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Rozbìhl se opravdu svinì a nikoho nenechal na pochybách, e stejnì svinì pobìí a do cíle Ne, nemluvím o
ádném z olympionikù, kteøí v tìchto dnech porovnávají své
síly na zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongèchangu, pøestoe by si to jistì zaslouili. Mluvím o nedávno
narozeném roce 2018, který jsme pøivítali sice radostnì, ale s
mnohem vìtím napìtím ne obvykle v oèekávání, èím nás
obdaøí. Není divu. V posledních sto letech pøinesly roky s osmièkou na konci letopoètu pro nai zemi øadu událostí, které
patøí k významným milníkùm naí historie, kterou si budeme v
prùbìhu roku pøipomínat. 100 let od zaloení Èeskoslovenska, 80 let od podepsání Mnichovské dohody, 70 let od Vítìzného února, 50 let od Praského jara a invaze sovìtských
vojsk spolu s dalími ètyømi tzv. spøátelenými armádami stejnì jako 25 let od vzniku samostatné Èeské republiky krátce po
rozdìlení Èeskoslovenska.
Pokud bychom cestovali do minulosti v èase, postupnì by
ubývalo tìch, kteøí vzpomínané události proili, nebo ji byli na
svìtì. Tìch, kteøí ili v dobì zaloení Èeskoslovenska by byla
jenom hrstka. Jsem z generace, která ji intenzivnì vnímala
události Praského jara, pøestoe jsme byli jetì dìti. To, co
pøedcházelo, jsme znali ze koly i z vyprávìní naich rodièù a
prarodièù. Natìstí události politicky významné byly prokládány a osvìeny vemi monými úspìchy v oblasti hudby, kultury, vìdy a samozøejmì i sportu. S jakým nadením a obdivem celý národ sledoval Vìru Èáslavskou. Stala se pro mnohé vzorem. V touze se jí podobat jsme trénovaly gymnastiku
a do úmoru. Bez ohledu na praskání kostí a vlastní (ne)nadání. Skoky alá Jiøí Raka mnozí zkoueli na veledlouhých lyích pøi støemhlavém sjezdu dolù z Vinohrádku a led za sokolovnou nám dával prostor k roztodivným jízdám se skoky a
otáèkami s nadìjí, e se alespoò troku pøipodobníme Hanì
Makové. S jakým zápalem hráli chlapi hokej po poráce Sovìtù a následném získání støíbrné medaile naich hokejistù
na olympiádì v Grenoblu Ano, tehdy patøili mezi nae vzory.
Vichni nìjaké své vzory jistì máme a nemusí to být právì z
oblasti sportu. V mezinárodním klání mají ale jedno spoleèné.
Probouzí v nás hrdost. Národní hrdost. Hrdost, e i my patøíme k této zemi, k tomuto národu. A je dobøe, e i letoní výroèí nám ji mohou pøipomenout.
...Chtìl bych, abychom toho stého výroèí republiky vyuili
k pøemýlení o tom, co od té doby máme, jestli to vyuíváme,
a pokud ne, tak abychom se dotkli koøenù."
Pavel Kosatík, historik a publicista
Pøeji Vám vem pohodový rok 2018.
Alena Hanáková

TRADIÈNÍ NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ

Rok 2018 jsme spoleènì pøivítali 1. ledna na Masarykovì námìstí tradièním novoroèním ohòostrojem. Strhující, skoro ètrnáctiminutovou podívanou, kterou pøipravila firma Josefa Kovaøíka z Lípy, sledovalo bezmála tisíc obèanù Vizovic, Chrastìova i nejbliího okolí. Ti
vichni, malí i velcí, se postarali o vskutku sváteèní pøátelskou atmosféru naplnìnou pocitem radosti a sounáleitosti. Punè pro dìti a svaøené víno pro dospìlé uvaøené manely astnými i výborné chleby se
kvarkovou pomazánkou, pøipravené v øeznictví u Kubíèkù, zpøíjemnily setkání na námìstí k uvítání nového roku 2018.
Nae velké podìkování patøí firmám i jednotlivcùm za finanèní
podporu. Novoroèní ohòostroj podpoøili:
BC Servis CZ s.r.o., PharmDr. Bohumil Hanák, Global
Enterprises Ltd., MUDr. Vladimíra Kubíèková, Radim Pechal, Jiøí
Maláè, Ludìk Polèák, Roman Dolanský, Bronislav Kalenda,
ROSTRA s.r.o., Pavel Skalka, Elen Macháèková, Roman Dornièák.
Organizaci ohòostroje zajistily pracovnice Domu kultury, technickou pøípravu pracovníci technických slueb, ozvuèení pan Miroslav
Hála. Nejvìtí díl zabezpeèení celého setkání leel na naich dobrovolných hasièích. Pomohli s technickou pøípravou, zajistili poární
dohled a také výdej obèerstvení.
Vem, kteøí se postarali svou pøítomností o hladký prùbìh veèera
a pøíjemný vstup mìsta do nového roku 2018 patøí nae upøímné díky.
Silvie Dolanská, starostka
Alena Hanáková, místostarostka
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NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Do nového roku 2018 pøeji redakèní radì hodnì zdraví a tìstí.
Souèasnì dìkuji za zveøejnìní èlánkù ve Vizovských novinách.
Vìøím, e jsem krásnému èasopisu, jakými Vizovské noviny jsou
(Okno do kraje je Popelkou...), snad neudìlala ostudu. Musím øíci, e
jsem na svùj èlánek tak velký ohlas neèekala. Desítky lidí se mì ptalo,
kdo jsou mé kamarádky z dìtství, kde je louka 'Beòkovská', na nae
'pekaøské' umìní a také na pìí cesty do Luhaèovic. Nìkolik lidí mìlo
podobný záitek z prvního napití se alkoholu a 'opièky' z nìj.
Napøíklad mùj syn, nebo bývalý øeditel koly - èlánek je vrátil do
dìtství a byli astní. Vzpomínky na mládí má témìø kadý rád. S pøibývajícím vìkem - více.
Helena Mazùrková

S novým èíslem Vizovských novin a takté u i 33. roèníkem
tohoto titulu budeme pokraèovat v kvízu milovníkù vizovské architektury Jak znáte Vizovice. Pøedstavíme dva objekty, schodou okolností z novorenesanèního období, které pochází, co bude velkou
nápovìdou, z naeho vìtího námìstí.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Dobrý den a dìkuji za názor. Jak píete, vzpomínky na minulé
èasy nás vdy vrací do jiných dimenzí a u je to jedno, zda jsou z naeho dìtství, èi dokonce z let, kdy jsme nebyli na tomto svìtì. Proto jsou
èlánky, které píete (èi psával Frantiek Kladníèek), tak oblíbené, stejnì jako rubrika o historii Vizovic.
Ono mnohdy pøi ètení takových vzpomínek èlovìk zjiuje, jak se
ve toèí dokola, ve se opakuje a ve u tu bylo jen v jiném obalu. Chyby, které udìlali nai pøedci, udìláme stejné také a nepouèíme se z
nich.
Pokud by zùstalo jen u tìch úsmìvných, jakou je tøeba první 'opièka', èlovìk se po letech zasmìje. Smutné a a dìsivé je, e stejné chyby dìlají naí politiètí pøedstavitelé a mnohdy si opravdu myslím, e jim
chybí základní vzdìlání a na hodinách dìjepisu chybìli. Postrádám pøi
rozhodování a vyjadøování naich politických reprezentantù historické
znalosti o vlastní zemi.
Ale to jsem u trochu odboèil. Pøeju i Vám hodnì tìstí, lásky bliních a hlavnì pevné zdraví do dalích mnoha let.
Richard Jaronìk
Dobrý den,
právì jsem doèetl Vae noviny a musím Vás upozornit na chybu v
upoutávce na akci Gajdy a zelé, ivobytí celé. Na obrázku se nenachází zelí, ale kapusta.
Na kyselici jedinì zelí.
Stanislav Pekárek

Obr. 1: Masarykovo námìstí - novorenesanèní dùm èp. 138 z konce
19. století
Obr. 2: Masarykovo námìstí - novorenesanèní dùm èp. 137 z konce
19. století
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MAS POMÁHÁ ZEMÌDÌLCÙM A PODNIKATELÙM
výzvì PRV - MAS Vizovicko a Sluovicko uspìlo celkem 5 ádostí s
celkovou výí poadované dotace 1 555 260 Kè. Projekty se realizují
a jejich ukonèení pøedpokládáme do listopadu 2018.
Prostøednictvím Místní akèní skupiny "pøitékají" do naeho regionu
nemalé finanèní prostøedky. Jedná se jak o evropské, tak národní nebo
krajské finanèní zdroje. Ná region sice patøí k tìm ménì postieným,
ale tøeba celý Zlínský kraj se dlouhodobì postupnì vylidòuje. Právì
Evropská politika soudrnosti se snaí v chudích a venkovských regionech udrovat kvalitu ivota a zpomalovat odcházení obyvatel do
metropolitních oblastí. Finanèní prostøedky do naí MAS dostáváme
díky splnìní poadavkù standardizace, která laicky øeèeno potvrzuje
"splnìní vech poadavkù na transparentnost, odstranìní støetu
zájmù, funkèní vnitøní struktury a efektivní organizaci práce a potvrzuje, e jsme pøipraveni èerpat". V souèasné dobì máme (kromì zmínìných v pøiloené tabulce) rozpracovaných nebo v realizaci více ne 30
projektù v objemu cca 29 milionù Kè (pøedpokládaná výe dotací asi
19,5 milionu).

