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Váení spoluobèané,
uzavírá-li se jakákoliv etapa naeho ivota nebo díl práce,
bilancujeme. Bilance práce vedení mìsta a úøadu volebního
období 2014 - 2018, i kdy pøedevím z pohledu ekonomického, dává monost si jetì více uvìdomit, jak je problematika,
která se v rámci mìsta øeí, iroká a rùznorodá.
Cesta ke splnìní mnoha úkolù a realizaci investièních akcí
s hodnotou vyí ne 92 milionù korun a samotné realizace by
se neobely bez celé øady lidí, kteøí se na ní podíleli vìtí èi
mení mìrou.
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Sloení mìstského zastupitelstva se zmìnilo ji v první
polovinì roku 2015 odstoupením Ing. Romana Persuna, kterého v pozici zastupitele vystøídal MDDr. Václav Kubíèek. V
této podobì pak pracovalo zastupitelstvo i rada mìsta velmi
intenzivnì a do konce volebního období. Bylo zøejmé a stalo
se pøínosem, e se nepolitikaøilo, vìtinovì zbyteènì planì
nediskutovalo a zastupitelstvo se snailo jednat ve prospìch
mìsta, hledat a nalézt to nejlepí øeení.
Podporou a pomocí pro práci zastupitelstva a rady byly
výbory zastupitelstva a komise rady mìsta se svými pøedsedy
a èleny, kteøí pracovali s drobnými zmìnami v témìø stejném
sloení. Novinkou pro pomoc ve sbírání materiálù a podkladù
ke psaní mìstské kroniky bylo zøízení Letopisecké komise v
lednu 2016, jeho pøedseda a souèasnì kronikáø mìsta Mgr.
Jiøí Madzia, DiS. v prosinci 2017 podal rezignaci na obì pozice a odstoupil.
Rozpoèet mìsta jsme v tomto volebním období vìtinovì
sestavovali jako vyrovnaný a pokud byl sestaven jako schodkový, rozdíl kryla uspoøená rezerva z let minulých. Pøesto, e
bylo profinancováno na investicích více ne 92 mil. Kè, 9 mil.
korun byly finanènì podpoøeny neziskové a veøejnì prospìné organizace a bezmála 3 mil. korun vyèlenilo mìsto slokám na èinnost s dìtmi a mládeí, do dalího období mìsto
vstoupí s uspoøenou rezervou na budoucí investice. Hospodaøení mìsta není zatíeno novými úvìry.
Podìkování patøí vem obèanùm za vstøícnost, pochopení, názory i podnìty, kterých jsme si nesmírnì cenily a vem,
kteøí projevili i ten sebemení zájem o dìní ve mìstì. Stejnì
tak patøí velký dík radním, zastupitelùm i pracovníkùm mìstského úøadu, øeditelùm a pracovníkùm pøíspìvkových organizací a organizaèních sloek, které mìsto zøizuje.
Volební období 2014 - 2018 konèí.
Toto volební období bylo díky zmìnì rozpoètového urèení
daní po letech výjimeèné nárùstem objemu financí do mìstského rozpoètu, pøesto se vechny plány nepodaøilo zrealizovat.
Pevnì vìøíme, e s koncem volebního období se neuzavírá realizace nìkterých rozpracovaných investièních akcí a ani
cesta k realizaci mnoha dalích investic, které na svou chvíli
teprve èekají, a které pøispìjí k dalímu zkvalitnìní ivota
obèanù ve Vizovicích.
S úctou a díky
Silvie Dolanská, starostka
a Alena Hanáková, místostarostka

PØEHLED INVESTIÈNÍCH AKCÍ A PROJEKTÙ REALIZOVANÝCH VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 - 2018
1.
2.
-

-

3.
-

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
Oprava místní komunikace Janova hora II.
Revitalizace centra Vizovic - parkovitì Pardubská
Oprava místních komunikací - Pod Hájem, Zahradní, Lázeòská, Pøíèná
Výmìna 3 ks autobusových zastávek
Modernizace kamerového systému
Mìøièe rychlosti + zpomalovací práh
Doplnìní vodovodu na ulici Tìchlovská, Razov
Rekonstrukce veøejného osvìtlení
Oprava chodníkù na ulici kolní, Komenského, na sídliti
Rùová, pøed papírnictvím, pøed èokoládovnou
Rekonstrukce zídek na ulici Sluovská, na námìstí Palackého
KOLSTVÍ
Mateøská kola - zahrada v pøírodním stylu, rekonstrukce
vstupu do dolní budovy, oprava sedlové støechy,
rekonstrukce plynové kotelny, oprava aten pro pedagogy,
stavební úpravy kuchynì, elektroinstalace v horní budovì
Základní kola horní budova - parkovací stání, bezbariérový
pøístup, úprava plochy za kotelnou, malování centrálních
schodi, modernizace jevitì sálu, oprava schoditì (realizace podzim, zima 2018)
Základní kola dolní budova - dopravní høitì
Rozíøení kapacity kolní druiny
SPORT, VOLNÝ ÈAS
Výmìna a nákup herních prvkù na sídliti Rùová a ul. 3. kvìtna
Modernizace herní plochy na sídliti tìpská
Dùm dìtí a mládee Zvonek - oprava støechy, výmìna radiátorù, rekonstrukce elektroinstalace, zateplení budovy,
Dìtské høitì + venkovní fitness za budovou horní koly
Skatepark za budovou horní koly
Výmìna oken v budovì VITKU /vedle staré koly/
Oprava dráhy na fotbalovém stadionu

4.
-

TECHNIKA, HASIÈI
Svozové vozidlo pro biologický odpad
tìpkovaè
Vnitøní vestavba hasièského automobilu Ford Ranger
Dopravní automobil pro hasièe
Rekonstrukce klubovny s kuchyòkou + nové vybavení a sprchy pro hasièe

5.
-

KULTURA, CESTOVNÍ RUCH
Stavební úpravy Domu kultury - vzduchotechnika,
výmìna sklenìných výplní, rekonstrukce hereckých aten,
úprava prostor nové uèebny
Vnitøní úpravy Domu kultury - Knihovna
Stavební úpravy infocentra + nábytek
Propagaèní materiály ve 3 jazykových mutacích - Balíèek o
Vizovicích, plán mìsta

