mìsíèní
500 Kè
2. roèní
6 000 Kè
b) za užívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro autobus nebo nákladní automobil
1. mìsíèní
1 000 Kè
2. roèní
12 000 Kè
Ohlášení užívání veøejného prostranství:
Ohlášení se provádí na pokladnì mìsta a to nejpozdìji 10 dní
pøed zahájením užívání. V pøípadì užívání veøejného prostranství po
dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozdìji
v den zahájení užívání veøejného prostranství. Pokud tento den pøipadne na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný nejpozdìji v den zahájení užívání veøejného
prostranství. Poplatek stanovený paušální sabou je splatný do 30 dnù
od zahájení zpoplatnìného užívání. Pøipadne-li lhùta splatnosti na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Ohlášení poplatkové povinnosti:
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnù ode dne, kdy pes dovršil stáøí tøí mìsícù, nebo
dne, kdy nabyl psa staršího tøí mìsícù.
Stejným zpùsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.

4. Další výše sazeb místních poplatkù (poplatek za lázeòský
nebo rekreaèní pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity) jsou uvedeny v obecnì závazné vyhlášce mìsta è. 3/2016, která je zveøejnìna na stránkách mìsta www.vizovice.eu. Podrobnìjší
informace týkající se výše sazeb, splatnosti poplatkù, úlev, osvobození apod. je možné zjistit také pøímo na pokladnì mìsta v úøedních hodinách, pøípadnì na tel.: 777 471 126.

Zánik poplatkové povinnosti:
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa (napø. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pøièemž se poplatek platí i za zapoèatý kalen-

U všech poplatkù pøedem dìkujeme za dodržování termínu splatnosti.
Ing. Eva Kubíèková
vedoucí finanèního odboru
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27. LEDEN - MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTKY OBÌTÍ HOLOCAUSTU

V pátek 27. ledna jsme si pøipomnìli utrpení pøibližnì šesti
milionù židovských obìtí Holocaustu za druhé svìtové
války a rovnìž osvobození
koncentraèního a vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau (Osvìtim - Bøezinka) Rudou armádou, od kterého uplynulo již 72 let.
27. leden byl v roce 2005 vyhlášen Valným shromáždìním
Organizace spojených národù za
Mezinárodní den památky obìtí
holocaustu.
V tento den uctily památku
31 vizovických obèanù židovského pùvodu a jejich 10 dìtí
umuèených v koncentraèních
táborech starostka mìsta Silvie
Dolanská a místostarostka mìsta Alena Hanáková.

PØEPIS DOPISU
Paní místostarostka Mgr. Alena Hanáková.
1. 1. 2017 jsem navštívila ve Vizovicích svoji sestru Ilonu Ševcù.
V odpoledních hodinách jsme se vydaly na procházku, po ní následovalo èekání na ohòostroj pøi popíjení punèe. Toto èekání se vyplatilo.
Ohòostroj byl perfektnì pøipravený, podmanìný nádherným hudebním
doprovodem. Byla jsem moc dojatá, obèas jsem mìla slzy v oèích.
Díky za krásný zážitek, Vaše skvìlé pohoštìní, a se Vám v Novém roce 2017 všechno daøí realizovat podle plánù. Všem Vám pøeji
hodnì zdraví, štìstí, pohodu a hodnì elánu do Vaší další práce.
S pozdravem
Hana Samohýlová, Topolná

Èas ubíhá, vzpomínky zùstávají.
Dne 18. bøezna 2017 vzpomeneme 15. výroèí úmrtí pana
Josefa Holèáka.
Vzpomíná manželka, dìti s
rodinami a ostatní pøíbuzní.

Dìkujeme všem, kteøí nám
svými projevy úèasti pomohli a
stále pomáhají snášet ztrátu
našeho milovaného Oldøicha
Kalendy.
Zarmoucená rodina

23. 2. 2017 si pøipomeneme
20. výroèí úmrtí tatínka a dìdeèka pana Josefa Lutonského.
S láskou na nìj vzpomínají
dcera Marie a snacha Marta s
rodinami.

Dìkujeme všem, kteøí se zúèastnili dne
19. prosince 2016 pohøbu tragicky zesnulého
pana Tomáše Kubíèka, øezníka a uzenáøe z
Vizovic.
Dìkujeme všem, kteøí nám projevili úèast.
Dìkujeme všem, kteøí i tichou vzpomínkou uctili památku tohoto skvìlého a veselého èlovìka, který mìl rád lidi.
Rodina Kubíèkova
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ZPRÁVA O ÈINNOSTI KOMISE PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
PØI RADÌ MÌSTA VIZOVICE V ROCE 2016
Složení komise
pøedsedkynì: Mgr. Ludmila Pšenèíková
èlenky: Elen Macháèková, Bc. Helena Štachová (odstoupila z dùvodu nástupu na MD), Zdeòka Štachová (byla jmenována v prùbìhu
roku), Dana Smetanová, Jana Mazalová.
PØEHLED AKCÍ PROVEDENÝCH, PLÁNOVANÝCH
V ROCE 2016
Svatební obøady:
- poèet
99
- vizovských
15
- s cizincem
2x Slovensko, 1x Japonsko
- církevních
17
- v obøadní síni MìÚ
12
Vzhledem k tomu, že jediným schváleným místem pro konání svatebních obøadù je obøadní síò našeho úøadu, ostatní místa jsou zohlednìna jako jiné vhodné místo napø. zámek, zámecká zahrada, Revika, Valašský šenk, Ellux, musí snoubenci o místo mimo obøadní síò
písemnì požádat. Dále bylo pøijato prohlášení snoubencù též na chatì
v Bratøejovì, ve Víceúèelovém domì obce Zádveøice-Raková, v Kulturním domì obce Lutonina pøed starosty tìchto úøadù, které nejsou
matrièním úøadem.
Usnesením rady mìsta byly schváleny termíny a místo konání
svatebních obøadù pro rok 2017.
Vítání dìtí do života
V 7 termínech byla uspoøádána slavnost vítání dìtí do života, pøi
které jsme uvítali 47 dìtí.
Kroniku k vítání nám ilustruje paní Mgr. Veronika Ulrichová. Mgr.
Stanislava Mikulèíková se podílí na ilustraci kronik k jiným slavnostem,
významným událostem mìsta.
Kulturní program vítání dìtí zajiš ujeme ve spolupráci s MŠ. Spolupráce s MŠ je na dobré úrovni. Úèinkující dìti jsou vždy jak ze škatulky, moc jim to v krojích sluší, úspìch mají zaruèen. Od záøí 2015 byly povìøeny touto èinností paní uèitelky Milena Krajšèáková Lenka
Válková.
Milou teèkou této malé slavnosti je vystoupení paní Barbory Grombíøové, která krásným zpìvem, milým a sympatickým projevem umocní závìr této slavnosti.
Bøeznové posezení žen, aktivistek, které spolupracují s komisí
pro obèanské záležitosti nespoèet let.
Je jich 13 a navštívily 155 jubilantù. K této èinnosti mají velmi
pìkný vztah, jsou dobrosrdeèné, obìtavé, vstøícné.

Opravdu po mnoha letech, po vzájemné dohodì, ukonèila
dobrovolnou èinnost paní Vlasta Baná, paní Vlasta Hlavenková a
paní Jarmila Èalounová. Za velmi dobrou spolupráci moc a moc
dìkujeme.
Nìkteré z žen se podílí i na organizaci rozsáhlé akce v závìru roku
tj. Besedy s dùchodci.
A opìt mìsíc èerven. K nìmu již nìkolik let neodmyslitelnì patøí
pøedávání maturitních vysvìdèení pøímo v naší obøadní síni.
A znovu mìsíc èerven, v sále Sokolovny je zrealizováno pøedávání výuèních listù.
Tento mìsíc je plný zajímavých akcí. Naše obøadní síò byla svìdkem pøedávání ceny Osobnost mìsta,
Ocenìní dárcù krve. Zápisy k tìmto slavnostem jsou zaznamenány v pøíslušných kronikách.
Beseda s dùchodci
jedna z nejvìtších akcí poøádaná Komisí pro obèanské záležitosti. Letošní, hodnì diskutovaná akce. Uskuteènila se ve spolupráci se
Sokolem Vizovice v místní Sokolovnì. Spoleèné vystoupení Marcela
Zmožka a Máry, našim seniorùm známých z populární ŠlágrTV, se setkalo s velkým zájmem jak ze strany obèanù, tak samotných vystupujících a nejen to letošní. Žánry støídáme, tak si pøíjde na své každý.
Každé pøipravované akci pøedchází spousta mravenèí práce a téhle
zvláš . Akce je prùbìžnì pøipravována bìhem celého roku a skládána
jako mozaika. O této akci se obèané dozvídají z pozvánek, na plakátovacích plochách, upozornìním ve Vizovských novinách, v neposlední øadì hlášením v místním rozhlase. Je tøeba se zmínit, že èlenkám
KOZ pøi této akci obìtavì vypomáhá spousta oslovených dobrovolníkù.
Akce poøádané Komisí pro obèanské záležitosti (zaužívaná
zkratka KOZ) završíme v bìžném roce pøedvánoèní návštìvou vizovských obèanù v Domovech dùchodcù tj. Zlín-Burešov, Lukov,
Hrobice, Louèka, Nedašov.
Máme umístìno 13 obèanù, jedná se o záležitost vyžadující
opravdu velmi citlivý pøístup.
Komise pro obèanské záležitosti se schází dle potøeby a nároènosti pøipravovaných akcí.
Tìmito øádky nelze vyjádøit obìtavost, pracovitost, svìdomitý pøístup èlenek KOZ.
Každá z nás do toho dá kus sebe samé, protože to má smysl. Víme, o èem to je a proè tak èiníme.
Dne 6. 2. 2017 zapsala
Dana Smetanová, matrikáøka

EVIDENCE OBYVATEL V ÈÍSLECH - ROK 2016
Vìkové složení obce
0-5
6-17
ženy
126
318
muži
152
278
celkem 278
596