Právì v tìchto dnech administrujeme ji druhou výzvu z Programu
rozvoje venkova, kde máme pøipraveno jak více penìz, tak více oblastí podpory. O jejím prùbìhu a úspìných projektech vás budeme informovat v nìkterém z dalích èísel Vizovických novin. Aktuální informace si mùete najít ji nyní na www.masvas.cz nebo na naem
Facebooku.
Petr ùrek, øeditel MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.

V roce 2017 jsme vypsali
první výzvu z Programu rozvoje
venkova pro nae zemìdìlce a
podnikatele. Ve dvou fichích
(oblastech, kterým pomáháme),
které byly v rámci výzvy vyhláeny (Fiche 1: Investice do rostlinné a ivoèiné výroby, Fiche 4:
Podpora investic do zakládání a
rozvoje místních podnikù a slueb a uvádìní produktù na trh)
bylo pøijato celkem 7 ádostí s
celkovým poadavkem na výi
dotace 2 952 252 Kè. Na základì
hodnocení Výbìrové komise rozhodl Programový výbor na svém
zasedání dne 7. 9. 2017, e v 1.
Název adatele

IÈ

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Petr Jarcovják
Petr Tomíèek
POLMER, spol. s r.o.
tìpán Macek
Jaroslav Pavli

02849755
69669538
60741953
75156105
66830532

Kaava
Neubuz
Vizovice
Lutonina
Zádveøice-Raková
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Název projektu

Èíslo Fiche

Moderní stroje pro zemìdìlskou èinnost
Nákup techniky pro oetøování TTP
Nákup pøepravníku zvíøat
Nákup techniky pro ivoèinou výrobu
Zkvalitnìní výroby stolaøských prací

1
1
1
1
4

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍ
PODPORY Z ROZPOÈTU MÌSTA
VIZOVICE PLATNÁ PRO ROK 2018
Pravidla pro poskytování finanèní podpory z rozpoètu mìsta
Vizovice na rok 2018 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
vech pøíloh (formuláøù ádostí a vyúètování, vzoru veøejnoprávní
smlouvy) je zveøejnìna na webových stránkách mìsta www.mestovizovice.cz v sekci "Obèan" - "Finanèní podpora mìsta".
adatelùm bude z rozpoètu mìsta Vizovice moné v roce 2018
poskytnout tyto druhy finanèních podpor:

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE
Konec roku starého a zaèátek nového je pro nás vdy ve znamení statistických údajù, dat a èísel. Celkovì má knihovna 1 374 ètenáøù, kteøí si pùjèili v loòském roce 43 253 knih, audioknih, novin a èasopisù. Nakoupili jsme pro Vás 516 nových knih pro dìti i dospìlé. V
uplynulém roce jsme v prostorách knihovny uspoøádali pro dìti i
dospìlé celkem 64 rùzných akcí.

1. Programová dotace vyhláená Radou mìsta Vizovice
Pro rok 2018 byl na jednání rady mìsta dne 13.12.2017 vyhláen
dotaèní program pro rok 2018 "Dotace na èinnost s dìtmi a mládeí",
který je zveøejnìn na webových stránkách mìsta www.mestovizovice.cz v sekci "Úøední deska", podsekci "Ostatní", pøípadnì také v sekci
"Obèan" - podsekci "Finanèní podpora mìsta"
ádosti o finanèní podporu z dotaèního programu budou pøijímány v termínu od 29. 1. 2018 do 09. 3. 2018. Podléhají finanènímu vypoøádání.
2. Individuální dotace na provoz èi èinnost organizací èi jednotlivcù se sídlem èi aktivitou na území mìsta Vizovice èi místní èásti
Chrastìov, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tìlovýchovy,
kultury, vyuití volného èasu, poskytování sociálních a zdravotních slueb, poární 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 vyhláen program podpory (dále jen "individuální dotace")
ádosti o individuální dotace musí mít písemnou podobu, musí mít
poadované náleitosti a lze je podat pouze na pøedepsaném formuláøi mìsta (vèetnì vech povinných pøíloh), který je zveøejnìn na
webových stránkách mìsta v sekci "Obèan", podsekci "Finanèní podpora mìsta".
ádosti budou pøijímány v prùbìhu celého roku a podléhají finanènímu vypoøádání.
3. Jednorázové finanèní dary
ádosti o jednorázový finanèní dar z rozpoètu mìsta Vizovice lze
podat bez pouití 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 Chrastìov.
Poskytnutý finanèní dar nepodléhá finanènímu vypoøádání.
Ing. Eva Kubíèková,
vedoucí finanèního odboru MÚ

Nejpùjèovanìjími tituly loòského roku pro dospìlé byly:
R. Bryndza: Dívka v ledu
J. Moyesová: Støíbrná zátoka
F. Valpy: Vánoce po francouzsku
a pro dìti:
Z. Pospíilová: Kouzelná tøída
J. Kinney: Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc.
P. Stanèík: Jezevec Chrujda
I letos pro Vás pøipravujeme nekomerèní kulturu, besedy, setkání
s autory a zajímavými osobnostmi, koncerty i dílnièky. Ji nyní bychom
Vás rádi pozvali na 2. setkání s publicistou, reportérem a scénáristou
panem Stanislavem Motlem, tentokrát na téma "Kam se podìl zlatý
poklad republiky?", které se koná 22. února 2018 v 17:00 hodin v knihovnì. A v bøeznu si pro zmìnu mùete s knihovnou procvièit svùj
mozek v rámci pamìového tréninku a mentální kondice. Akce je urèena pro vìkovou kategorii 55+. První setkání s lektorkou PhDr. Janou
Bílkovou, Ph.D. se koná 19. bøezna 2018 v 9:30 hodin v knihovnì.
O vem, co dìláme i pøipravujeme, se doètete také na naich
stránkách www.knihovnavizovice.cz. A pokud jste jetì nae nové
prostory knihovny nenavtívili, pøijïte se tøeba jen podívat.
Mgr. Blanka Krejcárková
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PRO SNADNÌJÍ IVOT

Organizace Podané ruce osobní asistence pùsobí v sociálních slubách ji od roku 2001.
Nabízí osobní asistenci lidem od
jednoho roku vìku s urèitou
mírou omezení sobìstaènosti - z
dùvodu vìku, nemoci èi postiení.
Osobní asistent / asistentka
pomùe pøi zvládání bìných
èinností, jako je hygiena, oblékání, péèe o domácnost a dalích,
pøièem èlovìka vede k tomu,
aby co nejvíce vyuíval své

1/2018

schopnosti a udroval a rozvíjel
své fyzické i psychické síly.
Nabízí také doprovod na procházky, na nákup, k lékaøi, ale
také do zamìstnání èi koly, na
koncerty, do kina a podobnì.
Rozsah sluby a její pøesná
náplò záleí na potøebì konkrétního èlovìka. U nìkoho to mùe
být tøeba jen pár hodin týdnì, u
dalího nìkolik hodin dennì.
Osobní asistence je toti nejen
fyzická pomoc, ale pøináí klientùm i psychickou podporu, aktivizaci schopností a lidskou spoleènost. Je urèena pro kadého,
kdo chce zùstat ve svém pøirozeném prostøedí - doma, ale potøebuje pomoc druhého èlovìka.
Slubu poskytujeme a 24
hodin dennì, 7 dní v týdnu podle
potøeb klienta a naich aktuálních personálních a èasových
moností. Slubu osobní asistence je moné hradit z pøíspìvku
na péèi.
Hledáte-li pomoc pro sebe
nebo nìkoho blízkého, neváhejte
nás kontaktovat (tel. 777 011 034
- Bc. Eva imková, email:
osa.zlin@podaneruce.eu).
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Nae "mateøská" organizace
Podané ruce, z. s. poskytuje
slubu canisterapie, co je dobrovolnická èinnost, které se ve
svém volném èase vìnují kolení
psovodi se svými speciálnì testovanými psy. Spoleènì pøináejí
radost, pomoc a pøíjemné zpestøení dne mnoha lidem v sociál-

ních zaøízeních, kolách, na prezentaèních akcích atd.
Dalí informace o obou organizacích, kontakty, fotogalerii
apod. najdete na naich webových stránkách www.podaneruce.eu.
Bc. Jana Marková