6.
7.
-

-

-

Úprava prostor pøed matrikou
Výmìna klimatizaèních jednotek a oken v budovì lidového
domu
Hlásiè pro bezbariérový vstup do knihovny, domu kultury a
informaèního centra
Instalace úsporných svìtel na chodbách úøadu

8.
-

IVOTNÍ PROSTØEDÍ
Revitalizace zelenì - sídlitì tìpská a ètvr A. Háby
Studánka Lázeòská

9.
-

BYTY, NEBYTOVÉ PROSTORY
Obecní dùm Chrastìov
Bytové domy Tyrova 1266, 1267 - oprava støech, kalorimetry
Dùm s peèovatelskou slubou - výmìna a nátìry oken, plynový ohøívaè, øídicí systém plynové kotelny, výmìna vstupních dveøí
Oprava schoditì skautské klubovny
Bytový dùm Tyrova 917 - schoditì, výmìna sklepních
oken, pøípojka kanalizace
Bytový dùm è.p. 367 u kostela - zateplení, nová okna, izolace
Zdravotní støedisko - mìøení a regulace, výmìna hlavních
automatických dveøí

-

-

10.
-

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A STUDIE PRO BUDOUCÍ INVESTICE
Lávka pro pìí z ul. tìpská ke ètvrti A. Háby
Chodníky + parkovací místa na sídliti tìpská a ètvrti A.
Háby
Prodlouení chodníku ul. 3. kvìtna
Chodníky - Partyzánská, Zlínská, Tìchlov, Tyrova
Opravy místních komunikací - Dubovsko, Tyrova, Zahradní
západ, Chrastìov, Tìchlov, Mlýnská
Arboretum Vizovice
Lesopark na ul. 3. kvìtna
Areál koupalitì
Mateøská kola - rekonstrukce spojovacího krèku budov,
vstup do horní budovy, nová herna, elektroinstalace dolní
budovy, opravy chodníkù
Základní kola - rekonstrukce elektroinstalace dolní budovy
Kanalizace - Mlýnská

PAMÁTKY, HØBITOV
Restaurování kaplièky Panny Marie Lurdské u Sokolovny
Restaurování vnitøního vybavení kaplièky Panny Marie Rùencové na Karaijce
Oprava høbitovní zdi
Rekonstrukce márnice
Kolumbárium - /schránky na urny/
Janùv hrad - finanèní a materiálová pomoc na revitalizaci
areálu
ÚØAD
Stabilizace poètu zamìstnancù
Automatické dveøe v budovì radnice a hasièárny

4

Vizovské noviny

5/2018

5

CO PØINÁÍ MAS VIZOVICKO A
SLUOVICKO MÌSTU VIZOVICE
A REGIONU?
Ji deset let pùsobí na Vizovicku a Sluovicku Místní akèní skupina, která sdruuje obce a dalí zájemce o rozvoj území. Pro právì probíhající plánovací období (2014-2020) se nám podaøilo získat jak certifikaci, tak schválení strategie a na ni navázaných více ne 35 milionù
korun. Navíc rozvoji naeho území pomáháme i prostøednictvím "mìkkých" projektù, projektù "spolupráce" a pomáháme s ádostmi o dotace naim èlenùm (jako napø. pro ORP Vizovice dìláme Místní akèní
plány rozvoje vzdìlávání nebo Støednìdobé plánování sociálních slueb).
Nìkdy vyvstane otázka, v èem konkrétnì spoèívají pøínosy spoleènosti, jako je MAS. Takové otázky jsou zcela oprávnìné, vdy naimi zakladateli jsou vizovický a sluovický mikroregion a jejich finanèní
podpora nám pomáhá v realizaci naich zámìrù. Dnes u jen malá
èást projektù je financována ze 100% a je tøeba nìjakým zpùsobem
dofinancovávat.
Zkusili jsme si tedy pro vlastní orientaèní pøehled rozdìlit nae projekty do tøí kategorií: "tvrdé" projekty (nákup strojù a technologií, stavby apod.) a ablony pro koly, dále "mìkké" projekty jako jsou dalí
vzdìlávací projekty pro koly a rozvoj sociálních slueb. Zvlátní kategorií jsou projekty "pøeshranièní" spolupráce. Za období od ledna 2017
do èervence 2018 jsme na dotacích pøinesli do regionu cca 17,7 milionu Kè. Kadý partnerský subjekt nám pøispívá na èinnost roèním èlenským pøíspìvkem. Pøepoèet na jednu korunu pøíspìvku z obou mikroregionù (a tedy i mìsta Vizovice mezi nimi) pak ukazuje, e pøináíme
naemu území za jednu vloenou korunu do naí èinnosti v nejrùznìjích projektech asi 33 Kè. Souèasná práce Místní akèní skupiny je dle
naeho názoru nejlepí investicí pro oba mikroregiony.
Petr ùrek,
øeditel MAS Vizovicko a Sluovicko, o.p.s.

RADNICE ZKOUÍ ELEKTROMOPED
PÙJÈENÝ OD SPOLEÈNOSTI E.ON
Nový dopravní prostøedek na elektrický pohon zkouí od zaèátku
prázdnin vizovická radnice. Moped na elektrický pohon jí do 2. øíjna zapùjèila spoleènost E.ON. Pøidìlený jej má investièní technik, který se
kvùli kontrolám jednotlivých staveb a jiných investic pohybuje po
mìstì nejvíc.

Elektromoped se v provozu velmi osvìdèil. Nejene nabízí velmi
komfortní a rychlý pøesun po mìstì, ale taky daleko levnìjí bìný
provoz. Je samozøejmì otázkou, kolik by stál servis a údrba takového motorového prostøedku, ale samotná energie do mopedu drahá není, uvedla starostka Vizovic Silvie Dolanská.
Elektromoped se nabíjí z bìné zásuvky. Na jedno nabití, které
trvá pøiblinì tøi a pùl hodiny, ujede 60 kilometrù.

NOVINKY V INFOCENTRU
Rodinka krysákù se nám v infocentru rozrostla, k plyákùm pøibyly i bohatì ilustrované kníky. Dostanete u nás oba díly z oblíbeného
veèerníèku Krysáci. Mùete si tak znovu proít vechna jejich dobrodruství. Potìí nás jistì to, e oba krysáci - Hubert a Hodan - spolu
se sádrovým trpaslíkem Ludvíkem bydleli v útulných zásuvkách icího
stroje s výhledem na vysavaè. Bylo to uprostøed Valaského království
na malém smetiti nedaleko Vizovic. Jako bonus dostanete ruènì psané vìnování od autora veèerníèku.