18-29
288
369
657

30-39
363
343
706

40-49
375
402
777

50-59
273
270
543

60-69
338
316
654

70-79
188
167
355

80-89
104
37
141

90-96
18
7
25

celkem
2391
2341
4732

Poèet obyvatel pøihlášených k trvalému pobytu v místní èásti Chrastìšov je 187.
ZMÌNY TRVALÉHO POBYTU - pøistìhovalo se 89 osob, - odstìhovalo se 83 osob, - v rámci Vizovic se pøestìhovalo 111 osob,
- poèet obyvatel hlášených na úøední adrese - Masarykovo nám. 1007 je 172 osob
NAROZENÍ - narodilo se 40 dìtí, z toho 21 dívek, 19 chlapcù
ÚMRTÍ - zemøelo 30 osob, z toho 18 žen, 12 mužù
Petra Kováøová
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MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu dne 28. 1. 2017 se na Sokolovnì ve Vizovicích konal
tradièní Myslivecký ples. K tanci a poslechu hráli Mireèkovi Sekeráši.
Na rozdíl od pøedchozích let byla Sokolovna i pøes dlouhodobé mrazivé poèasí dostateènì vytopená. K veèeøi byl pøipraven peèený divoèák
se zelím a s knedlíkem a daòèí svíèková s knedlíkem. Veèeøe všem
úèastníkùm velmi chutnala, a hlavnì pánové ocenili velikost „mysliveckých porcí“. Jako obvykle si návštìvníci kupovali také jídlo na nedìli, aby nemusely dámy po protanèené noci vaøit.
Návštìvnost plesu byla bohužel slabší než v pøedchozích letech,
což si ale úèastníci pochvalovali, protože na parketu bylo více místa a
u baru se nemusel nikdo tlaèit. Úèastníci rovnìž ocenili bohatou tombolu, za kterou bychom chtìli všem sponzorùm podìkovat. Vìøíme, že
všichni odcházeli spokojení, že strávili pìkný veèer ve spoleènosti vizovických myslivcù.
Pavel Peèeòa

Døíve než v devátém volném pokraèování kvízu Jak znáte Vizovice pøedstavíme další známé èi ménì známé budovy, musíme se
omluvit pøíznivcùm této rubriky, kteøí ji marnì hledali v minulých èíslech VN 5 a 6/2016. Rubrika byla pøipravena pro tisk do obou èísel,
ale na poslední chvíli se shromáždilo tolik èlánkù a nových informací, že jsme museli dát pøednost tìmto aktuálním zprávám.
Dnes bude kvíz pro vìtšinu velmi jednoduchý a pøedstavuje až
notoricky známé objekty Vizovic, a proto není až tak nutné napomáhat nìjakou nápovìdou.

NAJDOU SVÉ NOVÉ PÁNÍÈKY?
Najdou pejsci Black, Jack a Roky nový domov a dostanou se tak
do dobrých rukou nových páníèkù? Pejsi jsou k nahlédnutí v útulku ve
Zlínì.
Ing. Ivan Straškraba, tel: 739 204 910

Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Lukáš Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Obr. 1: Slušovská ulice - secesní dùm z roku 1903 èp. 13
Obr. 2: Slušovská ulice - budova Sokolovny z let 1920-1921 èp. 177
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KONÈÍ VÁM PLATNOST ØIDIÈSKÉHO
PRÙKAZU?

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍ
PODPORY Z ROZPOÈTU MÌSTA
VIZOVICE PLATNÁ PRO
ROK 2017
Pravidla pro poskytování finanèní podpory z rozpoètu mìsta
Vizovice na rok 2017 jsou obdobná jako v roce pøedcházejícím.
Kompletní pravidla lze najít ve Smìrnici è. 1/2015 o poskytování
finanèní podpory z rozpoètu mìsta Vizovice, kterou schválila na svém
zasedání Rada mìsta Vizovice dne 25. 3. 2015. Smìrnice vèetnì
všech pøíloh (formuláøù žádostí a vyúètování, vzoru veøejnoprávní
smlouvy) je zveøejnìna na webových stránkách mìsta www.vizovice.eu v sekci „Obèan“ - „Finanèní podpora mìsta“.
Žadatelùm bude z rozpoètu mìsta Vizovice možné v roce 2017
poskytnout tyto druhy finanèních podpor:
1.
Programová dotace vyhlášená Radou mìsta Vizovice.
Pro rok 2017 byl na jednání rady mìsta dne 14. 12. 2016 vyhlášen dotaèní program pro rok 2017 „Dotace na èinnost s dìtmi a mládeží“, který je zveøejnìn na úøední desce mìsta a webových stránkách
mìsta www.vizovice.eu v sekci „Obèan“ - „Finanèní podpora mìsta“.

Bìhem roku 2017 postupnì vyprší platnost více než 800 000 øidièských prùkazù. Jedná se o øidièské prùkazy, které byly vydány v roce
2007 s dobou platnosti na 10 let. Výmìnu zatím provedlo jen cca
30% øidièù.
Nejvìtší poèet øidièských prùkazù vyprší bìhem bøezna, øíjna a
listopadu letošního roku. Øidièi by si mìli platnost svého øidièského
prùkazu pohlídat a s dostateèným pøedstihem požádat o jeho výmìnu,
aby se vyhnuli frontám.
Výmìnu lze provést již 3 mìsíce pøed skonèením platnosti
øidièského prùkazu a je zcela bezplatná.
Lhùta pro vydání nového øidièského prùkazu je 20 dní. O výmìnu
lze také požádat ve zrychlené lhùtì do 5 pracovních dnù. Za zrychlené vydání si však øidièi pøiplatí 500 Kè.
K vydání nového øidièského prùkazu je potøeba pøijít osobnì s platným prùkazem totožnosti (obèanský prùkaz nebo pas) na pøíslušný
obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností - MìÚ Vizovice, odbor
dopravy a silnièního hospodáøství, Nábøežní 993, 763 12 Vizovice
(podle místa trvalého bydlištì øidièe), dále donést 1 aktuální prùkazovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a øidièský prùkaz, který podléhá povinné výmìnì.
V souvislosti s fotografií, kterou je nutno doložit k výmìnì øidièského prùkazu, upozoròujeme øidièe, že v budovì MìÚ Vizovice nesídlí fotograf a nelze tuto fotografii zde poøídit.
Závìrem ještì upozornìní pro øidièe, kteøí o vydání nového øidièského prùkazu nepožádají vèas a budou øídit i po uplynutí jeho platnosti. Ti se vystavují riziku pokuty za øízení bez platného øidièského
prùkazu. Za tento pøestupek hrozí øidièi pokuta na místì do 2.000 Kè,
v pøípadì správního øízení až 5.000 Kè.
Pro další informace volejte na tel. èíslo:
777 471 182, 777 471 187, 777 471 180

Žádosti o finanèní podporu z dotaèního programu budou pøijímány
v termínu od 30. 1. 2017 do 10. 3. 2017. Podléhají finanènímu vypoøádání.
2.
Individuální dotace na provoz èi èinnost organizací èi jednotlivcù se sídlem èi aktivitou na území mìsta Vizovice èi místní èásti
Chrastìšov, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tìlovýchovy,
kultury, využití volného èasu, poskytování sociálních a zdravotních služeb, požární ochrany, péèe o dìti do 3 let vìku, protidrogových aktivit,
péèe o historické památky apod. a dále individuální dotace na konkrétní projekty, investice, akce èi aktivity, na které v daném roce nebyl
vyhlášen program podpory (dále jen „individuální dotace“).
Žádosti o individuální dotace musí mít písemnou podobu, musí mít
požadované náležitosti a lze je podat pouze na pøedepsaném formuláøi mìsta (vèetnì všech povinných pøíloh), který je zveøejnìn na
webových stránkách mìsta v sekci „Finanèní podpora mìsta“.
Žádosti budou pøijímány v prùbìhu celého roku a podléhají finanènímu vypoøádání.
3.
Jednorázové finanèní dary
Žádosti o jednorázový finanèní dar z rozpoètu mìsta Vizovice lze
podat bez použití pøedepsaného tiskopisu v prùbìhu celého kalendáøního roku. Finanèní dary budou pøednostnì poskytovány fyzickým èi
právnickým osobám, které svou èinnost vyvíjí na území mìsta a pro
obèany mìsta Vizovice a MÈ Chrastìšov.
Poskytnutý finanèní dar nepodléhá finanènímu vypoøádání.
Ing. Eva Kubíèková
vedoucí finanèního odboru MÚ

OCENÌNÍ JS HORYMÍR VIZOVICE
JANU BINKOVI
Èeská jezdecká federace udìlila k pøíležitosti významného
životního jubilea panu Janu Binkovi èestný odznak za celoživotní
práci v oblasti jezdectví a chovatelství. Pan Jan Binek, obèan
mìsta Vizovic, je dlouholetým pøedsedou jezdeckého spolku JS
Horymír Vizovice.
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NEJSLABŠÍ ÈLÁNEK ØETÌZU
Vážení spoluobèané,
rádi bychom se spoleènì s vámi zamysleli nad situací, do které se
dostala ulice Prostøední a jak nová plánovaná výstavba mùže ovlivnit
život stávajících obyvatel.
Dle schváleného územního plánu má vyrùst mezi ulicí Prostøední
a Kròovskou nová lokalita BI 27 o poètu pøibližnì 50 nových rodinných
domù a dle pøipravované studie má být hlavní pøístupová komunikace
okruhována pøes ulici Prostøední.
Naše ulice je pùvodnì polní cestou, kterou místní obyvatelé postupnì zpevòovali z dostupných zdrojù, jako je stavební su , popel, makadam a budovali opìrné zídky po stranách. Následnì byl mìstem na
tento podklad položen asfaltový povrch. Již nyní hodnì vytížená ulice
tedy není vybudována ke zvýšenému zatížení provozem osobních a
nákladních automobilù pro pøístup do lokality BI 27.
Ulice nedosahuje ani potøebných rozmìrù k vybudování chodníkù
pøi zachování obousmìrného provozu, které již v tuto chvíli postrádáme pro bezpeènost chodcù, nepoèítaje pøi navýšení chodcù z nové
výstavby.