ZPRÁVY Z CHRASTÌOVA
Milí ètenáøi, dovolte mi opìt pár øádkù o uplynulém i nadcházejícím dìní v naí osadì.
Ohlédnìme se jetì naposled za vánoèními svátky. Ty nae
chrastìovské byly ve znamení sousedského setkávání a pokorné
nálady. By je tìdrý den dnem sváteèním, tak jsme si nìkteøí pøivstali, poøádnì se oblékli, dali do batùkù tvrdý chleba, nìjaké ovoce a
zeleninu a vyrazili jsme na tradièní okruh po krmelcích kolem
Chrastìova. Tøicítka sousedù v èele s Frantikem Malým tak obdarovala dobrotami zvíøátka v lese a dala jim tak nejkrásnìjí vánoèní
dárek. Celé putování jsme zakonèili táborákem a pøáním krásných
svátkù mezi sebou. Nebylo to vak v ten den naposled, co jsme se v
takovém poètu potkali. Po tom, co jsme kadý doma v rodinném kruhu
sváteènì poveèeøeli a pøivítali Jeíka, vydali jsme se ven ke zvonièce. Tam na nás èekal dalí krásný tìdroveèerní záitek. Vánoèní
náladu podtrhnul poslech tradièních èeských koled v podání koledníkù
na dechové nástroje v èele s panem Radkem Janèíkem. Za tuto sváteèní chvilku jetì jednou moc dìkujeme. Byl to pro nás opravdu vydaøený den, plný dobré nálady a sváteèních emocí.

volebním okrskem è.4. Dle Èeského statistického úøadu se prvního
kola prezidentských voleb zúèastnilo 84% obèanù volících právì v
tomto okrsku, kdy 36% hlasù získal Milo Zeman a 29% Jiøí Draho.
Naopak pánové Hynek a Kulhánek nezískali v tomto volebním okrsku
v prvním kole ani jeden hlas. Ve druhém kole volilo na Chrastìovì
82% obèanù, z toho 64 hlasù získal Jiøí Draho (56%) a 51 hlasù získal Milo Zeman (44%).
A co nás èeká v následujících dnech? Dovolte, abychom Vás jménem spolku Chrastìovský bál z.s. pozvali na tradièní ji 11. chrastìovský bál, který se bude konat v sobotu 3. 3. 2018 od 19:00 v Sokolovnì ve Vizovicích. K tanci a poslechu bude hrát kapela Showband.
Tìit se mùete na bohatou tombolu, plnì zásobený bar a výbornou
veèeøi. Nebude chybìt ani tradièní pøekvapení veèera. Vstupenky k
zakoupení v Papírnictví u Pavelkù od 13. 2. 2018.
Petra Juráòová

Na Silvestra o pùlnoci jsme si samozøejmì také nenechali ujít pøíleitost sejít se u chrastìovského vánoèního stromu ke spoleènému
pøivítání nového roku. Pøipíjelo se hlavnì na zdraví!
Teï u ale skoème do roku 2018. Leden byl u nás tak jako vude
jinde ve znamení prezidentských voleb. Chrastìov je vizovickým
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PORADNA PRO OBÌTI TRESTNÝCH ÈINÙ
A u se rozhodnete trestný
èin oznámit èi neoznámit, jsme
pøipraveni Vám pomoci.

neváhejte se na nás obrátit," øíká
poradkynì jedné z 55-ti poraden
po celé ÈR, Iveta Holomková.

Dennì se v rámci kriminality
mnoho lidí ocitne v roli obìti a
jsou nuceni se s touto nelehkou
situací poprat. Mohou být pokozeni nejen fyzicky èi majetkovì,
ale trestný èin u nich mùe zpùsobit vánou psychickou újmu.
Je na místì, aby tìmto lidem
byla poskytnuta pomoc a byli
podporováni jak bìhem celé
doby vyetøování, tak i po ní.

Jednou z tìch, kteøí poradnu
navtívili, je i paní V. (60 let),
která se stala obìtí krádee.
Okradl ji rodinný pøíbuzný, který
je drogovì závislý, o èem rodina
nevìdìla. koda se pohybovala
ve výi 45 tis. Kè. Pachatel byl za
tento èin a za zanedbání povinné
výivy své nezletilé dcery odsouzen k trestu odnìtí svobody s
podmínìným odkladem, souèasnì mu byla uloena povinnost

S tímto posláním pracují pracovníci Probaèní a mediaèní
sluby, specializovaní na pomoc
obìtem trestných èinù.
"Naím primárním cílem je,
aby se obì dovìdìla o svých
právech, o postupech jednotlivých orgánù èinných v trestním
øízení, objasnit jí, co mùe ádat.
Kadý potøebuje individuální pøístup. Disponujeme øadou kontaktù na odborníky a pomáhající
profese. Díky tomu mùe být
pomoc obìtem pomìrnì iroká.
Snaíme se pomoci znovu
naleznout pevnou pùdu pod
nohama, která byla trestným
èinem obìti naruena. Pøípadù,
kdy i bìná kráde zanechala na
obìti hluboké následky, známe
asi vichni mnoho. Proto, pokud
se Vy, èi nìkdo jiný ve Vaem
okolí stane obìtí trestného èinu,
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nahradit zpùsobenou kodu.
Bìhem jednoho roku podmínìného odsouzení pachatel nahradil pokozené pouhé 2 tis. Kè.
Jeliko se stal dealerem drog, byl
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dopaden a odsouzen k trestu
nepodmínìnému, který si v souèasné chvíli odpykává. Ve spolupráci s poradnou pokozená klientka vyuila svého práva na
nahlíení do spisu a zjistila, e
pachatel disponuje osobním
vozidlem. Lze tedy podat návrh
na prodej této movité vìci ve
prospìch uspokojení pohledávky
pokozené klientky. Dále byla
podána ádost o pomoc soudu,
aby tento zjistil, zda je pachatel
ve výkonu trestu pracovnì zaøazen a pokozená klientka mohla
podat návrh na sráky ze mzdy.

Jakkoliv se mùe zdát øeení
situace zpoèátku bezvýchodné,
vdy zde existuje nìjaké východisko, jak obìtem trestných èinù
pomoci za úèelem uspokojení
jejich potøeb (podpora, poradenství, konkrétní kroky k nápravì
vzniklých následkù). Nelze stanovit veobecný návod na øeení jednotlivých problémù, vdy
záleí na individuální situaci.
Právì za tímto úèelem byla ve
Zlínì zøízena Poradna pro obìti,
která Vám nabízí vekeré sluby
a pomoc zdarma, v pøípadì
zájmu i anonymnì.
Poradna pro obìti Zlín
Vodní 1972
Bc. Iveta Holomková
mob.: 725 807 099
holomkova.pms@gmail.com
web: www.pmscr.cz

ÈINNOST JEDNOTKY SDH VIZOVICE V ROCE 2017
Jednotka je na základì
Poárního poplachového plánu
zaøazena do kategorie JPO II/1,
kdy zabezpeèuje výjezd jednoho
drustva (1+3 osob) do 5 minut
od
vyhláeného
poárního
poplachu.

Díky chladnìjímu létu
poklesl poèet výjezdù k poárùm
a odchytùm nebezpeèného
hmyzu a zvíøat. Nárùst poètu
technických zásahù se týká
zejména technických zásahù,
které byly nejèastìji na popada-

dohled pøi festivalu MOR a
Trnkobraní a pøilehlých kempech.
Kromì èinností spojených se
záchranou zdraví, majetku a

Jednotka zabezpeèovala v
roce 2017 plnìní úkolù na úseku
poární ochrany pod vedením
velitele jednotky Petra Smilka a
20 èlenù jednotky. Poèetní stav je
od roku 2016 nezmìnìn.

né stromy na komunikacích.
Jednotka v roce 2017 nezasahovala u mimoøádných událostí,
kde byl vyhláen 3. nebo zvlátní stupeò poplachu.
V roce 2017 hasièi jako

V období od 1/2017 12/2017 zasahovala jednotka
SDH u 41 zásahù. Z toho bylo:
- poár / 8
- dopravní nehoda / 10
- technická pomoc (povodnì,
vìtrné smrtì, jiné) / 17
- odchyt nebezpeèných zvíøat nebo hmyzu / 4
- planý poplach / 2

kadý rok absolvovali pravidelnou odbornou pøípravu, povinná
kolení, zdravotní prohlídky a
zúèastnili se odborného výcviku
na hasièské stanici ve Zlínì. V
srpnu probìhlo na letiti Bílá
hlína ve Sluovicích cvièení
plnìní bambi vaku zavìeného
pod vrtulníkem PÈR. Jednotka
provádìla preventivní poární
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osob se èlenové jednotky podílejí spoleènì se Sborem dobrovolných hasièù Vizovice na pøípravì
a výchovì mladé generace.
Jednotka organizovala dny otevøených dveøí hasièské zbrojnice
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pro M Vizovice, Z Vizovice,
pøímìstské tábory místních organizací a tábory ÈÈK èi jiných
organizací.

tou hodinu jednotce náleí èástka 5.400 Kè/hod. splatná z pojistky povinného ruèení viníka dopravní nehody.

Celkový pøíjem z provedených zásahù èinil v roce 2017
5.400 Kè. Pojiovny se vyplacení velmi brání a èasto pøicházejí s

hotrvajících zásazích na území
mìsta. Místnost bude takté vyuívána mladými hasièi k jejich
schùzkám a aktivitám zejména v

nìkterými omezeními plateb.
Souèasnì nìkteré zásahy v roce
2017 jetì nebyly v dobì sestavení této zprávy pojiovnami vyèísleny.

zimním období. Náklady èinily
178.537 Kè.