V souèasnosti je v plném proudu pøíprava vydání nových pohlednic mìsta. Tìíme se, e si u brzy budete moci u nás pohledy koupit.
Stále jetì si v prostorách infocentra mùete prohlédnout výstavu
krásných fotografií naeho mìsta od Petra Jaronì.
Pracovnice TIC

Bc. Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice

NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Dobrý den, tímto bych chtìl podìkovat paní starostce Dolanské a
zastupitelstvu Vizovic za znièení letního klidu. Kadý ze sídlitì tìpská a Aloise Háby má jako kadý rok jeden celý týden a víkend znièený. Bohuel pøes Masters of Rock nemáme kde parkovat, nemùeme
se vyspat do práce a musíme se bát o svá auta. Pøes Masters of Rock
není problém uplatit security u vjezdù za pouhých 100 Kè. Opravdu
mìsto myslí na své obèany jak má, a proto i teï zde na sídliti máme
výkaly a toaletní papíry. Jestli je pro mìsto Vizovice dùleitìjí finanèní odmìna za tohle trápení obèanù, je opravdu velice smutné. A
právì chci narazit i na dalí akci Trnkobraní. Zas ta stejná situace parkování není moné, auta stojí i na zeleni a my nemùeme, jeliko
za stání na zeleni je pokuta.
Dalí dìkuji chci dát Policii ÈR za to, e pøes sídlitì jetì ani
neprojeli a pokud ano, proè nepokutovali? Opìt zastupitelstvo mìsta
nic nedomluvilo s poøadatelem, oba vjezdy na sídlitì volnì prùjezdné
a proto musíme parkovat na Chrastìovì, námìstí za sokolovnou
apod.
Vdy jsem myslel, e Vizovice nebudou mìstem, které své obèany nechá terorizovat od nájezdníkù na festivaly, ale bohuel obèan zde
moc neznamená. Kdy sem byl jetì malý, øíkal sem si, jaké klidné a
krásné mìsto Vizovice je a taky jsme mohli chodit vude bez toho, aby
rodièe mìli strach. Bohuel doba se zmìnila a je mi to líto, e dìti zde
musíme dret doma pøes festivaly, aby se jim náhodou nic nestalo.
Take jetì jednou dìkuji Mìstu Vizovice za trápení tìchto sídli a
doufám, e jednou to tu bude jako døív, a dìti si mùou hrát celé léto
a nemusíme se obávat tìchto dvou festivalù.
Jan Viktoøík
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KOMUNITNÍ CENTRUM VIZOVICE
Letoní vizovická svatovavøinecká pou byla pøíleitostí popøát
hlavnímu celebrantovi poutní me olomouckému arcibiskupovi Mons.
Janu Graubnerovi k jeho sedmdesátinám - nejen jako moravskému
metropolitovi, ale také jako bývalému vizovickému faráøi. A také pøíleitostí poádat jej o poehnání nového komunitního centra, které od
minulé pouti vyrostlo v areálu fary.
Výstavbu komunitního centra vyvolala potøeba zajistit prostory pro
farní aktivity, které se dosud konaly ve stísnìných podmínkách v prostorách fary a orlovny, a zázemí pro rozvoj èinnosti charity. A protoe i
Øímskokatolická farnost Vizovice se podílí na komunitním plánování v
rámci obvodu ORP Vizovice, rozhodla se uvaovanou stavbu pojat pro
irí okruh obèanù a slueb podle Komunitního plánu rozvoje sociálních slueb na Vizovicku a Sluovicku, kde právì vznik Komunitního
centra patøí mezi hlavní priority tohoto dokumentu.
Stavba vznikla v areálu fary na místì bývalé stodoly a dalích dvou
hospodáøských budov, které byly památkou na dobu, kdy souèástí farnosti bylo i zemìdìlské hospodáøství. Za minulého reimu chátraly,
mnohaleté úvahy o jejich rekonstrukci pro souèasné vyuití vyústily v
rozhodnutí o jejich demolici a vznik novostavby, která umoní lepí
vyuití prostor ne pouhá rekonstrukce.
Projekt Ing. Lukáe Peniaka a jeho spolupracovníkù z LP Projekce s.r.o. novostavbu citlivì zasadil do prostøedí farního dvora, take
nijak nenaruuje prostøedí dvou sousedních nemovitých kulturních památek - kostela svatého Vavøince a øímskokatolické fary.
Základní kámen stavby poehnal olomoucký pomocný biskup
Mons. Antonín Basler pøi loòské svatovavøinecké pouti 13. srpna, stavební práce byly zahájeny v záøí 2017. Generálním dodavatelem stavby byly Zlínské stavby, a.s. Kolaudace probìhla v kvìtnu 2018.
Stavba stála 14,2 mil. Kè. Je dotována z Evropské unie - Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci programu IROP - Zkvalitnìní veøejných slueb a podmínek ivota pro obyvatele regionù. Dotace by
mìla dosáhnout témìø 13,3 mil. Kè. Mìsto Vizovice poskytlo na tuto
stavbu dotaci 600 tis. Kè.
Komunitní centrum je tak nejvìtí nekomerèní novostavbou, kterou ve Vizovicích po roce 1989 vybudoval jiný subjekt ne mìsto.

Terénní asistenèní sluba Sociálnì aktivizaèní sluba pro rodiny s
dìtmi poskytuje sociální sluby rodinám s nezletilými dìtmi v jejich pøirozeném prostøedí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepit svou
nepøíznivou ivotní situaci a vytvoøit tak bezpeèné prostøedí pro zdárný vývoj dìtí.
Odborné sociální poradenství je poskytováno kadé tøetí úterý v
mìsíci od 9:00 do 13:00 hodin. Snahou sluby je uivatele motivovat
k aktivnímu øeení jejich krizové situace, nikoliv za uivatele situaci
øeit. Prioritou je mylenka, e lidé mající problémy nejsou na nì sami.
Dále je v komunitním centru k dispozici jeden sociální pracovník - zatím 2 hodiny jedenkrát za mìsíc. Tento sociální pracovník poradí jak a
kde poádat o sociální dávky, s øeením dluhù a exekucí, s úpravou èi
vymáháním výivného, pøi øeení nepøíznivých ivotních situací a na
koho se obrátit.