- nelze pøi napojování nové lokality pøemýšlet již i do budoucna a
hledat i jiné pøístupové cesty?
- v nové výstavbì se poèítá s širokými ulicemi a chodníky. Ale není
øetìz silný tak, jako jeho nejslabší èlánek?
- kdo se nad tìmito otázkami dokáže zamyslet a udìlá to správné
rozhodnutí pro všechny?
... a co dìti, mají si kde hrát?
Michal Baránek, Ivana Janoušková
Petièní výbor ulice Prostøední

DOPLÒUJÍCÍ INFORMACE MÌSTA
VIZOVICE K ÈASOVÉMU SLEDU OD
SCHVÁLENÍ POØÍZENÍ ZMÌNY è. 13
ÚZEMNÍHO PLÁNU MÌSTA VIZOVICE
- Zastupitelstvo mìsta Vizovice již na svém zasedání dne 18. 7.
2005 schválilo poøízení zmìny územního plánu - zmìnu è. 13, jejíž
souèástí bylo nové vymezení plochy pro individuální bydlení východnì od místní komunikace ulice Prostøední a Kròovská (dnes lokalita s
oznaèením BI 27), kdy pro obsluhu lokality bylo navrženo prodloužení
stávajících ulic Prostøední a Kròovská. Podkladem pro zapracování
lokality v rozsahu zmìny è. 13 bylo zpracování provìøovací urbanistické studie vèetnì geologického posudku.
- Zmìna územního plánu byla v jednotlivých fázích zveøejnìna a
øádnì projednána. V prùbìhu jejího projednání nebyla uplatnìna nesouhlasná vyjádøení dotèených orgánù k navržené dopravní obsluze,
ani námitky obèanù k navrhovanému vymezení.
- Dne 10. 9. 2007 Zastupitelstvo mìsta Vizovice zmìnu è. 13 vydalo.

Abychom vyjádøili svùj názor, podepsalo 69 lidí petici o posouzení
napojení nové výstavby na ulici Prostøední a dále jsme adresovali
mìstu a zastupitelùm žádost o zmìnu územní studie v návaznosti na
výše uvedené skuteènosti.
Zásadním problémem se nám zdá, že již pøi zvažování zanesení
nové lokality do územního plánu v roce 2007 mìl být pøezkoumán stav
komunikace nebo zadána odborná studie k vyhodnocení kapacitního
a technického stavu vozovky pro plánovanou pøístupovou komunikaci,
možnosti napojení inženýrských sítí a bezpeènost obyvatel.
Pokud by tato studie vznikla, byla by nová výstavba v takovémto rozsahu vùbec schválena?
Jelikož se nás tato situace jako obyvatel ulice Prostøední pøímo
dotýká, klademe si i další otázky:
- je nutné okruhovat novou výstavbu pøes ulici Prostøední?
- nelze propojit ulici Prostøední s novou lokalitou pouze pìší zonou?
- jak komfortní a bezpeèný bude pro nové i stávající obyvatele pohyb po ulici Prostøední?
- kdo uvede pøípadné škody na vozovce a soukromém majetku do
pùvodního stavu?

- Následnì byly zahájeny práce na zpracování nového územního
plánu, které probíhaly v jednotlivých fázích v letech 2007 - 2012. Informace o projednání byly vždy zveøejnìny na úøední desce a ve Vizovických novinách. Pøedmìtná lokalita byla do nového územního plánu
pøevzata v plném rozsahu již vydané zmìny è. 13 územního plánu. V
prùbìhu projednání opìt nebyly uplatnìny požadavky na úpravy ze
strany dotèených orgánù a nebyly uplatnìny námitky nebo pøipomínky
obèanù ulice Prostøední a ulice Kròovké k navržené lokalitì individuálního bydlení BI 27.
- Zastupitelstvo mìsta Vizovice dne 4. 6. 2012 vydalo Územní plán
Vizovice.
- Následnì v lednu 2016, na žádost vlastníkù (stavebníkù), byly
zahájeny práce na Územní studii Vizovice - lokalita BI 27, jejíž zpracování je podmínkou pøed zahájením výstavby v lokalitì.
- V lednu 2017 obdrželo Mìsto Vizovice a Mìstský úøad Vizovice
žádost obèanù z ulice Prostøední o zmìnu zpracovávané územní studie tak, aby bylo co nejménì využito pro obsluhu nové lokality prodloužení ulice Prostøední vzhledem k jejímu technickému stavu a parametrù.
- Požadavek obèanù z ulice Prostøední byl projednán na jednání
Zastupitelstva mìsta Vizovice dne 25. 1. 2017, pøipomínky byly vzaty
na vìdomí s tím, že budou projednány s vlastníky pozemkù (stavebníky) z lokality BI 27.
- Na pracovní schùzce konané dne 30. 1. 2017 za úèasti zástupcù mìsta Vizovice, Mìstského úøadu Vizovice, vlastníkù pozemkù z
lokality BI 27, projektanta územní studie a obèanù ulice Prostøední
byly požadavky a pøipomínky projednány a bylo dohodnuto provìøení
technického stavu ulice Prostøední a provìøení možností dopravní
obslužnosti novì navrhované lokality.
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KYBERŠIKANA
Jménem policistù Obvodního oddìlení policie Vizovice zdravím
všechny ètenáøe Vizovských novin. Dovolte mi, abych vám v tomto
vydání Vizovských novin pøiblížila problematiku kyberšikany. Z
hlediska komunikaèních technologií se dá øíci, že v souèasné dobì
žijeme v internetovém svìtì, kdy šikana, stejnì jako mnoho jiného, se pøesunula online. Z tohoto dùvodu jsem se rozhodla informovat vás o této problematice nebezpeèných jevù, jejíchž hlavními
prostøedky jsou mobilní telefony, internet, sociální sítì, blogy a podobnì.

netu, emailu a jiných komunikaèních prostøedkù dbát nutné opatrnosti. Pøedevším nebýt pøíliš dùvìøiví, nesdìlovat citlivé informace, jako
osobní údaje, osobní fotografie a hesla k úètùm. Základem všeho je
mít vše tzv. pod heslem. Toto heslo by mìlo být bezpeèné a hlavnì všem ostatním utajené. Policie rozhodnì nedoporuèuje odesílání
intimních fotografií, u nichž hrozí pozdìjší zneužití. Tyto fotografie a
videonahrávky používají pachatelé kyberšikany k vydírání. Velmi èasto
se tak stává mezi bývalými dlouholetými partnery, kteøí neunesou tíhu
rozchodu.

Policisté se èím dál èastìji zabývají kyberšikanou, kdy tato se
mùže týkat hned nìkolika skutkových podstat trestných èinù. Jedná
se zejména o trestné èiny jako pomluva, vydírání, nebezpeèné vyhrožování, ale taktéž šíøení pornografie èi výroba a jiné nakládání s
dìtskou pornografií. Spoleènou velièinou tìchto pøípadù je pøítomnost moderních komunikaèních technologií. Tyto pachatel používá
k zasílání urážlivých, hanlivých, zastrašujících èi zesmìšòujících zpráv. Dalšími projevy kyberšikany jsou vydírání, výroba fotografií èi videozáznamù a jejich úprava a následné zveøejòování s
cílem poškodit obì , nebo zneužití cizího úètu èi emailové adresy.

V pøípadì, že se stanete obìtí kyberšikany, je nutné se bránit.
Dùležité je ponižující, urážející èi výhružné zprávy èi emaily nemazat,
kdy tyto mohou být následnì použity jako dùkazní prostøedek proti
pachateli. V nìkterých pøípadech postaèí pouze zmìna telefonního
èísla, emailové adresy, nebo ukonèení nevhodné komunikace. Ne
vždy je to ovšem tak jednoduché a v tom pøípadì je již nutné kontaktovat policii. Obìti kyberšikany se dále mohou obrátit na linku bezpeèí online, která je zamìøena na obìti internetové kriminality.
Telefonní èíslo na linku bezpeèí je 116 111 a emailová adresa
www.onlinehelpline.cz. Dále je možno se obrátit na národní centrum bezpeènìjšího internetu www.saferinternet.cz. A dále na linku Policie ÈR 158.

Mezi další formy používané kyberšikany patøí sexting, který
spoèívá v elektronickém rozesílání textových zpráv, fotografií èi videa
se sexuálním obsahem, èímž dochází k poškozování obìti. Další formou kyberšikany je kybergrooming, který je považován za nejvíce
nebezpeèný. Kybergrooming oznaèuje jednání pachatele, který
se snaží zmanipulovat vyhlédnutou obì prostøednictvím komunikaèních prostøedkù jako SMS zprávy, chat, SKYPE, èi prostøednictvím sociálních sítí a donutit ji k osobní schùzce. Výsledkem schùzky pak mùže být sexuální zneužití obìti, fyzické muèení, vyhrožování, okradení nebo ublížení na zdraví. Mezi další formu kyberšikany patøí kyberstalking a stalking, který spoèívá ve zneužívání internetu, mobilních telefonù èi jiných informaèních a komunikaèních technologií ke stalkingu, tedy k pronásledování.
Obìtí kyberšikany se mùže stát témìø kdokoliv, kdy každému z
nás se mùže pøihodit, že se v urèité formì staneme obìtí kyberšikany. Dle výzkumù Gender Studies, o.p.s. má osobní zkušenost s
kyberšikanou až tøetina lidí do 30 let. Nejèastìji se s kyberšikanou
setkávají lidé mezi 18 a 39 lety. Dùležité je proto pøi používání inter-

Proto ještì jednou apeluji na obezøetnost v tomto smìru a chránit
si své soukromí pøed možnými agresory kyberšikany.
pprap. Ing. Barbora Dudová
vrchní asistent OOP Vizovice