Jednotka obdrela 150.000
Kè jako dotaci Ministerstva vnitra
na krytí mzdových nákladù na
pohotovost. Mimo této dotace
obdrela také dotaci na nový
dopravní automobil DA-L1Z
Ford Transit Kombi v celkové
hodnotì 862.408 Kè, z toho
431.204 Kè od Ministerstva vnitra, 50% dotace a 287.441 Kè od
zlínského kraje, 33% dotace, podíl mìsta na nákupu èinil
143.764 Kè.
Pro pøítí rok byla podána
ádost o dotaci na akceschopnost pro krytí mzdových nákladù
na pohotovost èlenù jednotky v
roce 2018.
Nákladový rozpoèet jednotky
souèasnì navyují pøíjmy od
pojioven za zásahy u dopravních nehod. Za kadou zapoèa-

U pøíleitosti 130. výroèí
zaloení sboru byla mìstem financována rekonstrukce kuchyòky a bývalých sprch v budovì hasièské zbrojnice. Na rekonstrukci
se podíleli mimo realizaèních firem a pracovníkù technických
slueb mìsta také èlenové sboru
dobrovolných hasièù. Nyní mùe
být spoleèenská místnost plnì
vyuita nejen èleny dobrovolných
hasièù, ale také napø. pøi zajitìní zázemí zasahujícím jednotkám pøi povodních nebo dlou-
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V letoním roce byl také zakoupen 1 ks dýchací techniky
Draeger a stoly a idle do nové
kuchynì.
Ke konci roku dolo k bezúplatnému pøevodu vyproovacího zaøízení k zásahùm u dopravních nehod, k nim je jednotka
pøedurèena. Souèasnì bude
bezúplatnì pøevedena digitální
vozidlová radiostanice, která
bude umístìna do technického
automobilu Ford Ranger.
Jiøí ùrek, DiS
JSDH Vizovice
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ZMÌNA MÍSTNÍ PØÍSLUNOSTI
ØIDIÈSKÉ PRÙKAZY
O øidièský prùkaz bude
moné poádat od 1. èervence
2018 na jakémkoliv úøadì obce
s rozíøenou pùsobností a bez
fotografie (upravuje zákon è.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znìní
pozdìjích pøedpisù)

stejnì jako je tomu u obèanských
prùkazù èi pasù.
V souvislosti s uvádìnou
zmìnou dojde k navýení správního poplatku za zpracování ádosti z 50 Kè na 200 a u "bleskové" výroby øidièského prùkazu z
500 Kè na 700 Kè.

Od 1. èervence 2018 budou
mít motoristé monost poádat o
vydání nebo výmìnu øidièského
prùkazu, pamìové karty, uznání
profesní zpùsobilosti øidièe, vydání mezinárodního øidièského
prùkazu, výpis z evidenèní karty
øidièe, výpis z bodového hodnocení, ale také napø. vzdát se øidièského oprávnìní na jakémkoliv úøadì obce s rozíøenou pùsobností. Bude vak platit pravidlo "kde si poádám, tam si vyzvednu".

V letoním roce probíhá dalí etapa výmìn øidièských prùkazù, proto odbor dopravy a silnièního hospodáøství upozoròuje
vechny dritele øidièských prùkazù, aby si pøekontrolovali datum platnosti svého øidièského
prùkazu. Øidièské prùkazy jsou
vydávány s platností na 10 let,
pokud se jedná o øidièského
oprávnìní nìkteré z "vyích"
skupin, tj. C a D, pak je platnost
øidièského prùkazu jen 5 let.

adatelé o øidièský prùkaz na
úøad obce s rozíøenou pùsobností nebudou muset nosit papírovou fotografii. Pracovnice registru øidièù budou poøizovat fotografie a podpis elektronicky,

Blií informace mùete získat na tel. 777 471 182, 777 471
187, 777 471 180.
JUDr. Terezia Zlámalová,
vedoucí odboru dopravy a SH

JAK PØESTAT KOUØIT
Pøestat kouøit je jedno z nejèastìjích novoroèních pøedsevzetí,
které nedodríme. Odborníci ze Spoleènosti Podané ruce ví, jak
uspìt.
Zlín (9. 1. 2017) - Kouøíte? Chcete pøestat? Moná jste to u
dokonce zkoueli a po nìjaké dobì se ke kouøení opìt vrátili.
Odvyknout závislosti na nikotinu není pro mnohé kuøáky snadné.
Jejich novoroèní pøedsevzetí vydrí jen velmi krátkodobì a poté se
ke kouøení opìt vrací. Odborníci uvádìjí, e uspìjí jen 4 % osob,
které se rozhodnou pøestat kouøit. Pokud vyhledají pomoc odborníka,
pak se jejich poèet zvyuje na 20-45 %.
Jen málo lidí, kteøí zaèínají s odvykáním, má dlouhodobý plán.
Nejrizikovìjí období pro návrat ke kouøení jsou první dny a 3 týdny
ode dne, kdy pøestali kouøit. Abstinenèní pøíznaky mohou pøetrvávat
i mìsíce. Vyhledáním podpory odborníka a postupným upevòováním
nových návykù významnì roste ance, e zùstanete nekuøáky.
"Nejdùleitìjí je vdy vlastní rozhodnutí. Doprovázení a rady odborníka a podpora okolí mohou toto rozhodnutí a vytrvání v nìm velmi
podpoøit," uvedla Jarmila Krajèová, terapeutka centra Spoleènosti
Podané ruce.

S odvykáním kouøení pomáhají v Terapeutickém centru ve
Zlínském kraji.
Jednou z moností, kam se obrátit pro radu a podporu, je
Terapeutické centrum, které má své sídlo ve Zlínì a dalí pracovitì
v Uherském Hraditi a Kromìøíi. "Pracovníci s Vámi zmapují Vai
závislost a motivaci k nekouøení, posoudí, zda se jedná o závislost
fyzickou èi psychosociální, poradí Vám ohlednì moností substituce
nikotinu. Spoleènì s Vámi stanoví den D, kdy odloíte cigaretu a
naplánují dalí postup odvykání, vèetnì prevence opìtovného návratu ke kouøení. Poradí Vám, jak zvládat abstinenèní pøíznaky, odmítat cigaretu èi jak zamezit zvyování hmotnosti. Budou s Vámi v kontaktu pro podporu a øeení pøípadných obtíí," doplnila Krajèová.
Sluby centra jsou zdarma, a pokud si to klient pøeje, mùe jeho úsilí
zùstat zcela anonymní.
6 krokù, které Vám pomohou pøestat kouøit
1.
Zjistìte si co nejvíce informací o odvykání kouøení a také
pøemýlejte, proè chcete pøestat kouøit. Jaká je Vae motivace?
2.
Vyhledejte podporu odborníka, který Vám pomùe s nastavením plánu odvykání kouøení.
3.
Stanovte den, kdy s kouøením pøestanete.
4.
Informujte o svém pøedsevzetí své okolí a poádejte je o
podporu.
5.
Snate se eliminovat stres a do denního reimu pøidejte
více pohybu, vyváenou stravu. Dostateènì spìte.
6.
Pøi selhání se snate pokraèovat v nastaveném plánu.
Kam se mùete obrátit?
Spoleènost Podané ruce o.p.s., Terapeutické centrum ve
Zlínském kraji, Prtné 86, Zlín
e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz, tel.: +420 778 417 681
http://www.podaneruce.cz/
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masisko. To si mosím donést kúsek
chlebiska a okotovat to dobrotisko!
A ty sa, nae strýèisko, moc neanuj a pij to vínisko,
bude mìt zdravé
krvisko!"

JAK JELO STRÝÈISKO
ØEHOVO NA DOLÒÁKY
...pomály po sobì uklúzám a tak jsem naél vyprávjení Vizovjana Slávka Slováèka
(1925 - 2006) z Pardubské ulice.
Vyuèil se tiskaøem u fy
Reklam (p. Kalua). Pracoval v
ÈSAO Zlín jako opraváø, ale
skonèil jako uznávaný sváøeèská instruktor. byl muzikant náturista a hrával v taneèních
kapelách, ale pøevánì v
dechovkách. Miloval ve co bylo
z mouky, ale nepohrdl ani vepøovým kolenem. Hodnì èetl a
ádnou srandu nikdy nepokazil.
Seèteno a podtreno - byl to
dobrý chlap, Hrazovják.
To si dovoluju malou vzpomínku a ukázku z díla tohoto
muzikanta.