Cíl projektu byl formulován jako:
- Zvýení kvality dostupnosti sociální a registrované sociální sluby pro
osoby ohroené sociálním vylouèením a osoby se zdravotním postiením
- Sluba pro irokou veøejnost - péèe o rodiny
Komunitní centrum slouí podpoøe role rodiny, zastøeuje akce
organizované pro komunitu, pomáhá chránit mláde pøed patologickými jevy, umoòuje osobám ohroeným sociálním vylouèením øeit
svou situaci pomocí registrovaných slueb, kterým bude propùjèovat
prostory. Jsou to sociální sluba Sociálnì aktivizaèní sluba pro rodiny
s dìtmi, které bude realizovat Azylový dùm pro eny a matky s dìtmi
o.p.s. a sociální sluba Odborné sociální poradenství, které bude realizovat Charita Zlín.

Do centra se pøestìhovalo dìkanátní Centrum pro rodinu Vizovice,
které zastøeuje dalí aktivity: pøípravy snoubencù, setkávání novomanelù, manelská setkání, pøednáky, tvoøivé dílny, setkávání matek, setkávání maminek s dìtmi. Bìhem prázdnin tam naly zázemí
dva turnusy pøímìstského tábora.
Na závìr tohoto èlánku nezbývá ne zopakovat, co bylo øeèeno pøi
poutní slavnosti: Stavba je hotová, zaèíná ít. Dìkujeme Bohu, e
tìm, kteøí se na ní podíleli, dal sílu toto dílo zbudovat. A prosíme Boha,
aby bylo místem, které nás bude spojovat. Aby dobøe a dlouho slouilo.
Vít Suila
foto: Frantiek Chromèák
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MLADÁ VIZOVJANKA SLAVILA ÚSPÌCHY
NA MS I EVROPSKÉM AMPIONÁTU
V TWIRLINGU
Je jí teprve dvanáct a u má za sebou obrovské sportovní úspìchy nejen v tuzemsku, ale i za hranicemi naí zemì. Vizovjanka Michaela Janèíková po zisku titulu Mistr ÈR v twirlingu bodovala i na
Mistrovství svìta v Lillehammeru a na Evropském ampionátu v Dublinu. Díky ní má tak tento v Èeské republice pomìrnì mladý sport za
sebou neuvìøitelnou sezónu. Twirling v sobì kombinuje extrémnì nároènou práci s maoretkovou hùlkou, gymnastiku, balet a scénický
tanec. Mladá sportovkynì se mu vìnuje teprve tøi roky.

Mía letos poprvé soutìí ve vyí vìkové kategorii Junior. I tak
ale vechny pøesvìdèila, e i pøes svùj mladý vìk dokáe nejen to, co
a o tøi roky starí soupeøky, ale poradí si i s obrovským psychickým
náporem evropské i svìtové soutìe, uvedla trenérka Alena Krèmáøová. A poznamenala, e rodaèka z Vizovic dokázala nìco, v co
nikdo ani nedoufal. Na Mistrovství svìta, které se konalo v dubnu
2018 v norském Lillehammeru, Mía vybojovala "top twenty" a z nìkolika desítek nominovaných úèastníkù celého svìta obsadila úasné
20. místo, popsala trenérka. Michaela Janèíková ale neusnula na vavøínech a dál tvrdì pracovala. Vyplatilo se. Zaèátkem prázdnin v irském
Dublinu na Evropském ampionátu pøedvedla opìt to nejlepí.
Na tomto ampionátu se v její kategorii selo 34 soutìících. Byla
neuvìøitelná. Po prvním kole ji porota zaøadila na prùbìné ètvrté místo. Ve finále pak pøedvedla témìø bezchybnou sestavu a vybojovala
úasné tøetí místo. Jetì teï z toho mám husí kùi, svìøila se její maminka Irena Janèíková.
Sama za sebe musím øíct, e jsem nìco takového neèekala. Samozøejmì, e jsem dala do toho vechno, ale konkurence je velká.
Twirling je u nás toti zatím málo známý. Pøitom ve svìtì je to hodnì
populární disciplína, øekla
mladá Vizovjanka. Èeský twirling
zail díky ní neèekanì úspìnou
sezonu, o které se pøed jejím
zaèátek nikomu ani nesnilo.
Twirling je pro mì srdeèní
záleitost, i kdy mám i jiné sportovní aktivity. Dìlat jej mohu jen
díky podpoøe rodiny, pøedevím
mamky, ale také díky finanèní
podpoøe mìsta Vizovice a
Statutárního mìsta Zlín. Bez
nich bych se tak daleko dostala
jen tìko, uzavøela mladá sportovkynì.
Bc. Gabriela Netopilová
Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice

CENTRUM PRO RODINU VIZOVICE
... moná jste o naem centru nìjakou informaci zaslechli a to v
souvislosti s Tøíkrálovou sbírkou, Nocí kostelù nebo Bazárkem dìtského oacení. Rádi bychom se více pøedstavili.
Centrum pro rodinu Vizovice z. s. zahájilo svoji èinnost v roce 2007
jako dìkanátní poboèka Centra pro rodinný ivot Olomouc. Jsme nezisková organizace pùsobící ve Vizovicích i v okolních vesnicích.
Rodina má dùleitý význam v ivotì kadého èlovìka. Posláním
Center pro rodinu je podporovat rodinu ve vech fázích vývoje. I my
chceme napomáhat rozvoji prorodinných slueb v místních komunitách.
Spoluprací s odborníky a dobrovolnými spolupracovníky vytváøí
centrum programy, které jsou finanènì dostupné pro vechny skupiny
obyvatelstva a snaí se prunì reagovat na potøeby jednotlivých typù
rodin. Spolupracujeme také s Komunitním plánováním sociálních slueb ve Vizovicích. Velmi si váíme toho, e nás finanènì podpoøilo
mìsto Vizovice a tímto dìkujeme.
Velmi si ceníme zázemí, které jsme nali v novì postaveném Komunitním centru /KC/ Palackého nám. 365 - v horní èásti dvora øímskokatolické fary. V tomto novém prostøedí u probìhlo nìkolik aktivit. O
prázdninách pøedevím pøímìstské tábory, které mìly dva turnusy a
celkem je navtívilo cca 50 dìtí od 4 do 12 let. Pøi pouti sv. Vavøince
bylo KC slavnostnì otevøeno a v pøízemí si mohly dìti vyrobit soutìní vlatovku nebo záloku do knihy. Nejmení dìti a rodièe okouzlil
bazén se spoustou míèkù, dìti mìly k dispozici nejrùznìjí hraèky a
hry. Rádi bychom v letoním kolním roce nabídli maminkám, které
jsou doma s dìtmi, Klub maminek, který má své zázemí v hernì KC vdy ve ètvrtek 9 - 11h. Program pøipravujeme vdy s ohledem na potøeby a pøání maminek. Maminky se mùou tìit na pøednáky - besedy, tvoøení i cvièení s dìtmi... Vstup je volný a kadá maminka je vítána. Dále bychom maminkám rádi nabídli monost k setkání i mimo
Klub a to v úterý a støedu vdy 9 - 11, kdy mùou vyuít prostor herny.
Pøedevím v zimním období, kdy poèasí nepøeje procházkám. Pro dìti
pøedkolního a kolního vìku je kadou støedu otevøena Tvoøivá dílnièka 15 - 16h. V závìru záøí 26. - 27.9. se opìt uskuteèní Bazárek dìtského oacení.
Vloni na podzim probìhl kurz pro rodièe teenagerù o výchovì a v
letoním roce bychom rádi nabídli manelským párùm kurz Manelské
veèery. Je to osm setkání, kadé s pøíjemnou veèeøí pro dva pøi svíèkách - jako na rande. Po veèeøi následuje velmi praktická promluva na
jedno z témat kurzu. V úplném soukromí u malých stolkù pouze pro
dva spolu sami prodiskutují partneøi-manelé téma veèera nad dotazníky z pøíruèek. O svém vztahu manelé mluví pouze se svým partnerem/partnerkou. (na tento kurz je tøeba se pøihlásit)
Budeme velmi rádi, pokud Vás cokoli z námi nabízených aktivit
osloví.
Máme web: www.vizovice.dcpr.cz,
jsme na facebooku: www.facebook.com/cprvizovice.
Mùete nám napsat: cprvizovice@ado.cz nebo nás osobnì navtívit v naí kanceláøi v Komunitním centru (Po 8 - 11,30 14,30 16).
Za Centrum pro rodinu Hana Radoòová
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TOM ÈIICI VIZOVICE
Obrazové zpravodajství z nìkterých významnìjích letoních oddílových akcí.
Nìkteré akce byly èásteènì dotovány z finanèního pøíspìvku poskytnutého oddílu od Mìsta Vizovice.

Stanování na oddílovém srubu
(11. - 12. kvìtna a 7. - 8. záøí)

Slovenský ráj, zájezd
poøádaný ve dnech
30. bøezna - 1. dubna

Na øece Beèvì - prvomájový vodácký sjezd a výcvik nových vodákù
2. èervna

Hoøcová výzva, celostátní
akce poøádaná A-TOM od 1.
4. do 13. 5., (62 z 440 oddílù,
více ne 1000 úèastníkù)

PRONÁJEM
kanceláøských prostor (40m2) v klidném prostøedí
redakèní budovy na ulici Lázeòská 1150
WC, kuchyòka, parkovitì, 99 Kè/m/mìsíc

Po stopách
valaských
krokù, autobusový zájezd
19. kvìtna

Cena bez DPH a energií

736 486 802

Putovní tábor poøádaný ve spolupráci s DDM
Zvonek Vizovice
ve dnech 16. - 20.
èervence

Oddíl dìkuje mìstu Vizovic za poskytnutou finanèní dotaci.
M. imoník
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PROGRAM VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV
Volby budou probíhat ve dnech:
pátek 5. øíjna 2018 od 14.00 - 22.00 hodin
sobota 6. øíjna 2018 od 8.00 - 14.00 hodin
Volièem je státní obèan ÈR za pøedpokladu, e alespoò druhý den
voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a je v den voleb v této obci (ve
Vizovicích, Chrastìovì) pøihláen k trvalému pobytu a nebo státní
obèan jiného státu, který v den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let, je v
den voleb v této obci pøihláen k trvalému pobytu a jemu právo volit
pøiznává mezinárodní úmluva, kterou je ÈR vázána a která byla vyhláena ve sbírce mezinárodních smluv. Voliè, který není státním obèanem ÈR má právo volit za pøedpokladu, e poádal o zápis do dodatku stálého seznamu volièù. ádost o zápis do dodatku nebo o
vykrtnutí z dodatku stálého seznamu volièù lze podávat prùbìnì na obecním úøadu v místì trvalého pobytu tj. MìÚ Vizovice odboru pøestupkovém a správním, a to nejpozdìji do 3. øíjna 2018 do
16:00 hodin.
Hlasování
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe okrskové volební
komisi svou totonost a státní obèanství ÈR platným obèanským
prùkazem nebo cestovním pasem ÈR. Cizinec prokáe okrskové
volební komisi státní obèanství státu, jeho obèané jsou oprávnìni
volit na území ÈR prùkazem o povolení k pobytu vydaným dle z.è.
326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území ÈR. Komise ovìøí, zda je
tento zapsán v dodatku stálého seznamu volièù.
Neprokáe-li voliè svou totonost a státní obèanství platnými
doklady, nebude mu hlasování umonìno!
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu volièù (nebo dodatku
ze stálého seznamu volièù) obdrí voliè od okrskové volební komise
prázdnou úøední - edou obálkou opatøenou otiskem úøedního razítka.
Ve volební místnosti bude na viditelném místì vyvìen hlasovací
lístek s nápisem "vzor", prohláení kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocnìnce o odvolání kandidáta, pokud bylo doruèeno do 48
hodin pøed zahájením voleb. Pøi zjiování výsledkù voleb se k hlasùm odevzdaným pro takového kandidáta nepøihlíí.
Kadý voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné. Volièské prùkazy nejsou pro komunální volby vydávány. Pro komunální volby platí, e nelze volit mimo volební okrsek.
Hlasovací lístky
V záhlaví kadého hlasovacího lístku je uveden název obce a
poèet èlenù zastupitelstva, který má být zvolen. Kandidáti kadé volební strany jsou uvedeni na spoleèném hlasovacím lístku v poøadí urèeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích
umístìných vedle sebe.
Hlasovací lístek je na konci textu opatøen otiskem razítka registraèního úøadu. Distribuce hlasovacích lístkù probìhne nejpozdìji 3
dny pøede dnem voleb tj. do 2. øíjna 2018. Dále budou tyto k dispozici na odboru pøestupkovém a správním MìÚ Vizovice. V pøípadì
pokození nebo ztrátì hlasovacího lístku, mùe voliè ve volební místnosti poádat okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího
lístku.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdrení úøední obálky, pøípadnì hlasovacího lístku, vstoupí
voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù. Voliè mùe
volit nejvýe tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva má být
voleno tj. 17.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdrení hlasovacích lístkù a úøední obálky vstoupí voliè do prostoru urèného k úpravì hlasovacího lístku. Voliè mùe volit nejvýe
tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva obce má být voleno.