PØÍPADY
ZA PROSINEC 2016 - LEDEN 2017
Žena z Vizovic v dobì od 22:20 hod. dne 5. 1. 2017 do 05:30 hod.
dne 6. 1. 2017 v pokoji svého domu ve Vizovicích, kde spal její kamarád, mu ze zadní kapsy odložených kalhot sebrala penìženku s vloženou finanèní hotovostí 2.600 Kè, obèanským prùkazem a dvìma
bezkontaktními platebními kartami a spoleènì se svojí pøítelkyní odjela na benzínovou èerpací stanici, kde prostøednictvím platebních karet
provedly nákup v hodnotì 1.578 Kè a odcizily vloženou finanèní hotovost. Karty poté vrátila do penìženky, a když se po jejich návratu domù, poškozený po penìžence shánìl, sdìlily
mu, že o penìžence nic nevìdí a pøedstíraly,
že ji spoleènì hledají. Když se poškozený
pozdìji vrátil zpìt a chtìl celou vìc øešit, vrátily mu penìženku s doklady a platebními kartami s tím, že ji našly jako ztracenou již bez
penìz, èímž poškozenému zpùsobily škodu
odcizením v celkové výši 4.178 Kè.
Neznámý pachatel nabízel na inzertním
internetovém portále Bazoš.cz mobilní telefon
zn. iPhone 6S 64 GB za èástku 12.000 Kè. Na
tento inzerát reagovala poškozená, která
uhradila èástku prostøednictvím internetového
bankovnictví na úèet inzerenta. Nabízený
telefon do souèasné doby kupující nezaslal a
pøes opìtovné urgence s kupující pøestal
komunikovat. Tímto podvodným jednáním
zpùsobil poškozené škodu ve výši 12.000 Kè.
Dne 21. 01. 2017 oznámila na linku 158
žena z Vizovic, že si ve Vizovicích zabouchla
dveøe od bytu a klíèe má z druhé strany, kdy
má rozvaøený obìd a má strach, aby nevznikl
požár. Za asistence HZS byl byt otevøen a
pøedešlo se tak možnému požáru.
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PØEDVÁNOÈNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIŽMÁØE
INFORMUJE
V novém roce nás pøivítal
mrazivý leden, v knihovnì jsme
však nezamrzli. Loòské statistické údaje nám ukázaly, že pøestìhováním knihovny do nových
prostor jsme získali další nové
ètenáøe dìtské i dospìlé. Stále
doplòujeme fond o knižní novinky.
V roce 2016 byly nejpùèovanìjšími tituly èeských autorù:
1. Klimecká, Vladimíra:
Druhý život Marýny G.
2. Mlynáøová, Marcela:
Dùchodkynì nestøílejte
3. Bauer, Jan: Krvavé léto

Dne 19. 12. 2016 se uskuteènila ve spoleèenské místnosti Nemocnice Milosrdných bratøí ve Vizovicích pøedvánoèní besídka. Vystoupili na ní žáci Základní umìlecké školy Zlín, kytarové tøídy pani
uèitelky Dariny Holfeldové.

a zahranièních autorù:
1. Kepler, Lars: Paganiniho
smlouva
2. Keleová-Vasilková, Táòa:
Pozlátko
3. Lorentzová, Iny: Lvice
I letos pro vás pøipravujeme
nekomerèní kulturu - besedy,
setkání, koncerty, dílnièky a divadélka pro dìti. O všech akcích si
mùžete pøeèíst na našich webových stránkách www.knihovnavizovice.cz.
Zapojili jsme se do celostátních projektù „Celé Èesko ète
dìtem“, „Hledáme nejlepší
ètenáøskou babièku v rámci
akce Bøezen - mìsíc knihy“,
„Knížka pro prvòáèka“ aj.

Ètrnáct žákù hry na kytaru a jedna flétnistka pøedvedli pøed svými rodièi a prarodièi to, co se v prùbìhu školního roku nauèili.
Vytvoøili tak v pøedvánoèním období pìknou a pohodovou atmosféru.
Podìkování patøí pøedevším paní uèitelce Holfeldové a všem
úèinkujícím.
Marta Dubová, Josef Kalenda
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A pokud jste ještì v nových
prostorách knihovny nebyli, pøijïte se jen podívat, nemusíte být
souèasnì i našimi ètenáøi. Knihovna je otevøená pro všechny.
Mgr. Blanka Krejcárková

POLYTECHNICKÉ VZDÌLÁVÁNÍ V MŠ
magnetické stavebnice, v dìtské dílnì pracujeme se skuteènými materiály a náøadím, v koutku pokusù a objevù dìti získávají zkušenosti z oblasti fyzikálních a chemických zákonitostí.
Využíváme hry a èinnosti s pøírodninami, a už na zahradì MŠ,
v jejím okolí a nebo pøi práci ve tøídì. Z živé pøírody jsou to napø. èásti
stromù, rostlin, vhodné èásti ze živoèichù a z neživé pøírody písek, jíl,
kamínky, sníh atd.

Nejkrásnìjší, co mùžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umìní a vìdy.
Albert Einstein
Pro vývoj èlovìka je velice dùležité období do šesti let. V tomto
èase se formuje charakter, dochází k tvorbì intelektuálních schopností. Pøedškolní vìk má vliv na rozvoj technického a senzomotorického vnímání.
Polytechnické vzdìlávání v MŠ je takovým návratem dìtí ke kladívkùm a dílenským ponkùm. Polytechnická výchova pomáhá u dìtí
vytváøet a fixovat správné pracovní návyky a touhu tvoøit.

Pøi vycházce dìti sbírají plodiny a pøírodniny, ze kterých pak
následnì vytváøejí výrobky.
Nezapomínáme ani na recyklaci a tvoøení z odpadových materiálù. Dìti vedeme ke tøídìní odpadù. Pro tvorbu využíváme vždy
materiály èisté, bez možností zdravotních rizik.

Dìti si ze slyšeného slova pamatují necelých 15 procent, procento se zvyšuje, když mohou o dané vìci diskutovat (40 procent),
ovšem 80 procent je tvoøeno vlastním zážitkem a zkušenostmi.
Celý tento školní rok klademe v MŠ dùraz na polytechnické
vzdìlávání dìtí, které se promítá do každodenních èinností. V praxi
to znamená, že do vzdìlávací èinnosti zaøazujeme konstruktivní a

A protože dìti doslova fascinuje technické zaøízení a jeho fungování (televize, rádio, svìtlo), nezapomínáme ani na to, aby dìti vìdìly, byly pouèeny, jak správnì spotøebièe fungují, jak s nimi zacházet
a jaká rizika hrozí pøi nesprávné manipulaci.
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Polytechnická výchova nechybí ani na školní zahradì, kde dìti
pìstují rostliny, starají se o záhonky.
Ve tøídì chováme živoèichy - akvarijní rybièky nebo vodní želvu.
V pøírodì sledujeme volnì žijící zvíøátka a peèujeme o nì.

Proto bychom si moc pøáli, aby dìti všechny èinnosti spojené s
polytechnickou výchovou bavily a zážitky v podobì nìèeho vylitého
nebo rozsypaného, ménì èi více povedeného, byly jen dalšími impulsy pro zkoumání a objevování.

Využíváme také nejrùznìjší exkurze, vèetnì historických øemesel (kováøství), exkurze do podnikù a tradièních dílen.
Všechny èinnosti v MŠ se dìjí formou hry. Dìti objevují, pøicházejí na vìci samy, zažívají úspìch i neúspìch, podporu kolektivu.
V pøedškolním vìku mají dìti tisíce otázek. A právì bádání a experimentování jim mùže najít odpovìï. A od toho jsme tady my, uèitelky MŠ, abychom jim tu cestu za poznáním malinko usnadnily a
hlavnì zpøíjemnily.
Polytechnickým projektem chceme v letošním roce u dìtí rozvíjet nejenom fantazii, estetické vnímání, jemnou motoriku a tradice.
Chceme jít kousek dál. Rozvíjet technické myšlení, vìdecké bádání,
pøedmatematické pøedstavy, volné tvoøení a hlavnì pøirozenou chu
dìtí do práce. Chceme okolní svìt objevovat pomocí hmatu, sluchu,
zraku. Nebojíme se vzít si do ruky kladívka, pilky, šroubováky a stavebnice, které podporují kreativitu a fantazii dìtí.

Bez možnosti pracovat a zkoušet nám budou vyrùstat dìti a lidé,
kterým tato dovednost bude chybìt. A to by byla škoda. Co myslíte?
Petra Búøilová

Dìti dokonale ovládají technické vymoženosti, ale ménì èasu jim
zbývá na pohybové aktivity. Rády bychom tyto dva svìty rozumnì
propojily.
Naše mateøská škola je díky svému umístìní a své vybavenosti
(zahradou, moderními hraèkami, hracími koutky atd.) jako stvoøená
pro polytechnické vzdìlávání pøedškolních dìtí.

1/2017
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LYŽAØSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. TØÍD ZŠ VIZOVICE
Jako k pravé zimì neodmyslitelnì patøí sníh, tak druhý lednový týden našim sedmákùm, horám a zimním sportùm.
Zimní lyžaøské støedisko na Martinských holích nás letos pøivítalo
již po páté. Bohatství snìhu, upravené sjezdovky o rùzné délce i obtížnosti, šestisedaèka a dva kratší vleky, minimum návštìvníkù - to vše je
vynikajícím pøedpokladem ke splnìní programu LVK.

nechaly dlouho èekat a v pátek jsme vezli domù dalších 7 marodù, o
které se paní zdravotnice Radka Dvoøáèková vzornì postarala.

Lyžák, to nejsou jenom hodiny výcviku, disciplína, soustøedìní se,
rozšiøování si informací a prohlubování poznatkù díky organizovaným
besedám a pøednáškám, je to i spousta zábavy, radosti, smíchu, navazování nových kamarádství. Dìtem se z hor nikdy nechce domù a tak
Celkem 62 dìtí bylo rozdìleno do šesti družstev dle zamìøení - lyže, snowboard - s ohledem na aktuální lyžaøské dovednosti a výkonnost. Závìreènou provìrku v závodì ve slalomu zvládlo na výbornou i
díky zodpovìdné a obìtavé práci všech instruktorù (Jindøich Návrat,
Dominik Masaø, Martin Žáèek, Milan Køupala, Slávek Pavelka, Martin
Stašek) 59 dìtí. Negativnì se na nás podepsal nárùst nemocnosti v

období tìsnì pøed odjezdem a 2 dìti s horeèkou jsme byli nuceni poslat domù ještì první dny. Z dùvodu zranìní se jedna žákynì závìreèného závodu zúèastnit nemohla. Po závodech už horeèky na sebe ne-

tomu bylo i letos. A pøíští rok? Pøi organizování LVK pro sedmé tøídy se
mì opìt budou ptát ti starší: „Paní uèitelko, nemáte nìjaké volné
místo? Nemùžeme s vámi jet znovu?“
S podìkováním všem žákùm i kolegùm
Adriana Hálová, vedoucí LVK
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NEJMENŠÍ FOTBALISTÉ ODEHRÁLI TURNAJE VE
SLAVIÈÍNÌ A LUHAÈOVICÍCH
V nedìli 15. ledna 2017 se
uskuteènil halový turnaj v kopané
starších žákù, a to ve sportovní
hale v Luhaèovicích, jehož poøadatelem byl oddíl kopané SK Vizovice. Respektive skupina rodièù našich starších žákù spolu s
trenérem Pitronem, samozøejmì
pod hlavièkou SK Vizovice fotbal.
Naši chlapci a dívky dosáhli
velmi krásného a pozoruhodného výsledku. V konkurenci mužstev, která hrají ve vyšších žákovských tøídách, obsadili 2.
místo a pøi jejich vítìzství nad
chlapci z Vlachovic 2:1 bouøila
celá hala. Vítìzem a nejlepšími v
turnaji se stali žáci FK Luhaèovice, s nimiž naši žáci prohráli
hned v úvodním utkání turnaje
2:0.

rodièù kolem trenéra pana Pitrona pøijal nabídku stejnì malých
a nadaných dìtí ze Slavièína a
dìti odjely do Slavièína zahrát si
hodinové utkání ve fotbálku v hale. V utkáních této vìkové kategorie se na výsledek nehraje pøesto jsme jeden gól vstøelili
(Filip Holek), i když jsme o nìjaký gól dostali víc.

tografii se urèitì poznají v horní
øadì: Tomáš Fojtù, Jonáš Jankoviè, Tomáš Ulrych, Sebastián
Ilek, Robert Pritschard, Adam
Špaòhel a Filip Holek s tím, že
dole jsou: Ema Pritschard, Honza Šimèík (nejmladší ze všech),
Jirka Ostravský, Rudolf Ilek,
Honzík Øezáè a Ondra Kužela.