Mosél sem Janovi poradit, e
nemosí
vecko
zgasat, aby nemìl
veliké bøuisko, jak
u téj zastávky to
chlapisko. Potem
sem dál vítané:
Anei jakési modré zástìøisko, cérce takové malé koèárèisko a ogarovi gumové slonisko. My sme sa ládovali víniskem a Anea prala na
dvoøe pinisko z celého chalupiska. Potem sa chtìlo Janisko pochválit, to mòa zavédl a za stodolisko a povídá: "To to celé, a po to

První, staòa ráno, sem oblékl gatiska, vypíl èerné kafisko a olazírovál fúsiska. Potem, obuja kostelové janèáøiska a vezòa èaganisko, sem sa dál do Vizovic k vlaèisku. U z dálky bylo vidìt, jak mainì báòá z komíniska kúøisko.

mezisko na konci, je nae polisko a to sa podívaj, strýèisko, jaké
mám letos pìkné ovsisko!" A íïa kolem zemaèniska, uhlédl sem velikánské hovnisko a u nìho aj papíøisko. Pravím mu: Dobøe ale hnojí to polisko! Také sem mu mosél pochválit v chlévisku pìkné prasisko a pod kolòù, skoro nové vozisko s gumovýma koliskama. To my
na Valachoch nemáme.
Po trojím pøesedání sem sa dodrcál do téj dìdiny. Tam u zastávky stálo jakési chlapisko a teho sem sa optal, kde bývá nae Janisko.
Prý a nad hospodú, sedmé chalupisko a poznáte to, majú tam veliké a zlé psisko. Tam opravdu vyøváòalo èerné psisko, po dvoøe létalo malé cérèisko a na náspì sa hrálo takové kudrnaté ogaøisko. Vtom
u sa vytragalo aj nae Janisko a ode dveøí volá: "Vitaj strýèisko,
povìs èaganisko, pøejdi a sedni, hneï donesu naeho víniska." Dál
sem mu na vítané od Roziny èehosi plné koisko. Jan, èuchòa k tom
koisku, praví: "Och, moje nosisko cítí buï klobásisko, nebo uzené

Janisko potem vyzvídal, co je nového u nás. To sem mu mosél
povykládat, jak Kajé búrali staré kolnisko a Slávek Kadleèkú si pøi
tom zlomil noisko. A také, jak si nael Joín Bravencú jakési druhé
robisko. Kdy sa to jeho Fanua dozvìdìla, chtìla mu bøitvú uøezat
ulínisko a hodit ho na hnojisko. To milý Join u za tým robiskem
nelozí, ale stalo sa z nìho ohralèisko.
Anea aj s Janiskem mòa pøemlúvali, abych ostál na noc, e
májù zaøízené podkrovisko. Ale sem vzal èaganisko, prázdné kois-
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ko a bral sem sa raèi na to zpáteèní vlaèisko. Kdybych sa nevrátil na
poklud, Rozina by mi mohla nakøápat aj papulisko. A to mi néni tøeba.
Su u staré chlapisko.
Slávek Slováèek
Zpracoval Vladislav Jurèák
P.S.: V tomto období probìhne, èi ji probìhlo nìkolik významných výroèí, ke kterým jsem vyrobil pamìtní známky:
1. Flereti budou mít 35, let
2. Emil Hába a jeho znìlka Vizovic
3. Dana Zátopková mìla 95, let
4. Paní Kalivodová má letos krásných 85, let

VIZOVICE - MÁ LÁSKA...
Po Novém roce pøily vední dny a starosti, kterých jsme vak my,
dìti, byly uetøeny. S novým jarem pøila i nadìje na lepí pøítí. Slunce nos volalo do pøírody - "pod Háj", kde bylo u potoka plno blatouchù,
sasanek, petrklíèù. Hrávaly jsme kulièky a prohrát takovou sklenìnku,
která záøila vemi duhovými barvami, to byl skuteèné nepøedstavitelný
smutek.
Kluci radìji toèili káèe, ale nám se tehdy vichni kluci zdáli nemoní. Nebo e by to bylo obrácenì? A je to jak chce, radìji jsme se jim
vyhýbaly, protoe nám dìlali jen samé schválnosti.
Jak se blíil konec války a nad Vizovicemi zaèala létat nìmecká i
americká letadla, docházelo k pøestøelkám i nad Vizovicemi. Pamatuji
se, jak jedno letadlo spadlo v lese u Chladné studny. Hned tam bìeli zvìdavci, nemohly jsme tam chybìt ani my - Hana, Dobra a já. Byl
to straný záitek. Motor v hlubokém kráteru, trup výstranì trèel
vzhùru. Jaký byl osud pilota, který seskoèil padákem, to nevím. Domù
jsme se vracely smutné a tiché. Kadá pøemýlela po svém.
Ve kole se pøeruovalo vyuèování, kdy byl hláen pøelet letadel.
Èasto jsme nely domù, jak nám bylo naøízeno, ale na Janovu horu,
kde jsme byly nebi blí a na obloze jsme hledaly americká letadla.
Letadla èasto shazovala hliníkové prouky k ruení rádiových vln. Bylo
to jako støíbrný dé. Prouky jsme sbíraly a veèer, pod teplou peøinou,
snily, odkud a jací jsou ti lidé, kteøí je shazují...
Na Velikonoce, mrskaèku, jsme se velice tìily a potom ve kole
jsme si ukazovaly stopy po karabáèích. Bìda, kdyby nìkterá nemìla
co ukázat. To by si hned ostatní myslely, e o ni ádný kluk nestojí. V
té dobì by se to jen tìko dalo pøeít.
A prázdniny byly za dveømi...
Jednoho rána si maminka posteskla, e by upekla koláè, ale nemá
co na nìj, e by potøebovala borùvky. S vidinou volného pùldne jsem
zabìhla za Hanou, aby la se mnou. Dostaly jsme svaèinu a dvoulitrový kyblíèek s poznámkou, abychom ly jen po okraji lesa, za
Vajíkovo. Do lesa jsme dorazily zchvácené, protoe slunce pìknì pøipalovalo. Usadily jsme se do stínu a posilnily se - ostatnì, proè se svaèinou otálet. Po delím odpoèinku Hana pøipomnìla, e bychom mìly
zaèít sbírat. lo to ztìka. Borùvek bylo málo a chuti hledat je jetì
míò. Les tak krásnì vonìl, ticho kolem bylo úasné. Znovu jsme se
posadily. Poledne na obzoru, borùvky nikde, tak jsme pøily na nápad
- co tak nasbírat høiby, pøece i z toho by byla doma radost. A vtom
Hana volá: "Máme tìstí, tady je celé kolo krásných høibù!" A bylo.
Høíbky mladé, krásné, svìtlouèké. Ve chvilce jsme mìly plné kyblíèky
a u jsme se radovaly, jak budeme pochválené. Kdy nejsou borùvky,
budou pøece smaené høiby také výborné. Jak tak upalujeme kolem
Vajíkového domù, jde nám v ústrety stará panímáma z vedlejí ulice,
známá høibaøka a èastá návtìvnice vizovských lesù. "Co to, cérky,
nesete?" My pynì, e høiby k veèeøi. lehla bystrým okem po naem
úlovku a hned zaèala jeden høib po druhém vyhazovat: "Boe, cérky,
ak to sú samé praivky, jedovaté, to sa chcete otrávit?"
Tak. V kyblících nám kromì nìkolika pomaèkaných borùvek a
drobkù z praivek nezùstalo nic. Smutnì a pomalu jsme ly domù a
Hana øíká: "Nevím, nemáme se
pro ty høiby vrátit? e ta baba je
vezme a bude mít veèeøi bez
práce!"
Nevrátily jsme se a moná si
tak zachránily ivot.
Helena Mazùrková
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KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ
U pøíleitosti 100 let vzniku ÈSR 1918 - 2018 a 90 let vzniku KÈT
Vizovice zorganizoval klub turistù 4. prosince 2017 vernisá v Informaèním centru Vizovice a následnì turistickou vycházku do Prlova 9.
prosince 2017.

Obì akce mìly bohatou úèast a setkaly se s dobrým ohlasem
pøítomných.
Klub èeských turistù Vizovice se ve své èinnosti snaí nejen navtìvovat zajímavá místa v ÈR a v zahranièí, ale svým programem
podávat zajímavé informace a vzdìlávat vechny vìkové skupiny.
Nejdùleitìjím úkolem je podporovat v pohybu a pobytu v pøírodì.

Takovým cílem byla i turistická vycházka do Prlova s názvem
"Po stopách historie na Valasku".
S podporou mìsta Vizovice, obce Prlov a Klubu vojenské historie Litava jsme navtívili muzeum a pietní místnost v Prlovì a vydali
se k znovu obnovenému bunkru. Shlédli jsme ivou dobovou ukázku
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a vichni jsme mìli monost
dostat odpovìdi na otázku "Co
se v roce 1945 stalo?"
Odborný výklad nám podal
Daniel Gargulák, kterému jsme
podìkovali svou pozorností. A o
teplý èaj a táborák, kde jsme
opékali pekáèky, se postarali
vizoviètí Junáci, kterým dìkujeme za pomoc.
Teplota mírnì pod nulou,
sluníèko, sníh a bílá námraza
na stromech znásobila dobrou
náladu a chu pøíjemnì a zajímavì strávit sobotní dopoledne.
Rok se blíí ke svému závìru a
my v KÈT Vizovice plánujeme
nový program pro rok 2018. Tak
a nám to lape
Divílková Jaroslava
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KOVBOJSKÝ PLES ZÁKLADNÍ KOLY VIZOVICE
to je moje gusto a za obrovského potlesku vichni spoleènì, uèitelé
i áci, zatanèili country tanec.
Atmosféra byla bájeèná a ples si uili jak rodièe, tak jejich dìti.
Vem sponzorùm plesu dìkujeme za bohatou tombolu, paním
kuchaøkám ze koly zase za výbornou plesovou veèeøi a u abychom
pomalu zaèali promýlet ples na pøítí rok Budou pøítí devááci
také tak skvìlí taneèníci jako ti letoní? Necháme se pøekvapit.
Za NF Pastelka Helena Návratová

Dne 27. 1. 2018 se na Kulturní dùm ve Vizovicích sjelo
mnoho pistolníkù, kovbojù a jejich dam, nebo se zde konal jejich
sraz a whiskola (cider Martina Kováøe z Rybárny) tekla proudem.
Nadaèní fond Pastelka letos poøádal ples v duchu Divokého Západu,
a ten se mimoøádnì vydaøil.
Kapela Gibon mìla úspìch, stejnì tak i fotokoutek, ale o zábavu
se postarali hlavnì letoní devááci. Ti tradiènì ples zahájili polonézou, ale oko nezùstalo suché, co podpoøila i hudba z filmu Poslední
mohykán. Mladí pánové, promìnìní v elegantní gentlemany, a jejich
dámy v bílém byli prostì okouzlující.