Voliè mùe zvolit tøi varianty úprav hlasovacího lístku:
Varianta I. - Oznaèí køíkem ve ètvereèku v záhlaví sloupce
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátùm této volební strany
v poøadí urèeném na hlasovacím lístku. Pokud by byla oznaèena tímto
zpùsobem více ne jedna strana, byl by hlas neplatný.
Varianta II. - Oznaèí v rámeècích pøed jménem kandidáta køíkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany napøíè hlasovacím lístkem. Nejvýe mùe takto oznaèit 17
kandidátù. Pokud by bylo oznaèeno køíkem více ne 17 kandidátù,
jednalo by se o neplatný hlas. V daném pøípadì dostává hlas køíkem
oznaèený kandidát a volební strana dostává tolik hlasù kolik jejich kandidátù je køíkem oznaèno.
Varianta III. - Je kombinací pøedelých. Voliè oznaèí køíkem
jednu volební stranu a následnì oznaèí v rámeèku pøed jménem kandidáta v dalích sloupcích kandidáty, pro které hlasuje. V tomto pøípadì je dán hlas jednotlivì oznaèeným kandidátùm a z oznaèené volební strany je dán hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátùm, kolik zbývá do poètu volených èlenù zastupitelstva obce.
Pøíklad: Voliè zakøíkuje volební stanu a následnì 6 rùzných kandidátù napøíè kandidátní listinou. Z oznaèené volební strany je v tomto pøípadì dán hlas kandidátùm s èíslem 1 a 11.
Pokud byla tímto zpùsobem oznaèena více ne jedna volební
strana nebo více kandidátù ne je stanovený poèet, jde o neplatný hlas.
Po úpravì vloí voliè hlasovací lístek do edé úøední obálky, urèené pro volby do zastupitelstev obcí.
V pøípadì, e voliè neoznaèí na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani ádného kandidáta, hlasovací lístek nevloí do úøední
obálky, hlasovací lístek pøetrhne nebo vloí do úøední obálky
nìkolik hlasovacích lístkù do tého zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Volební systém
Volební systém komunálních voleb je zaloen na vìtinové volbì
stran a hnutí. Poèet mandátù jedné strany v zastupitelstvu vychází z
celkového poètu hlasù, které tato volební strana obdrí od volièù.
Oznaèí-li voliè køíkem celou volební stranu v rámeèku u jejího
názvu, obdrí vichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana
obdrí tolik hlasù, kolik má na své listinì kandidátù.
Oznaèí-li voliè jednotlivé kandidáty z rùzných volebních stran v
rámeècích pøed jejich jmény, obdrí tito kandidáti jeden hlas a kadá
strana tolik hlasù, kolik jejich kandidátù bylo oznaèeno. Zbytek hlasù
do celkového poètu (tj. z 17) pak obdrí volební strana, kterou voliè
oznaèil v rámeèku u jejího názvu.
Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálnì 5% hlasù z celkového poètu platných hlasù. Poèet hlasù
pro volební stranu je dán souètem hlasù, které obdreli její kandidáti.
V komunálních volbách neexistují ádné speciální preferenèní
hlasy, které by byly oddìlené od hlasù pro stranu. Kadý, kdo volí
stranu, volí souèasnì vechny její kandidáty. Voliè zakrtne stranu a
nic víc. Pøesto kadému z kandidátù ve statistikách "nabìhne" po jednom hlasu. ádný z nich vak není hlas v pravém smyslu preferenèní.
Pøed komunálními volbami lidé mohou slyet, e tyto volby jsou daleko víc "o konkrétních lidech" ne o stranách. Z toho veho mohou
snadno nabýt pocit, e køíkování v komunálních volbách je vlastnì
"nìco jako" kroukování ve snìmovních volbách a e "protlaèit" svého
preferovaného kandidáta je tu jetì snazí. Køíkování a kroukování není toté. Výpoèet toho, kdo má být pøednostnì zvolen, je v komunálních volbách zaloen na odliné metodì. Ve snìmovních volbách
musí "skokan" získat v preferenèních hlasech minimálnì 5 % ze
vech platných hlasù pro stranu v daném obvodì. V komunálních
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volbách musí získat minimálnì o 10 % více ne je prùmìrný poèet
hlasù na kandidáta. Vychází se z celkového poètu hlasù pro stranu v
obci, tento se vydìlí poètem jejich kandidátù. Tím je zjitìn prùmìrný
poèet hlasù na kandidáta. Výsledek se zvýí o 10 %, èím získáme
hranici pro pøednostní zvolení.
Metody pro pøepoèet hlasù na mandáty naleznete na webových
stránkách ÈSÚ - https://www.czso.cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty.
Hlasování do pøenosné volební schránky
Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních dùvodù
obecní úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. V takovém pøípadì vyle okrsková volební komise k volièi 2 své
èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími
lístky.