Nadšení, radost a š astné
tváøe dìtí za pøítomnosti velkého
množství divákù (v hale bylo kolem 60ti divákù), to je pro tyto dìti a jejich rodièe to pravé vítìzství. Nové dresy, støílení penalt,
pokøik po utkání a závìreèné fotografování, to jsou ty nejvìtší
zážitky pro tyto dìti.

Závìrem výzva pro rodièe:
pokud máte zájem zapojit své
dìti do fotbalové pøípravky zvláštì pak dìti roèník narození
2011, pøijïte mezi nás ve støedu
v 17.00 hodin v tìlocviènì na ‘uèòáku’ a v pátek v 17.30 hodin v
tìlocviènì základní školy (horní
budova).

Turnaj mìl velmi vysokou
sportovní a spoleèenskou úroveò a díky sponzorùm spol. KARE pana Pláška (výrobce lázeòských oplatkù) a firmy Støechy
Ilek se dostalo na všech šest týmù s odmìnami za svoje
umístìní.
Koneèné poøadí:
1. FK Luhaèovice
2. SK Vizovice
3. TJ Ludkovice
4. SK Vlachovice
5. SK Jasenná
6. FC Fryšták

15 bodù
9 bodù
9 bodù
9 bodù
3 body
0 bodù

Na první fotografii jsou naši
hráèi a hráèky v tomto poøadí:
Zuzka Fojtù, Ivo Mudrák, Iveta
Sedláøová, Martin Pšenèík (nejlepší náš hráè na turnaji), Martin
Sušeò (náš nejlepší støelec), Erik
Hubáèek, Jakub Øepa, Tomáš
Holý, Filip Kalenda, Libor Punèocháø (kapitán týmu), Dan Šeliga (momentálnì zranìný) - na
zemi pak brankáøi Martin Karol a
Matìj Mader. Trenér Pitron František.

Díky rodièùm našich fotbalistù se nás ve Slavièínì - pøestože
byl všední den - sešlo velké
množství. Na spoleèné druhé fo-

Naši nejmenší benjamínci dìti roèník narození 2009 a 2010
sehráli v pondìlí 16. ledna 2017.
svoje v poøadí už šesté utkání v
rámci fotbalové výuky. Kolektiv
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Tel. 734 815 365,
e-mail: nortip@seznam.cz
František Pitron

SILVESTROVSKÝ PUNÈ NA JANOVÌ HRADÌ VE FOTOGRAFII
Je velmi pøíjemné, že se do podvìdomí a hlavnì diáøù a zápisníkù dostala (a dnes mùžeme klidnì tvrdit) nová tradice. Datum 31.
prosince, konec každého roku, slavíme každý po svém, a že by z takových oslav mohl vzniknout celý román, víme všichni. Mnohdy je až
neuvìøitelné, jak se pevné plány urèené k oslavì Silvestra radikálnì
mìní a pak jsme k ránu 1. ledna pøekvapeni, kde se to vlastnì nacházíme. Nový silvestrovský rituál je již ale zakoøenìn.
Okolo desáté hodiny ranní se Vizovice zaèínají plnit turisty, maminkami s koèárky, dìtmi táhnoucími èervené plastové boby èi pejskaøi se svými ètyønohými miláèky. Všichni mají jeden cíl - Janùv
hrad.

Najednou se dívám okolo a když se zdravím se spoustou Vizovjanù, a co je dìsivé, s vìtšinou si dávám štamprli slivovice, vidím tady Zádveøany, Bratøejovjany, obyvatele z Jasenné a Lutoniny, dokonce pár lidí z Želechovic a nìkolik Zlíòanù. A mnoho tváøí mi vùbec nic
neøíká.
Tradice nenároèného výšlapu nepatøí již jen Vizovicím a u tohoto kulturnì-historického stánku se schází lidé ze širokého okolí všech
generací. Potkávám se s lidmi, které snad vidím opravdu jednou za
rok - na punèi na Janovì hradu.
Není tøeba pøíliš se rozepisovat. Každý, kdo sem zašel, ví, o èem
píšu a je jen tøeba podìkovat a popøát nadšencùm ze Spolku Janova
hradu hodnì elánu a sil.
Richard Jaronìk
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VIZOVIÈTÍ SKAUTI NA MEZINÁRODNÍ AKCI

V srpnu 2016 probìhlo v Polské Wroclawi Støedoevropské
Jamboree - setkání skautù a skautek z rùzných (nejen evropských) zemí. Velmi poèetná byla napøíklad egyptská skupina, dále
Jamboree navštívili skauti z Alžíru, Portugalska, Francie nebo Izraele. Dohromady jsme napoèítali 29 zemí, vèetnì domácích Polákù.
Nejvíce ovšem bylo zúèastnìných Èechù, k èemuž pøispìla i úèast
desetièlenné vizovické patroly pod vedením Hany Lýèkové (Mimonì).
Poblíž Wroclawi tedy vyrostl stanový tábor, kde všichni úèastníci
bydleli a užívali si program složený z aktivit zamìøených na vzájemné seznamování, prohlubování kontaktù se skauty z cizích zemí a
poznávání jiných kultur. Rozvíjeli jsme taktéž naše skautské dovednosti a ideály, napøíklad pomocí v místní neziskové organizaci, kde
jsme èistili zašlé podlahy a stìny. Na programu nás èekala i spolupráce, což bylo pomìrnì obtížné, protože jsme museli splnit úkoly
dohromady v mezinárodní skupinì a jediným možným jazykem byla
angliètina. Dostali jsme se i do Dolního Slezska, kde jsme se zúèastnili výletu na jezero. Zde nás èekaly šlapadla, kánoe i plachetnice.
Veèer jsme hráli hry s ostatními skauty a navzájem jsme si pøedstavovali hry z našich zemí.
Velice zajímavý byl International Day, bìhem kterého jsme se
seznamovali se zvyky, jídly i tradicemi všech zemí a oni mìli možnost seznámit se s Èeskem. Získané nálepky z návštìv stánkù jsme
ještì ten veèer vymìnili za barevný prášek. Ten jsme bìhem Festival
of Colours rozprášili po všech lidech nehledì na barvu pleti èi vyznání. Z celého støedoevropského setkání skautù jsme si odnesli plno
zážitkù, naèerpali plno motivace a zkušeností do dalšího skautského
života.
Za tìchto 10 nezapomenutelných dní chceme podìkovat našim
sponzorùm, bez nichž by se nìkteøí z nás na Støedoevropské Jamboree nepodívali, mezi nì patøí zejména mìsto Vizovice, dále spoleènosti RUDOLF JELÍNEK, Tescoma, Greiner Packaging a paní
doktorka Dvoøáèková.
Vypracovala: Hana Lýèková (Mimoò) a Ko ata

1/2017

17

Z KLUBU DÙCHODCÙ VIZOVICE ZA ROK 2016
Chtìl bych touto cestou podìkovat pozvaným hostùm, kteøí nám
provedli v klubu dùchodcù pøednášky na rùzná témata od ledna až
do øíjna 2016. Pozvanými hosty byli: pan Jan Štalmach - hasièi
Vizovice, paní Ing. Zdeòka Vlèková, øeditelka nemocnice
Milosrdných Bratøí, paní Eva Šafránková - èokoládovna Vizovice,
paní Dobromila Darnadyová - poradenství pro ženy, paní Bc. Silvie
Dolanská - starostka mìsta Vizovice, paní Mgr. Alena Hanáková místostarostka mìsta Vizovice, pan Zdenìk Patík - koordinátor
BESIPu pro Zlínský kraj, paní JUDr. Terezie Zlámalová - vedoucí
odboru dopravy a silnièního hospodáøství.

NADAÈNÍ FOND MANŽELÙ LIVIE
A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
Hlavní partner Nadaèního fondu manželù Livie a
Václava Klausových pøi realizaci tohoto projektu
Chránìná ICT pracovištì Deep,
Boskovice - poøadatel kurzu ve Vizovicích
Èást našich schùzek musela být pøestìhována do sálu na hasièské zbrojnici z dùvodu rekonstrukce kulturního domu - nová knihovna. Od øíjna do konce roku už jsme byli zase v kavárnì DK a bylo to
znát na návštìvnosti starších seniorù, kterým dìlaly problémy schody do patra na hasièárnì. Budeme rádi, když se tam budeme moci
scházet i v roce 2017 a také v dalších létech, když je tam funkèní klimatizace. Proto chci podìkovat vedení mìsta a vedení domu kultury, že jsme se tam mohli scházet pøi svých akcích dùchodcù v roce
2016 i v létech pøedešlých. Máme i na letošní rok už pozvané hosty,
tak bychom byli rádi, aby se nám naše plány vydaøily a mohli mezi
nás do kavárny DK kde je lepší zázemí po všech stránkách, chodit i
ti starší.
Za klub dùchodcù Vizovice, Stanislav Vajïák.