Program vak vyvrcholil spoleèným vystoupením s uèiteli na
nezapomenutelné melodie z filmu Limonádový Joe. Na parket vjela
druina kovbojù na koních, tìko by v nich nìkdo hledal uèitelky
základní koly, za nimi mladé dámy leérnì nakráèely do Whisky
saloonu pod pódiem a nakonec vtrhla jízda divokých pistolníkù, kteøí
se zaèali "koèkovat", neboli propukla bitka pøímo na parketu
doprovázená výstøely z pistolí. Tuto bitku ukonèila zábava z trochu jiného soudku - vystoupení arizonské pìnice Tornádo Lou, v
podání áka deváté tøídy Matìje Madera. Nebyl vak jediným neodolatelným muem v sukních.
Doprovázely ho starí kolegynì,
saloonové dámy, pan kolník
Grebeníèek a zástupce pro 2.
stupeò pan Návrat. Poté to
mladé sleèny roztanèily na
pódiu na slavný song Whiskey
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PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR S FOTBALEM
Rodièùm mìsta Vizovic a blízkého okolí se nabízí vyuít ojedinìlou a velmi zajímavou nabídku pøihlásit dìti na pøímìstský tábor s
fotbalem a s dalími sportovními aktivitami.
Pøímìstský tábor probíhá od pondìlí do pátku a pøedpokládá se,
e rodièe pøivedou do areálu SK Vizovice fotbal kadý den dìti na
8.00 hodin a dìti si odvedou v 15.30 hodin. Po tuto dobu jsou dìti v
péèi a baví se nejrùznìjími sportovními aktivitami pod vedením zkuených trenérù.
Program je zamìøen na fotbal, ale i na dalí sportovní odvìtví florbal, tenis, baseball, orientaèní závod atletiku, tenis a dalí míèové hry. Souèástí programu budou i besedy s fotbalisty SK Sigma Olomouc a FC FASTAV Zlín. Dìti budou absolvovat i pùldenní výlety na
koupání do Zlína a Luhaèovic, do kina do Zlína apod. Zajitìn budou
mít kadý den dostateèný pitný reim, dopolední svaèinu a obìd.
TERMÍNY:
30. 7. a 3. 8. 2018 kategorie dìti narozené v roce 2008 a 2010
- max. 20 dìtí (min. 10 dìtí)
6. 8. a 10. 8. 2018 kategorie dìti narozené v roce 2005 a 2007
- max. 20 dìtí (min. 10 dìtí)
13. 8. a 17. 8. 2018 smíená kategorie 2005 a 2010 max. 20
dìtí (min. 10 dìtí)
CENA - 1.100 Kè
Pøihláky a informace: trenér Pitron Frantiek
tel. 734 815 365, e-mail:nortip@seznam.cz

KOUPÍM GARÁ VE VIZOVICÍCH ULICE:
TÌPSKÁ, A. HÁBY, TYROVA, NÁDRANÍ
A OKOLÍ.

Tel. 776 137 833
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EVIDENCE OBYVATEL V ÈÍSLECH - ROK 2017
Vìkové sloení obce
0-5
6 - 17
18 - 29 30 - 39
eny
137
313
306
336
mui
153
278
366
355
celkem
290
591
672
691
Poèet obyvatel pøihláených k trvalému pobytu v místní èásti

40 - 49 50 - 59
381
285
399
282
780
567
Chrastìov je 187

60 - 69
339
314
653

70 - 79
209
173
382

80 - 89
97
43
140

90 - 97
17
5
22

celkem
2420
2368
4788

Zmìny trvalého pobytu:
- pøistìhovalo se 123 osob
- odstìhovalo se 92 osob
- v rámci Vizovic se pøestìhovalo 110 osob
- poèet obyvatel hláených na úøední adrese - Masarykovo nám.
1007 je 174 osob
Narození
- narodilo se 61 dìtí z toho 33 dívek, 28 chlapcù
Úmrtí
- zemøelo 39 osob z toho 20 en, 19 muù
Nejèastìjí jména
- Jana 135x, Marie 118x, Hana 72x
- Jan 145x, Petr 128x, Jiøí 119 x
Nejèastìjí pøíjmení
- Hába 39x, Penèík 28x, Kováø 23 x

Mgr. Petra Kováøová
vedoucí odboru pøestupkového a správního MìÚ Vizovice

INFORMACE POLICIE ÈR - OBVODNÍ ODDÌLENÍ VIZOVICE
Vloupání do sbìrného dvora
Dva pachatelé se v dobì kolem 19:00 hod. dne 3. 1. 2018 na ul.
tìpská ve Vizovicích, vloupali do stavební buòky, slouící jako kanceláø sbìrného dvora Technických slueb Vizovice, kde nalezenou
eleznou tyèí vypáèili a pokodili plastové okno na WC a z buòky
odcizili starí notebook zn. Dell, plastový box èerno-èervené barvy s
rùzným ruèním náøadím, mobilní telefon Nokia. Následnì objekt
opustili oknem v kanceláøi, pøièem dolo k popraskání dvojité sklenìné výplnì. Poté si v kanceláøi nalezeným klíèem odemkli a odcizili visací zámek od dveøí vedle stojícího skladu s odpadem elektrozaøízení, kde odcizili 2 ks starých, vyøazených DVD rekordérù. Tímto
jednáním zpùsobili pokozeným kodu odcizením ve výi 3.336 Kè a
pokozením oken ve výi 5.300 Kè. Pachatelé z Kromìøíska byli policií vypátrání a v souèasné dobì jsou provìøováni z podezøení pøeèinu krádee dle § 205 odst. 1, písm. b) a pøeèinu pokozování cizí vìci § 228 odst. 1 (kráde pokození cizí vìci)
Pachatelka z Vizovicka
Pachatelka z Vizovicka si dne 2. 9. 2017 ve Vizovicích vypùjèila
od pokozeného za úèelem telefonátu jeho mobilní telefon v hodnotì 1.300 Kè, který mu poté co usnul na lavièce odcizila a druhý den
jej darovala dalí osobì.
Tatá pachatelka se v dobì od 3. 11. 2017 17:45 hod. do 4. 11.
2017 06:45 hod. v zadní èásti budovy Mìstského úøadu ve Vizovicích, vloupala do úklidové místnosti veøejných toalet, kdy si nejprve
bez pouití násilí po vhození mince v hodnotì 5 Kè odblokovala uzamykací mechanismus hlavních vstupních dveøí na toalety, kde nezjitìným zpùsobem pokodila dveøe do úklidové místnosti, kdy ve
spodní èásti dveøí vytvoøila otvor, kterým vnikla do úklidové místnosti, ve které poté nezjitìným pøedmìtem otevøela zajitìná kovová
dvíøka zásobníku na mince od uzamykacího vstupního mechanismu
a ze zásobníku následnì odcizila 50 Kè v mincích, èím zpùsobila