Jak znáte Vizovice? Ve Vizovicích, moná spíe na Vizovicku,
je nìkolik takových poutních míst, a moná bude pro nìkoho obtíné oba køíky správnì zaøadit. Snad jako malá nápovìda poslouí,
e kdo jednou vyrazil na procházku, na obì poutní místa musel
narazit. Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(L. Martinka - Kresby historické architektury - edice Vizovicko)

Místo konání voleb
VOLEBNÍ OKRSEK è.1
volební místnost: Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo nám.
1007 - velká zasedací místnost, tel. 775 416 395
pro volièe bydlící v ulicích: Hodiovská, Chrastìovská,
Chrastìovské paseky, Kamenec, Komenského, Kròovská, Manství,
Masarykovo nám., Nábøení, Nad Stadionem, Nová, Pardubská,
Paseky, Pod Hájem, Polní, Potovní, Prostøední, Rùová, Sadová,
Sluneèná, kolní, U Stadionu, Zahradní
VOLEBNÍ OKRSEK è.2
volební místnost: Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo nám.
1007 - prostory u obøadní sínì, tel. 775 416 438
pro volièe bydlící v ulicích: Dìlnická, Dubovsko, Hruové,
Janova Hora, Kopanická, Lázeòská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad
Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná, Razov, Øíèanská,
Øíèní, Slatinská, ul. tìpská, ul. 3. kvìtna, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, elechov
VOLEBNÍ OKRSEK è.3
volební místnost: Støední kola odìvní a slueb Vizovice,
Tyrova 875, tel. 775 416 442
pro volièe bydlící v ulicích: A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb,
Nádraní, Pod Habeem, Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov,
Tìchlovská, Tyrova, Vinohrádek
VOLEBNÍ OKRSEK è.4
volební místnost: Obecní dùm Chrastìov, Chrastìov 44,
Vizovice, tel. 775 416 425
pro volièe bydlící v místní èásti: Chrastìov
Vekeré informace k volbám budeme zveøejòovat na webových stránkách mìsta www.vizovice.eu.
Od 24. 9. 2018 zveøejníme prostøednictvím webových stránek
mìsta praktický návod, jak úspìnì vyplnit volební lístek tak, aby
vá hlas nepropadl tzv. simulátor hlasovacího lístku, na nìm si
budete moci prakticky vyzkouet rùzné varianty hlasování.
Petra Kováøová
vedoucí odboru pøestupkového a správního
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Obr. 1: Ulice Partyzánská (u lípy)
Obr. 2: Janova hora (za vysílaèem)

Z dùvodù rùzné velikosti materiálù
nejsou v následujícím pøehledu volební
strany øazeny podle èísel.
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PROGRAM MÌSTA VIZOVICE PØI 51. TRNKOBRANÍ
Doprovodný program 51. Trnkobraní v prostorách mìsta
Vizovice trval dva dny. V sobotu 18. 8. byl Folklorní a dechový festival v areálu za vizovickou sokolovnou ji tradiènì zahájen vystoupením Folklorního souboru písní a tancù Vizovjánek, za doprovodu
cimbálových muzik Ocún a Ocúnek. Jako jejich host vystoupil
Soubor písní a tancù Leluja Provodov. Odpolední program odstartovala kapela KántryBend, následoval Olympic revival, dechová hudba
Krajanka, která mìla pøímo speciální program ke 100. výroèí vzniku
Èeskoslovenska a funková kapela Fackink Freakz. Prostor pøi støídání kapel na pódiu vyplnily svým taneèním vystoupením Nefertari
dance a onglér Èenda.

Souèástí celodenního programu byl øemeslný jarmark, nafukovací lukostøelnice, skákací atrakce, tøíkolky, velké domino, malování na
oblièej a dalí atrakce pro dìti. Celý program moderoval Ondøej
Carda.
V nedìli 19. 8. pokraèoval program hudebním a zábavným odpolednem na Masarykovì námìstí. Vystoupila známá skupina Maxíci,
která rozpumpovala celé námìstí hity, kdy se vlnily dìti, ale pøidali se
i dospìlí. Poté pøiletìl klaun Brdík na svém virníku a rozdovádìné
dìti nebyly k zastavení. Od 14:30 vystøihli v hodinovém koncertu
známé rockové pecky Rockoví liáci a závìr odpoledne patøil tvrdé-

mu rocku s valaskými texty v podání vsetínského Darrocku.
Dvoudenní oslavy se skvìle vydaøily za velké pomoci pracovníkù Technických slueb Vizovice, hasièského sboru Vizovice a
Døevoskladu Milana Køupaly, kterým patøí velké podìkování.
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NOVÉ DRESY
Letoní soutìení ná tým zaèal jako obvykle na jaøe okrskovou
soutìí, která se konala v Zádveøicích. Odtud jsme si odvezly 1.
místo. A jeliko máme za sebou hodnì strartù, tak nae dresy u
nevypadají tak, jak by mìly. A tak jsme se s holkama domluvily, e by
nebylo patné zkusit sehnat finanèní prostøedky, proto jsme se do
toho pustily a peníze se naskládaly. Pak u jen zbývalo najít si firmu
na výrobu dresù, zadat si poadavky, nechat udìlat grafický návrh a
po schválení celého drustva u jen zadat tisk a výroba dresu mohla
zaèít. Musím jen podotknout, e jsme si zvolily firmu Bison - úasná
komunikace a super nám pomohly s grafickým návrhem.