10. roèník projektu
„Senioøi komunikují“
Také vizoviètí senioøi se zapojili do projektu Senioøi komunikují.
Cílem projektu bylo umožnit seniorùm, kteøí dosud nemìli tu pøíležitost, seznámit se a nauèit se alespoò v základních funkcích ovládat
a používat poèítaè.
Podmínkou úèasti byl pouze seniorský vìk, dobrá nálada a chu
získat nové informace, což splnilo všech dvanáct pøihlášených seniorù na více než 100%. Úèastníci pìtidenního kurzu se seznámili s
používáním internetu, e-mailu a psaním textu. Rovnìž získali základní znalosti o bankovních službách. Své znalosti si rozšíøili pøedevším
ti, kteøí dosud nemìli možnost seznámit se s používáním a využitím
komunikaèních prostøedkù jako zejména Internetu a platebních
karet. Ostatní si své znalosti doplnili a zpøesnili. Poslední den všechny nadchla práce s úpravou fotografií.
Bezplatné 15ti hodinové školení, které vedl pan Boris Dvoøáèek,
pracovník chránìného ICT pracovištì Deep z Boskovic, se konalo od
pondìlí 28. listopadu do pátku 2. prosince 2016 ve velké zasedací
místnosti MìÚ ve Vizovicích. Na závìr kurzu, kde pohodovou atmosféru nebylo možné pøehlédnout, obdrželi všichni úèastníci z rukou
místostarostky a školitele pana Dvoøáèka gratulaci s kytkou a certifikátem o absolvování školení.
Alena Hanáková
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POZVANÍ HOSTÉ NA PØEDNÁŠKY DO
KLUBU DÙCHODCÙ VIZOVICE
1. POLOLETÍ 2017
26. ledna 2017 - pan Ing. Miloslav Vítek - promítání fotek
23. února 2017 - paní Magdaléna Šmídová - masérka
30. bøezna 2017 - pan Petr Zapletal - harmonikáø,
volná zábava
27. dubna 2017 - paní Jaroslava Divílková - zamyšlení nad
dnešní dobou
25. kvìtna 2017 - pan Ing. Zbyšek Kubíèek - pøednáška a foto
o Kanadì
29. èervna 2017 - paní Iva Pilková + pan Rudolf Doèkálek Rada seniorù Zlínského kraje

16. kvìtna 2017
Veterán Aréna (muzeum) Olomouc, Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc, Pavlovièky Olomoucký kraj, http://www.veteranarena.cz/cs/
Restaurace Vìžka Šternberk, obìd - http://www.pensionvezka.
com/pension/, Arboretum Paseka
Makèu Pikèu http://www.arboretumpaseka.cz/, Pradìdova galerie U Halouzkù, http://www.pradedovagalerie.cz/, asi 230 km, odjezd busu v 8.00 hodin
20. èervna 2017
MODROTISK DANZINGER - exkurze
Danzinger Jiøí, Køtìnovská 175, Olešnice na Moravì, 679 74,
http://www.modrotisk-danzinger.cz/8/pro-firmy.html, obìd Hotel Závrší, http://www.hotelzavrsi.cz/, Zámek Letovice, okres
Blansko, kraj Jihomoravský http://www.zamekletovice.cz/, asi 340
km, odjezd busu v 7.00 hodin
12. záøí 2017
Návštìva betlému Horní Lideè
http://www.betlemhornilidec.cz/kontakt, obìd - horský hotel
Kohútka http://www.kohutka.cz/ubytovani-kohutka, prohlídka vrcholu Kohútka a okolí, Památník Antonína Strnadla Nový Hrozenkov,
http://www.novyhrozenkov.cz/clanek/?url=pamatnik, Zvonaøství
Tkadlec - Halenkov
http://www.edb.cz/firma-89123-josef-tkadlec-halenkov
asi 120 km, odjezd busu v 8.00 hodin
10. øíjna 2017
Muzeum Jana Amose Komenského, Pøemysla Otakara II. 36 688
01 Uherský Brod www.mjakub.cz, Vinný sklípek dle výbìru

ZÁJEZDY KLUBU DÙCHODCÙ VIZOVICE
V ROCE 2017
18. dubna 2017
Muzeum kloboukù - Nový Jièín
http://www.mestoklobouku.cz/cz/expozice-klobouku/
Obìd - Nový Jièín
Štramberk - trùba + muzea na námìstí, asi 130 km, odjezd busu
v 7.30 hodin
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SCHÙZKY KLUBU DÙCHODCÙ
VIZOVICE 2016
Chtìl bych touto cestou podìkovat všem pozvaným hostùm za
pøednášku v klubu dùchodcù Vizovice na rùzná témata.
Pozvanými hosty byli:
- pan Jan Štalmach - Jednotka sboru dobrovolných hasièù Vizovice
- paní Ing. Zdeòka Vlèková - øeditelka Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovice
- paní Eva Šafránková - Èokoládovna Carletti, s.r.o., Vizovice
- paní Dobromila Darnadyová - EPITA - DD
- paní Bc. Silvie Dolanská - starostka mìsta + paní Mgr. Alena
Hanáková - místostarostka
mìsta Vizovice
- paní JUDr. Terezia Zlámalová - vedoucí odboru dopravy Vizovice + pan Zdenìk Patík krajský koordinátor BESIP pro
Zlínský kraj
- paní Dana Smetanová + komise pro obèanské záležitosti beseda s dùchodci listopad
2016

Za klub dùchodcù Vizovice
Stanislav Vajïák
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VIZOVICE - MÁ LÁSKA...
Blížil se svátek matek. Náš dìtský ètyølístek se rozhodl, že maminkám upeèe dort. Opìt nejstarší, Hana, pøinesla recept. Dostaly jsme
za úkol pøinést potøebné suroviny. No, nebylo to jednoduché, ale
zvládly jsme to a potom jsme jen èekaly na pøíležitost, až nìkterá z
maminek odejde na delší domu z domu. Osudná volba padla na naši
domácnost. Kuchaøky ètyøi a dortová forma jen jedna. Vylosovala si ji
Lída, my tøi ostatní jsme musely použít kastroly. Výsledek byl katastrofální.
Lída nalila øídké tìsto do formy, ale neuzavøela ji. Když svoje dílo
nesla do trouby, v pùli kuchynì dno vypadlo a celý drahocenný obsah
skonèil na podlaze. Situaci jsme se snažily zachránit a zbytky sebrat
zpátky do formy. Dort po upeèení byl tak nízký, že se spíš báleši podobal.
Vìra, ve snaze mít dort co nejvìtší, použila nejvìtší kastrol, a tak
místo dortu upekla omeletu.
Nejlepší dort mìla chytrá Hana, protože vzala správnou míru. A
já? Nìco nedopeèeného, sraženého. Když jsem dort po ‘nazdobení’
pøedávala mamince, táta ochutnal a zajásal, že lepší dort nikdy nejedl. Mé sebevìdomí stouplo a u kamarádek to bylo podobné. A maminka dostala ještì jeden dárek.
Znovu umýt vìtší množství nádobí...

PLÁN AKCÍ KÈT, ODBOR VIZOVICE
NA ROK 2017
7. 1.
4. 2.
25. 2.
4. 3.
18. 3.
1. 4.
17. 4.
21. - 23. 4.
6. 5.
20. 5.
9. 6.
17. 6.
5. - 9. 7.
15. 7.
12. 8.
28. 7. - 1. 8.
2. 9.
16. 9.
28. - 1. 10.
4. 11.
16. - 19. 11.
8. 12.
26. 12.
31. 12.

Setkání u totemu
Kondièka
Konference oblasti
Kondièka
Otvírání rozhledny Doubrava
Hrad Perštejn, nauèná stezka „bledule“
Velikonoce - Èachtice
Filmový festival - zájezd Valašské Klobouky
Pøátelství bez hranic - KASÁRNA
Vlakový zájezd
Noèní pochod Vartovna - Doubrava
Kelèský Javorník
Úbislav, Šumava, Lipno
Kláš ov - 90. výroèí vzniku KÈT Vizovice
Za „Vizovskú trnkú“
Slovenský ráj
Táborák
Fojtství Jasenná
Polsko, Dunajec
Kondièka a promítání filmù
Za posledním puchýøem - Buèovice
Kondièka
Svatoštìpánský pochod
Silvestr v lese
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A co škola na námìstí? Co pánù uèitelù a žákù prošlo její branou.
Co osudù, splnìných èi nesplnìných pøání. V jednom se páni uèitelé
shodovali - dát dìtem do života co nejvíce. Rozdávali sami sebe. To
èlovìk pochopí, až dospìje, až vyroste z dìtských støevíèkù. Asi to tak
má být, že s vdìèností vzpomíná a dìkuje za vše, co se už nikdy
nemùže vrátit. Když jsme však byli žáky, milovali jsme pøedevším
cestu ze školy domù, zvláštì v zimních mìsících. To cesta vedla
zamrzlou Døevnicí a trvala tak dlouho... Klouzaèky po botech, po školních kabelách. Tìch promáèených šatù a bot nepoèítanì. Doma
potom horký èaj.
V dobì našeho dìtství nebyl vizovský zámek pøístupný veøejnosti.
Po celou dobu války tam bydlel pùvodní majitel, hrabì Booswaldeck s
rodinou. Pro své syny nechal v parku na rybníku udržovat lední plochu.
Asi dvakrát se nám podaøilo pøes plot dostat na toto kluzištì.
Byla to pro nás nevídaná podívaná. Kluzištì, kolem obrovské stromy pocukrované snìhem... bylo to jako v pohádce, která nám byla
zakázána. Vtom - hrùza! Nìjaký muž se k nám øítil se sekerou v ruce
a strašnì køièel.
Vìøte, že ani olympionik by se nemusel za náš výkon v bìhu na
bruslích stydìt. Až na Razovì jsme si vydechly. Všechny jsme pak pøísahaly, že do smrti smr oucí na zakázané místo, do vizovského parku,
nevkroèíme.
V té dobì nás ani nenapadlo, že zakrátko válka skonèí a že do
parku i zámku budeme smìt. Èasto pøi procházce parkem si na naše
dobrodružství z dìtství s úsmìvem vzpomenu. A také na svou maminku, která mi èasto vyprávìla krásnou povìst, která se k našemu zámku
váže: Kdysi dávno jel pøes hluboké lesy brumovský pán a uvidìl šípkový keø s jedinou rùží. Utrhl ji a uložil do torny, aby s ní potìšil svou paní.
Jaké bylo jeho pøekvapení, když na svém hradì zjistil, že rùže je
pryè. Rozhodl se rùži najít a rozjel se zpátky. Našel ji znovu na keøi. Byl
pøesvìdèen, že se stal zázrak a na znamení úcty a pokory dal na místì
šípkového keøe postavit kapli. Na místì, kde stávala kaple, byl pozdìji vystavìn krásný zámek, dodnes chlouba Vizovic.
Helena Mazùrková