kodu odcizením i pokozením v celkové výi pøesahující 1 000 Kè.
Na místì trestného èinu byla kriminalistickým technikem zajitìna
biologická stopa - krev a na základì zkoumání odboru kriminalistické techniky a expertiz v Brnì, byla zjitìna pachatelka tohoto vloupání.
Tohoto jednání se dopustila pøesto, e za takový èin byla v posledních tøech letech odsouzena a potrestána a tudí se dopustila pøeèinu kráde dle 205 odst. 1 písm. b), 2 trestního zákoníku.
Øidiè - neøidiè
Øidiè z Otrokovic dne 13. 10. 2017 v 20:45 hod., ve Vizovicích,
u zastávky ÈSAD v místní èást Razov, øídil motorové vozidlo zn.
PEUGEOT BOXER, aèkoliv si byl prokazatelnì vìdom, e od 22. 8.
2017 pozbyl øidièské oprávnìní v dùsledku dosaení 12 bodù. Dne 8.
11. 2017 policejní orgán ukonèil provìøováním a to formou zkráceného pøípravného øízení.
Tentý øidiè ve 21:00 hod. dne 29. 11. 2017 v obci Vizovice u
BÈS Gaparec opìtovnì øídil vozidlo tov. zn. PEUGEOT BOXER,
aèkoliv si byl prokazatelnì vìdom, e od 22. 8. 217 pozbyl øidièské
oprávnìní v dùsledku dosaení 12 bodù. Øidiè tedy opìtovnì maøil
výkon rozhodnutí orgánu veøejné moci tím, e vykonával èinnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána. Dne 8. 12. 2017 policejní orgán ukonèil provìøováním a to formou zkráceného pøípravného
øízení.
Dne 7. 12. 2017 v 10:15 hodin v obci Prlov na silnici I/49, øídil
opìtovnì motorové vozidlo PEUGEOT BOXER , kdy byl zastaven a
kontrolován hlídkou Obvodního oddìlení policie Horní Lideè. Kolegové postupovali stejným zpùsobem a ukonèili provìøování formou
zkráceného pøípravného øízení.
npor. Mgr. Michal Èí
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BESKYDSKOU RYSICI LAURU ZASTØELIL PYTLÁK
Mrtvá rysice, která byla v øíjnu nalezena poblí Ostravice pod
Lysou horou [1], zahynula na støelné zranìní. Rána na noze po zásahu zhnisala a zvíøe zemøelo na celkovou otravu organismu. Vyplývá to
z pitevního protokolu, který pro Agenturu ochrany pøírody a krajiny ÈR
zpracovala Veterinární a farmaceutická univerzita v Brnì.
Rysice, kterou se podaøilo porovnáním se snímky z fotopastí Hnutí
DUHA identifikovat jako Lauru, mìla v dobì úhynu dvì mláïata. Není
jisté, zda se jim podaøí pøeít zimu, protoe jetì nejsou ve vìku, kdy
jsou sama schopna ulovit vìtí koøist. Ochránci pøírody nemají vìrohodné aktuální informace, e se koata v irím okolí Lysé hory stále
pohybují.
Pro beskydskou populaci rysa ostrovida je smrt Laury citelnou
ztrátou i proto, e jde letos u o druhou rysici, která vodila nebo mohla
porodit mláïata. Tìlo bøezí rysice Lenky bylo v dubnu loòského roku
nalezeno v kolejiti eleznièní trati v Moøkovì. Pøestoe pøímou pøíèinou smrti nebylo støelné zranìní, v podkoním tuku byly nalezeny
drobné úlomky olova svìdèící o støelbì v minulosti.
Podle zákona o ochranì pøírody a krajiny hrozí fyzické osobì za
usmrcení zvlátì chránìného ivoèicha pokuta a 100 000 Kè. Mohlo
by se ale jednat také o trestný èin podle trestního zákoníku, kde mùe
být trest a tøi roky odnìtí svobody.
V celé Èeské republice ije nyní kolem 70 - 80 rysù. Hlavní pøíèinou, proè poèty stagnují nebo se dokonce sniují, jsou støety s dopravou a pytláctví.

Dana Bartoová z Agentury ochrany pøírody a krajiny ÈR,
regionálního pracovitì Správa CHKO Beskydy, øekla:
"Rysù ije v Beskydech kolem deseti, a tak je ztráta kadého zvíøete, zejména samice, opravdu citelná. Rys ostrovid je kriticky ohroeným druhem a za jeho zastøelení hrozí citelný postih. Podáváme proto
trestní oznámení na neznámého pachatele a poádáme policii, aby
nás informovala o prùbìhu vyetøování. Vìøíme, e pokud se podaøí
støelce dopadnout, bude to pùsobit na ostatní pytláky jako výstraha. Z
dosavadních zkueností v Beskydech je zøejmé, e pytláctví na vzácných elmách stále pokraèuje. V dnení dobì je opravdu nepochopitelné, e nìkdo støelí takové krásné a chránìné zvíøe a navíc matku
mláïat."
Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých elem z
Hnutí DUHA Olomouc, øekl:
"Laura, která v dobì nálezu váila sotva deset kilogramù, musela
po zranìní od støelné zbranì velmi trpìt, nebyla schopna ulovit koøist
ani se postarat o svá mláïata. Její smrt je pro beskydskou populaci
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velkou ztrátou i proto, e Lauøina mláïata byla po dlouhé dobì první
koata, která jsme v okolí Lysé hory zaznamenali."
Martin Mati, myslivec a lektor okresního mysliveckého spolku
ve Frýdku - Místku, øekl:
"Støílet na rysa, potamo na rysici s mláïaty, je nejen proti zákonu
o myslivosti, ale pøedevím proti morálce a etice myslivce. Právì myslivecká etika, morálka a úcta ke zvìøi je to, co dìlá z pouhého lovce
myslivce. Pokud opravdu nìkdo na rysici støílel, nemùe být povaován za myslivce, nýbr za pytláka."
4. ledna 2018
Dana Bartoová, Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR,
regionální pracovitì Správa CHKO Beskydy

OCHOTNÍK SULÍÈEK PØIEL NA BÁL PØEVLEÈENÝ ZA KLAUNA, A S UKRYTOU
HADIÈKOU V RUKÁVU, ODSÁVAL VÍNO Z LÁHVÍ NA STOLECH

Kdy jsem zaèal pøipravovat
dalí èást historických zajímavostí
z Vizovic, vymyslel jsem si téma
pracovnì oznaèené jako: ochotníci, divadlo, Polívka...
Jene ono to bylo tìí, ne
se jen øekne. Jak to vlastnì pojat?
Generace starých ochotníkù je ji
v divadlením nebi a ti ijící mi
dávají z historie jen kusé støípky,
spíe ze svého okolí. Èi pojmout
rubriku jako divadelní scénu a
rozebrat více její budovu - divadla,
pozdìji dnes ji neexistujícího kina

(nyní budova Lékaøského domu)?
Nebo se orientovat spíe na budovu Sokolovny, kde divadelníci takté velmi èasto vystupovali a hráli?
Èi se zabývat jednotlivými ochotnickými spolky spolu s takovými
pojmy jako pánové Bakala, Brùek
a Sulíèek? Èi se zamìøit na vizovské reiséry divadelních her (Velísek, Javorková, Halová...)?
Nakonec mi pomohl èasopis
Mladý svìt z roku 1981, kde byl
rozhovor zajisté s nejslavnìjím
hercem z Vizovic Bolkem Polívkou, jako èerstvým dritelem ceny
Bílá vrána 80. Bolkovo zamylení
na ochotnický èas otce je pøíjemným zavzpomínáním na slavnou
éru vizovských ochotníkù, kteøí i v
dnení dobì velmi úspìnì navázali na divadelní tradice vizovských prken znamenajících svìt.
Vá otec prý hrál ochotnicky divadlo?
A dokonce vánivì. Kdy studoval jednu roli, bydlel tøi nedìle
ve vizovickém hotelu Sokolovna,
kde hru zkoueli.
Proè?
Aby mìl klid.

Z divadelní hry Lucerny

Ochotníci uprostøed s M. Bakalou

Hra Nestroy - Lumpacivagabundus
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Co tomu øíkala vae matka?
Co mohla dìlat. Kdy chlap
blázní, tak ho kadá rozumná en-

ská nechá vybláznit. A se vyblbne, tak pøijde. A záleí na ní, kam.

Snìhurka a sedm trpaslíkù

Divadelní hra Kat a blázen

Vizovtí ochotníci - Orli

Balet z pohádky O Honzovi
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Nehádal se otec s matkou
kvùli divadlu?
Spí ona s ním. Byla to velmi
temperamentní a energická ena.
Na rozdíl od otce, klidného a
vyrovnaného èlovìka, který si
takovým tichým zpùsobem prosazoval svou. Máma se do nìho
obèas pustila, ale s otcem se
nebyla moné pohádat. Øíkával:
"No, Boluko, moná e má pravdu, uvidíme." Matka snáela stále

vìtí a vìtí argumenty. la nahoru hlasovì i gesticky, otec vak
zùstával stejný. S takovým provinilým úsmìvem ji sledoval, jako
kdyby mu hádka pøipadala legraèní a zároveò mu bylo Boluky líto,
protoe asi mìla trochu pravdu.
Kdy se matka hodnì namíchla,
házela po tátovi talíøe. Øíkalo se
tomu u nás kravál. Jednou se otec
s matkou nepohodl. Nejprve jsme
spolu mlèeli pøed domem, pak v

Hra z roku 1954, reie Zd. Halová

Vizovtí ochotníci ve høe Bílá nemoc
(herci Sulíèek, Stöhr a vpravo ustr)
obýváku. Doma otec ukázal na
begónii a povídá: "Vidí tady tu
rostlinu? Tak se musí dívat na
eny, Boleèku! Nechat je rùst,
nechat je být krásné a obèas je zalít."
Kde vá otec vystupoval?
V ochotnickém spolku Sokola
Vizovice. Ale taky s panem Brùkem a Sulíèkem, s kterými vytvoøil
klaunskou skupinu Bruli, Sulí, Poli
a Váli. Pana Valíèka pøibrali pozdìji. Chodil do Sokola a umìl pøemety. Tvrdil: "Ten Váli týma pøemetama a saltama tomu dává ten
správný mak."