VÁNOÈNÍ A SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA

Letošní zima je po pár letech
opravdu vydaøená. Hlavnì dìti a
zimu milující dospìlí jsou nadšení. Tak dlouhé, zasnìžené a
zmrzlé zimní období už pár let
nezažili. Ne všichni sdílejí ovšem
tuto zimní euforii. Starší lidé a
také ti, co hojnì cestují autem,

jsou z neustále namrzlých a snìhem zasypaných cest roztrpèeni.
Ale bohužel to k zimnímu èasu
patøí. Ovšem pro dìti je tato zima
ideální: nejenom, že si mohou
užívat bobování, sáòkování, ale
dlouho trvající teploty pod nulou
také umožòují na zamrzlých plo-

chách opìt vyzkoušet brusle a s
tím spojený hokej. Na Chrastìšovì je k bruslení pøipraven Hlavenkùv rybník, který umožòuje i
veèerní bruslení a je všemi obyvateli, kteøí mají alespoò malou
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k bruslení, hojnì využíván.
Je sice po Vánocích, ale
dovolte mi zde vzpomenout na
vánoèní a silvestrovský èas.
Pravidelná procházka, která se
každý rok dopoledne na Štìdrý

Vizovské noviny

den na Chrastìšovì koná, byla
letos opravdu „vánoèní“ - poèasí
totiž odpovídalo Ladovské zimì.
A tak se ti, kteøí mají rádi tuto
pravidelnou spoleèenskou akci,
vypravili krmit zvíøata a užít si
Štìdrý den trochu jinak než u
televize. A jak už bývá zvykem,
procházka je zakonèena táborákem na louce nad Malýma…
Špekáèek opeèený nad tímto
ohnìm má své kouzlo a bez nìj
si snad Štìdrý den mnozí
Chrastìšovjané ani nedokáží
pøedstavit.
A nejinak tomu bývá na
Silvestra. Nìkdo tráví tento den v

klidu ve svých domovech a naopak nìkteøí nadšenci zase vyrážejí na silvestrovskou procházku.
Tato už se také stává jakýmsi
chrastìšovským silvestrovským
zvykem. Procházka, nebo spíš
už túra, je rozdìlena na nìkolik
zastávek. Záleží na zdatnosti
každého jedince, na které skonèí, anebo jestli dojde až do cíle, a
tím je opìt Chrastìšov. Tato procházka vede pøes Oškerovy paseky, Syrákov, Vartovnu, chalupu
u Divílkù a pøes Ublo a Lutoninu
zadem pøes výpustu opìt na
Chrastìšov. Letošní procházka
mìla opìt hojnou úèast a mnozí

se již tìší na pøíští silvestrovský
výšlap.
K zimnímu èasu patøí i plesy,
a proto bych Vás ráda jménem
poøadatelù pozvala na již 10.
Chrastìšovský bál, který se
uskuteèní dne 25. 2. 2017. K
tanci a poslechu opìt zahraje
osvìdèená kapela Showband. A
jak už velí tradice, u vstupu se
mùžete tìšit na panáèka domácí
slivovice a paní Kalendová má
pro hosty urèitì opìt pøipravené
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nìjaké zajímavé pøekvapení. A
mùžete se tìšit i na výbornou
kuchyni - peèený divoèák nebo
svíèková urèitì nezklamou.
Ráda bych opravila chybu v
minulých Chrastìšovských listech, pod èlánkem Chrastìšovský Halloween mìla být správnì
uvedena jako autorka Terezie
Uhøíková, tímto se omlouvám a
doufám, že se brzy od Terezky
doèkáme dalších pøíspìvkù.
Olga Kmínková

SOUDNÍ OKRES VIZOVSKÝ 1907 - JASENNÁ (II. ÈÁST)
Jurovi Mikuláštíkovi, novému
hospodáøi byla ‘puštìno’ fojtství za
pouze 170 zlatých. Po nìjakém
èase fojtství zabrala vrchnost, ale
v roce 1726 jej majitel Vizovic
Prokop Gervas z Gollena Jiøímu
Mikuláštíkovi vrátil, prý za záchranu života pøed utonutím. Fojt
Mikuláštík mìl velkou moc a a vážnost a traduje se, že místo sebe na
dohled robotníkù poslal svého
syna, ale purkrabí jej nepøijal.
Rozhnìvaný fojt prý vyrazil na

Jasenná, døíve i Jesená,
dostala své jméno od stromù,
které byly v té dobì velmi rozšíøené - od jasanù. Na Moravì bylo v
horách té dobì tolik jasanù, že
dokonce i samotné Jeseníky mají
jména po tìchto stromech.
První zmínka o vsi je z roku
1481. 7. prosince 1481 uvádí
vizovský opat Beneš, že klášter
Vizovice s pøíslušenstvím a vesnicemi, mezi nimi i Jasená (døíve se
používalo jedno ‘n’). Druhá zmínka
je z roku následujícího - 1482.
Ve všech spisech z let 1548 1600 se uvádí, že ves je poddaná
Vizovicím.

I Jasennské fojtství má svou
historii a v roce 1607 jej koupil
Pavel Ubelský. Mikuláš Vykroutil
fojtství úplnì zplatil v roce 1647,
ale „...jeho syn Jíra svých povinností neplnil, protože byl velikým
mrhaèem.“ Vrchnost proto zvolila
za hospodáøe nového èlovìka,
„...aby dobrý a chvalitebný øád na
dìdinì držel, platy pilnì vybíral,
každého èasu do dùchodùv panských protiva kvitancím odvádìti
nezameškal, na roboty panské
pilnì dle nejmenšího rozkazu
vypravoval, neposlušné, kteøí by
protiva tomu spurni byli, trestal a
žádnému neodpouštìl.“

zámek do Vizovic a tam „...obuškem rubal do brány a na všechny
strany dotud, až ho všichni odprosili.“ Rod Mikuláštíkù øídí fojtství
ještì v roce 1907.
Že Jasennští nebyli vždy jen
poslušni roboty a svých pánù,
svìdèí i zápis zemského soudu ve
Vizovicích z roku 1610, kdy si na
své poddané ztìžoval hrabì
Doczy: „...hrabì jdouce po myslivosti, poddaní ho kyji, s obušky
honili až do mìsta Vizovic, jakož

Dopis øídícího uèitele Kyncla ohlednì
objednávky tisku Zahrada Moravy

Valašská svatba Jasenná cca 1916-1925

Objednávka obchodu P. Mikuláštíka
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pak i na nìm šaty jeden, který již
umøel, posekal. Též drába panského zamordovali, fojta ze svìtnice
vystrèili a zranili, vìznì z vìzení
vizovských vylámali...“.

Zemský soud samozøejmì
vše odsoudil a vynesl rozsudek:
„... i ponìvadž jsou lidé z též dìdiny Jesené takovou nevážnou všeteènost proti vrchnosti své provés-

ti se opovážili, mají ti, kteøíž by na
gruntech panských ještì v životì
zùstávali, veznìním od pána
svého dostateènì na ètyøi nedìle
trestáni byli.“
Inu, mírný trest za zabití drába
a natluèení hrabìti. A to se v historických publikacích jen doèítáme,

jak byla vrchnost krutá... Dnes
staèí hodit vajíèko na prezidenta a
je z toho..., no, to je již jiné téma.
Obec leží severovýchodnì od
Vizovic pod horou Vartovnou
(647m). Na Vartovni stávala prý v
nepokojných dobách stráž, dávají-

Vítání v Jasenné prezidenta Masaryka.
Vlevo øídící uèitel Josífek.

Rytina z Jasenné 1931
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Pohled na Jasennou

cí pozor na vpády Kurucù (Turci),
aby vèas varovala lid, který mìl
èas uprchnout do okolních lesù,
kam se Kuruci neodvažovali.
Jejich vojsko prý leželo v místì,
které je i dnes známé jako
Táborek. O nájezdech Kurucù
(Turkù) je v knize krásná zmínka:

„...a vpády kuruckými zkažená
hospoda panská musela být opravena nákladem 153 zlatých.“
V obci bylo v okolo 19. století
velmi rozšíøeno sadaøství a z této
jedinné osady bylo vyvezeno za
10.000 zlatých ovoce sušeného a
èerstvého a jak se dobovì uvádí:

„...také tu kvete ovèáctví a mnohé
sousední osady dávají do Jasené
na léto svùj dobytek na pašu.“
Na salaši býval baèa, který se
zabýval výhradnì výrobou žinèice,
kdy valach s hoòákem pásli ovce.
Baèa míval 13 zlatých a stravu. A
majitelé rùzných salaší mívali ovce

Konec II. sv. války v Jasenné

vlastní, ale pásli ovce také od
jiných ‘sehnatých’. Když baèa uvaøil žinèici, postavil se pøed kolibu s
‘trúbú’ a vytruboval tak, že to bylo
slyšet do velké dálky. ‘Trúba’, na
kterou baèa troubil, byla ze dvou
kusù døeva, ozdobená tøešòovou
kùrou.

Pøíjezd ruských vojákù
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Dobová Jasenná pøibližnì rok 1930.