Svérázná postava byl také
pan Brùek. Kdy mìl dobrou náladu, mluvil ve verích. Kdy ho
nìco namíchlo, mluvil v próze.
Duí skupiny byl pan Sulíèek.
Jednou pøiel na makarní bál pøevleèený za kouzelníka. Mìl èerný
háv, iroké rukávy a v jednom z
rukávù hadièku. Vdycky se zastavil u nìjakého stolu, zaèal se bavit
s lidma a pøitom nenápadnì vsunul hadièku do flaky s vínem.
Táta s panem Brùkem, jeho
pochopové, kteøí akovali vzadu,
nasáli hadièkou víno a stoèili si ho
do flaky.

Balet Z pohádky do pohádky, reie Josef
Velísek

Snìhová královna, reie Javorková 1959

Slavný mistr Kopøiva, reie Velísek 1959
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na práci. A holím se kadý den.
Nebo vzpomínám na to, jak
jsme si pøi nìjaké oslavì po pøedstavení - u odlíèení - dali s jednou
dívkou u stolu polibek. Vtom mi
dolo, e kousek ode mne sedí táta. Provinile jsem se na nìho podíval. Táta jenom pøimhouøil oèi a
souhlasnì pokýval hlavou.
Nemìl jste strach z pøijímacích zkouek na JAMU?
Mìl. Zvlá, kdy mnì nìkolik
Vizovjanù naznaèilo, e herci by
mìli být hezcí lidé. To byste nevìøil, jak dlouho mi trvalo, ne jsem si
uvìdomil, e jsem hezký.
Nerozmlouval vám táta herectví?

Táta ne. Spí máma.
Proè?
Pøipadalo by jí mnohem hezèí,
kdybych se do Vizovic vracel jako
doktor.
Jak táta komentoval vae
herecké výstupy?
Kdy jsem nìco dobøe zahrál,
tak dokázal i zaslzet, ate zároveò z
toho mìl srandu. Øíkával: "To nebreèím já, ale ten senilní dìdek ve
mnì."
Z archivních fotografií pana Karla
evèíka a z rozhovoru redaktora
MS Petra Veselého, zpracoval
Richard Jaronìk

Divadelní hra Kat a blázen
Vy jste taky hrál s
ochotníky?
Pan Sulíèek mì angaoval do
Charleyovy tety.
Co jste tam hrál?
Tu tetu.
Zùstalo vám nìco z té
doby?
Vdycky, kdy ucítím vùni

líèidla, asocijuju. Promiòte mí ten
valaský výraz.
A copak?
Tøeba to, jak jsme li jednou
ze zkouky a pan Sulíèek mi povídá: "Oni ti profesionálové májú
moøe èasu. Takový chlap moe na
divadlo myslet furt. Tøeba i pøi holení." Pokadé, kdy se holím, tak
si uvìdomím, e bych mìl myslet

Hra z reie Milady Halové
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Jak se stal Rumcajs lúpeníkem

Hra Zimní královna

Z NAHRÁVACÍHO
STUDIA IVO VIKTORINA
Hudební klub Vizovice 25. 1. 2018
Ve vizovických klubových poøadech mám vìtinou hosty letité
hudební kamarády. V posledním poøadu to byl kapelník AG FLEK skladatel, multiinstrumentalista, mistr zvuku a majitel vyhláeného
nahrávacího studia ve Zlínì - Ivo Viktorin.
Hudba AG Flek je nejenom hudebními fandy vyhledávaná a
uznávaná, ale v tomto poøadu jsem chtìl s I. Viktorinem pøiblíit jeho
moná neviditelnou, ale o to víc slyitelnou èinnost v nahrávacím
STUDIU V, kde natáèejí nai pøední zpìváci a skupiny: I. Bittová,
Buty, W. Danìk, Spirituál kvintet, V. Martinová, K. Plíhal, Druhá tráva
a R. Køesan, V. Redl, R. Müller, J. Nohavica, P. Bobek, Kamelot atd.
Zde se také realizují bájeèná alba AG Flek a I. Viktorina.
Jeho èinnost v nahrávacím studiu je napsaná i na obalech desek: hudební a zvuková reie - Ivo Viktorin. To jsou hodiny u nahrávacího pultu, míchání nástrojù, hlasù i zvukù (jako napø. u I.Bittové)
a vytvoøení prostorového, brilantního a barvitého zvuku pro daného
interpreta.

A na co jsme se také vichni tìili, byla jeho ivá hudba s pianem
nebo kytarou. Ke spokojenosti plného sálu to byly písnì z právì
dokonèeného nového alba AG Flek - "Podnohama Zem", které vyjde
letos v bøeznu.
Hudebního materiálu je tolik, e v budoucnu pøipravíme druhé
pokraèování "Z nahrávacího studia Ivo Viktorina".
Jan Imrýek

JÙ, POJÏME ASPOÒ NAKOUKNOUT
Kdo je aspoò trochu zvìdavý, pøijde se urèitì podívat do novì
otevøeného infocentra v Domì kultury ve Vizovicích. Co tady uvidíme? Pøedevím se ocitneme v pìkném prostøedí, urèitì nás pøekvapí dostatek prostoru, zaujmou nás nová velká okna. Návtìvníci mají
k dispozici kopírku, mohou si prohlédnout propagaèní materiály, koupit pohlednici Vizovic, knihu, nebo nìjaký suvenýr. Od 16. 2. 2018 do
25. 3. 2018 mùeme zhlédnout výstavu "ikovné ruce vizovických
obèanù".
A co uvidíme? Plyové hraèky, velikonoèní vajíèka, drobnou
keramiku, obrázky aj.

Ivo povídal o tøicetileté cestì od vzniku prvního studia v pokoji na
Jiních svazích a po dokonale profesionální vybavení souèasného
studia v Mìstském divadle Zlín. Seznámil nás s technickými zajímavostmi nahrávání i osobnostmi, s nimi spoluvytváøel nahrávky.
Ve dokreslovaly promítané fotografie, hudební ukázky od prvních
nahrávek a po dokonalou hudbu a zvuk souèasného studia.

Otevírací doba infocentra:
pondìlí - pátek : 8.00 - 12.00

12.30 - 16.30
Tìíme se na vás
Pracovnice infocentra
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FRAGILE

VÁNOÈNÍ AKADEMIE

Na letoním Novoroèním koncertì v Domì kultury Vizovice jsme
pøivítali slovenskou vokální skupinu Fragile. V lednu to byl jediný
koncert této jedineèné formace na území Zlínského kraje. Na vlastní
oèi i ui jsme se pøesvìdèili, e se Fragile právem øadí k evropské
pièce ve vokální a capella provedené show.

Dne 8. 12. 2017 se uskuteènila v novì zrekonstruovaném sále
naí koly slavnostní Vánoèní akademie. Zmínìná rekonstrukce se
mohla realizovat hlavnì díky velké podpoøe zøizovatele, který se
podílel na této záleitosti i finanènì.

Tato vokální skupina, sloená z populárních slovenských osobností známých z televizních obrazovek a divadel pod taktovkou
zakladatele a dirigenta Braòo Kostky, pøedvedla témìø 2 hodinové
pøedstavení plné humoru a skvìlé muziky. Neotøelý, zprvu vdy jakoby nenápadný humor dirigenta a producenta Braòa Kostky propukal
v pravidelných frekvencích v salvy diváckého smíchu. Spolu s brilantnì secvièenými skladbami interpretù jako Queen, Sting, Pharell
Wiliams, skupiny Elán, Karla Gotta, Heleny Vondráèkové, Richarda
Müllera a mnoha dalích tak vizovický veèer nemìl ani chvilièku, kdy
by se divák nudil. I prodej cédéèek o pøestávce byl zábavný.
Pro spoustu posluchaèù bylo ivé a capella provedení, kdy
vechno, co slyeli, bylo opravdu tvoøeno jen hlasem a ústy interpretù - tzn. bez nástrojù, ojedinìlým záitkem. Podle bouølivého potlesku vyprodaného sálu si dovoluji øíct, e si vichni milovníci kvalitní
muziky odnesli neopakovatelný záitek.
Novoroèní koncert byl i podìkováním sponzorùm mìsta Vizovice
za podporu a spolupráci.

Na akademii se pøedstavili pøedevím áci naí koly: z dolní
budovy první a tøetí tøídy reprezentovala tøída 1. A a dìti z
Vizovjánku. Z horní budovy to byli áci vech ètvrtých a pátých tøíd.
Z druhého stupnì jsme mohli vidìt vìtinou sólová vystoupení z 6. A
a 6. B, dále ze tøíd 7. A, 8. B, 9. B, 9. C. Zatanèili a zazpívali èlenové starího Vizovjánku a tanèili také úèastníci taneèního kurzu 9. tøíd.
V programu byla pøedstavena prezentace fotografií multimediální
výchovy sedmého roèníku a pøekvapili i chlapci s ukázkou sportovní
disciplíny parkouru. V závìru pøedvedli své pìvecké umìní zamìstnanci koly. Po skonèení akademie rozdávali sladkosti dìtem z hleditì Mikulá, andìl a èert.
Celá akce se velice líbila a pøispìla zcela jistì k pøíjemné pøedvánoèní náladì.
Mgr. B. Slavíková
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