Kostel z roku 1762 postavila
Zuzana Maytenová z Vizovic, roz.
hrabìnka Doczyová a vysvìcen
byl v den svaté Máøí Magdalény v
roce 1676.
První škola byla zøízena v roce
1782 a byla ustanovena církví.
První uèitel Michal Mazor z Èévar
uèil v Jasennské škole od roku
1782 až do roku 1796. Jeho plat
byl 100 zlatých. Tato škola byla
soukromá a první veøejnou školu a
až v roce 1886 byla zøízena škola
nová - o jedné tøídì, do které však
z poèátku chodily jen dìti katolíkù.
V roce 1903 byla vystavìna nová
‘ètyøtøídní’ škola a poté obyvatelé
Jasenné, Lutoniny a Chrastìšova
si zøídili novou jednotøídní soukromou školu, která má již v letech
1900 okolo 50 školou povinných
dìtí.
Silnou tradicí jsou rodinné
grunty a vzpomeneme-li jen pár z

tìch, které jsou drženy po více jak
100 let, tak mezi nì patøí grunt:
Bìlohlávkùv, Krajèùv, Tlus ákùv,
Geržièákùv, Sovièkùv, Machovských, Hnilicùv, Poláchùv, Tomancùv, Bajzùv, Viktoøíkùv, Ježùv, Jurèákùv, Mikuláštíkùv, Tomeèkùv,

Pohlednice vydaná P. Mikuláštíkem 1937
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Jasenná na Valašském roce v Rožnovì
ve skanzenu v roce 1926.
Mynáøùv a Matyáštíkùv.
V letech 1847 byla v obci rozšíøena epidemická hlavnièka a v
roce 1866 i cholera. Z živelných
pohrom pak neúroda v roce 1847
a z ní velká drahota a hlad. Na to
povodeò v roku 1855 a krupobití v

roce 1896. Krutá zima v roce 1850
mìla taktéž své následky.
Z rukopisu Václava Peøinky
Vizovský okres z roku 1907
zpracoval Richard Jaronìk
Archívní fotografie: Libor Mackù

Obchod, škola, hostinec, kostel...

„ÈIÒ ÈERTU DOBØE, PEKLEM SE TI ODMÌNÍ!“ ANEB ÚVAHA O KONCI TRADIC
jsme jako strašní frajeøi házeli èertùm pod nohy bouchací kulièky. Do
té doby, než nás nìkterý dohnal a pøetáhl nás metlou pøes záda.
Doba se posunula a my jsme se jako otcové ctící tradice pøevlékali
za pekelné nebo božské bytosti, abychom jednou za rok svým dìtem
‚legálnì' vyèinili kožich.

V temné lesní ulièce, kterou v noci používají ke svým rejdùm jen
hejkalové a bludièky, kousek od rybníka, kde zajisté hlídá vodník, se
ozvalo hlasité zaøinèení zvoncù. Následoval strašidelný ryk a dupot
‚kopyt'. Èerti už jdou!
Zní to jako úvod nìjaké strašidelné pohádky…
Vystrašené dìti mizí pod stùl, za pohovku, zamykají se do svých
pokojíkù a ty nejmenší se choulí v náruèích svých maminek, ve kterých je možná taky malá dušièka a zpytují svìdomí, zda tak trochu
letos taktéž nezlobily.
Jakmile se na dvoøe objeví pekelná parta vedená smr ákem s
kosou, dìti slibují hory doly a zapøísáhnou se, že „…už budou
poslouchat, …všechno budou dojídat, …nebudou odmlouvat,
…dobøe se uèit, …dokonce si uklízet pokojík,“ a kdyby to jen šlo, tak
slíbí i modré z nebe. Jen a si je ti rohatí nevezmou do pekla.
Už je tomu dávno (dívaje se na svùj datum narození), kdy jsme
jako kluci sedìli 'zavalení' pod stolem a ani nedutali. Po pár letech

Dnes však nastala doba tak nìjak omezující, ochraòující, vymezující, naøizující, pøikazující èi diktující. Když už se tématem ‘èert’
zabývala EU..., no tak to je už síla.
Na myšlenku stvoøit tuto úvahu mì pøivedl samotný smr ák s
kosou. Mezitím co š astné dìti rozbalovaly mikulášské dáreèky s
potìšením, že místo nich pøece jen nebylo slibované èerné uhlí, si
smr ák postìžoval: „Už to není to, co bývalo. Rok od roku je to horší!“
øíká.
„Døíve jsme prohnali dìti v kuchyni èi obyváku a Mikuláš, tak jak
velí tradice, nás musel uklidnit a srovnat. Dnes nás sotva pustí na
dvùr a dovnitø se dostane jen Mikuláš…,“ uvažuje nahlas.
„Proè?“ ptám se.
„Asi aby se dìti nebály. Pøitom to bylo právì o tom, že jak se pøiblížil prosinec, dokonce jsme chvíli poslouchali a i donesli nìjakou tu
lepší známku. Co kdyby… A dnes, dnes mají všichni naèteno z internetu, že dìti budou z èertù koktat atd…,“ zamyslel se muž v èerném.
Nevím, kolik dìtí z návštìvy èertù zaèalo koktat. Vím ale, že z
pøívalu veèerních zpráv a trumfování v poètu zavraždìných, mrtvých
na silnicích, bombových útokù a zvìrstev ortodoxních islamistù si už
nikdo hlavu nedìlá. Prostì…, normálka. Vím, že naše dìti ‚surfují'
jako o závod po internetu a všichni víme, co tam lze najít. Stokrát
horší vìci než blekotající èerty. Taky vím, že ta naše neviòátka ‚mastí'
jednu hru za druhou a rozstøelují speciálními zbranìmi upíry, zombie,
galaktické pøíšery a už vùbec nevím, jak se všechny ty nestvùry jmenují.
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Asi to nebude dlouho trvat a pøijdeme o další tradici - èerty. A to
nám ji nikdo možná ve výsledku nezakáže, pøipravíme se o ni sami.
Asi se nic nestane, jen dìti místo reálného èerta pátého prosince,
otevøou tablet a ‚vygooglují' si tisíce jejich fotek. Je jen otázkou èasu,
kdy se èert nebude moci ukázat na ulici, protože…, co kdyby…, šlo
okolo dítì. Zrušíme tradièní jarmek s èerty ve Valašských
Klouboukách, na který jezdí víc jak tisíc lidí. Nebo dnes již legendární rakouské ‘Krampus’ prùvody èertù. A pozor, blíží se pálení èarodìjnic a taková ošklivá morana…, no fuj. A pak všechny ty masky,
vèetnì smr áku, èertù, hejkalù z masopustních oslav…
Když trochu zabrouzdáme do historie, všichni víme, proè svatý
Mikuláš, ale proè èert? Spoleènost Mikuláše vedle andìla, dìlá vždy
èert. Nìkde se mu øíká Pan Bogeyman, jinde Ruprecht. Jméno se
mìní se zemí a danou kulturou, nicménì je jisté, že se dle legendy
nejedná údajnì o žádného èerta. Jde prý o muže, který musí být celý
èerný a s umazanou tváøí jen proto, aby vzbuzoval hrùzu a strach,
nebo pøedstavuje špatný charakter a trest.
Jiná teorie vzniku èerta tvrdí, že když Mikuláš pøijíždìl na návštìvu do Evropy, míval s sebou èernošského sluhu na znamení toho, že
není zdejší. U nás ovšem byla èernošská rasa tehdy neznámá, proto
si èeské hlavièky pøetvoøily èernocha v èerta, a aby byly síly dobra a
zla v rovnováze, tak rovnou k nìmu pøibraly i andìla.
Ale abych se vrátil do dnešních dnù. Obdivuju partu mladých
klukù z Chrastìšova, že místo posedávání u poèítaèù èi moku si s
pøedstihem upraví svou andìlsko-èertovsko-mikulášskou výstroj a
snaží se udržet tradici. Jen je smutné, že sami cítí, že už nejsou tak
žádáni a ti ta kové, kteøí ještì pøed pár lety skrze žaluzie sledovali s
hlasitì bušícím srdíèkem odcházející pekelníky, dnes zavírají dveøe.
Dívám se tak trochu mimo mùj zájem na web e-miminko a sleduji
bouølivou diskuzi maminek. Jen jedna reakce na závìr: „Malá už je
natìšená a zvláš na èerta, ten je její favorit!“
Richard Jaronìk
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URŠULOVINY
Poslední akcí roku 2016 v Domì kultury Vizovice byl zábavný
poøad Uršuloviny. Z názvu si mùžete správnì odvodit, že hlavní
postavou celé show byla Uršula Kluková, kterou slovem i zpìvem
skvìle doplnil barytonista Šimon Peèenka. Známá èeská hereèka
vyprávìla zábavné historky o rodinì a zavzpomínala i na našeho
pøedního komika Miloslava Šimka. O pøestávce mezi vzpomínkami,
vyprávìním, písnìmi a scénkami dokonce vyložila karty vylosované
divaèce.
Oblíbená èeská hereèka s nakažlivým smíchem si Uršuloviny
nadìlila jako dárek ke svému výroèí 50ti let hraní na pódiu. Všichni
návštìvníci veèera se skvìle bavili a obdivovali její neskuteèný elán
a charizma.
pracovnice Domu kultury

NOVOROÈNÍ KONCERT MARKÉTY
VODIÈKOVÉ A FILIPA VÍTÙ
Letošní Novoroèní koncert v Domì kultury Vizovice se nesl v
pohodových rytmech blues - pop - rock. Vystoupilo mladé a talentované akustické duo, zpìvaèka Markéta Vodièková a kytarista a zpìvák Filip Vítù. V prùbìhu veèera zaznìly svìtové romantické balady
i èeské písnièky a všichni návštìvníci koncertu odcházeli pøíjemnì
naladìni.
pracovnice Domu kultury Vizovice

HRAJEME SI S BRDÍKEM
V nedìli 22. ledna 2017 si dìti v kavárnì Domu kultury Vizovice
užívaly odpoledne s klaunem Brdíkem a jeho kamarádkou Brïolou.
Nejen dìti, ale i dospìlí si zazpívali známé dìtské písnièky, uèili se
žonglovat s míèky, zatanèili si a každé dítì si domù odneslo nìkolik
dáreèkù vymodelovaných z balónkù. Na dìtech bylo vidìt, že si
odpoledne skvìle užily a do kroniky napsaly klaunovi vzkaz, že se na
nìj tìší zase nìkdy pøíštì.
pracovnice Domu kultury Vizovice
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NOVINKY V INFOCENTRU
Aktuálnì u nás v "íèku" novì nabízíme k prodeji publikaci
Mìstská heraldika Èech, Moravy a Slezska, která je urèena nejen
milovníkùm symbolù a znakù. Naše mìsto Vizovice je zde také
zastoupené a ètenáø se dozví základní informace jak o mìstì, tak i o
pùvodu mìstského znaku.
Na letní sezónu bychom rádi pro turisty vydali nové materiály o
mìstì, takže v souèasnosti je projekt ve fázi pøípravy.
Ve vestibulu Domu kultury a prostorách infocentra celoroènì
mùžete shlédnout rùzné výstavy a mnoho obdivovatelù si našel døevìný model Vizovic, který u nás stále mùžete vidìt.
Pracovnice TIC
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