Výsledek se zdaøil a ná tým má nové dresy, ve kterých u soutìíme tuto sezónu.
Moc bychom chtìly podìkovat naim sponzorùm kteøí se podíleli na finanèním pøíspìvku a tímto nám pomohli si poøídit nové dresy
celému týmu. VDZ, spol. s.r.o.,Trendfoto, Zámeènictví Baran Jiøí,
Manelé Kùrkovi, Manelé Hanákovi, Manelé Couralovi, Manelé
Øezánkovi.
Nové dresy jsou úasné a skvìle se v nich soutìí a vdy se
tìíme, a vyrazíme opìt útoèit v poárním sportu.
Co u jsme stihly v nových dresech:
Valaská Senice - 1. místo
Rakovská grapa - 2. místo
Borice u Blatnice - 1. místo
Vlasatice - 1. místo
Vìra Lutonská
èlenka drustva SDH Vizovice eny
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VIZOVICKÝ HASIÈ PETR SMILEK VYHRÁL
MEZINÁRODNÍ SOUTÌ V BÌHU DO
SCHODÙ V BRATISLAVÌ
Velitel jednotky SDH Vizovice Petr Smilek má na svém kontì
dalí mezinárodní úspìch. V pátek 17. srpna se spoleènì s kolegou
z Plzeòského kraje Pavlem Kouøíkem zúèastnil 19. roèníku Memoriálu Vladimíra Ruièku Schody 2018 v Bratislavì. V nároèné konkurenci dalích 55 dvojic zvítìzili, kdy 22 pater výkové budovy zdolali v èase 2 minuty 38 sekund. Závod to nebyl nijak jednoduchý a v
mnohém velmi specifický. Úèastníci museli v pøiblinì 23kilogramové plné výstroji s aktivním dýchacím pøístrojem na tváøi bìet takøka
celou tra ve tmì.
Bìet s aktivním dýchacím
pøístrojem závod v Èeské republice se jen tak nevidí, a to z
dùvodu ochrany zdraví závodníkù. Je to stranì zvlátní pocit.
Pøi takové zátìi hasiè mùe
nabýt dojmu, e v masce má
kyslíku málo. Co je ale asi to
hlavní, tak vzduch, který je v
láhvi stlaèený a ty jej pøes masku dýchá, je ledový, co je nepøíjemné. Je to, jako bys bìel
ve velkém mrazu. Ne kadému
to dìlá dobøe, mohou z toho
hodnì bolet plíce, pøiblíil vítìz
závodu a velitel vizovické jednotky dobrovolných hasièù Petr
Smilek. Dodal, e i støídání svìtla a tmy pøi vybíhání do 22. patra pøidalo závodu na adrenalinu.
Mezinárodní závod simuloval reálný zásah nejen v tom, e hasièi bìeli v extrémních podmínkách v plné výstroji, ale také v tom, e
dvojice se od sebe nemohly vzdálit víc ne na jedno schodiové
rameno. Hasiè by pøi zásahu nemìl být nikdy sám - vdy by mìli být
aspoò dva, vìdìt o sobì, dret pøi sobì, vysvìtlil Petr Smilek.
Pro velitele SDH Vizovice a profesionálního hasièe HZS Zlínského kraje Petra Smilka to není první mezinárodní úspìch. Loni
startoval se svým zlínským kolegou Janem Haderkou na Svìtových
hasièských a policejních hrách v Los Angeles. Petr Smilek tam v individuální soutìi vìkové kategorie 18+ obsadil skvìlé ètvrté místo.
Tehdy vybíhal 63 pater. Z disciplín Firefighter Combat Challenge, co
jsou silovì-bìecké postavené úseky pro hasièe, získal bronzovou
medaili. Jeho kolega Jan Haderka si z Los Angeles pøivezl hned dvì
zlaté medaile.
Vavøíny vizovický velitel
sbírá i v domácím prostøedí. V
posledních tøech letech je u
pravidlem, e stojí na stupních
vítìzù tøeba v soutìi Memoriál
Frantika Fraita v extrémních
sportech, která se pravidelnì
koná na Maleniskách v Provodovì.
Memoriál Vladimíra Ruièku
organizují bratislavtí hasièi a
ministerstvo vnitra Slovenské
republiky od roku 1998 jako památku na svého kolegu, který
tragicky zahynul v roce 1997 pøi
zásahu. Jde o jeden ze dvou
prestiních závodù svého druhu
na Slovensku. Ten druhý se koná v Banské Bystrici.
Bc. Gabriela Netopilová
Slutíková

FOTBALOVÉ KLÁNÍ NA CHRASTÌOVÌ
Tak máme sice po prázdninách, ale Chrastìovjani si dokázali i
jejich poslední chvíle nadmíru zpøíjemnit. První záøijový den patøil jak
jinak ne ji tradiènímu turnaji v malé kopané. Vem dobøe známý
nejen z pøedchozích reportáí, ná sice jediný, ale nejlepí sportovní
manaer, Vlastík Hlavenka, opìt bravurnì zvládl jeho organizaci.
Letos se pøihlásilo 30 hráèù, ze kterých bylo náhodným losem utvoøeno 5 týmù po 6 hráèích. Jeden z týmu støeil bránu, 4 hráli v poli, jeden
vdy støídal. Turnaj zaèal za fotbalovì ideálního poèasí, základní èástí,
tzn. zápasy kadého týmu s kadým. Jeden zápas se hrál vdy dvakrát deset minut. Po této èásti jsme se museli rozlouèit s týmem B,
který uhrál pouze jednu remízu s týmem A, jinak zbylé zápasy prohrál.
Nemohli jsme mu vak upøít zapálení a radost ze hry. V týmu B bojovali: v bránì David Kneifl, v poli Adam, Pavel a Mira Hlavenkovi a nejvìtí harcovník Laïa Josefík.

Turnaj pokraèoval do semifinále, kdy první utkání sehrál nejlepí
tým základní èásti, tým C, s nejhorím týmem, a tím byl tým A. Bylo
zøejmé, e favoritem byl tým C, nicménì bojovnost týmu A neznala hranic a penalty rozhodly o tom, e do finále postoupila Áèka. Druhým
zápasem semifinále byl zápas týmù D a E, kdy postup do finále vybojovali Déèka a Éèka museli z kola ven. Barvy Éèek hájili v bránì Mira
Sláèík, dále pak Radek Penèík, Honza Jemelka, Tomá Sláèík, David
Mika a Dan Hlavenka.
Po zápasech semifinále se od Zlína pøihnaly èerné mraky a silný
vítr, ale ani toto opravdu straidelné poèasí neodradilo hráèe od hry do
posledního výsledku. Zápas o tøetí místo týmù C a E se zkrátil pouze
na støílení penalt. Bronzovou pøíèku týmu C za hromù a bleskù vychytal Mira Sláèík a vystøíleli Martin Sláèík, Marek Lattenberg, Ondra Kalenda, Tomá astný a Luïek Polèák ml., který se øadil s pìti brankami mezi nejlepí støelce turnaje.
Finálový zápas týmù A a D byl strhující, u u to vypadalo, e tým
D tým A porazí, ale v posledních minutách hráè týmu A Martin ainka
hru vyrovnal a dovedl tak zápas k rozhodujícím penaltám. Pøi penaltách u lo de facto o zdraví, protoe se kopalo na bránu za prudkého

detì, který doslova v sekundách nièil terén. lo o souboj brankáøù
obou týmù, kdy vítìznì z tohoto souboje vyel Radek Svìtlík a zajistil
tak zlatou medaili týmu A. Velký obdiv vak patøí i brankáøi týmu D
Radkovi Èervenkovi, který tým D drel celý turnaj a dopomohl mu k
získání støíbrné pøíèky. Mezi dalí støíbrné hochy z týmu D se øadili
Adolf Baránek, Martin Slavík, Tom Peèeòa, Milo Obrtel a Ludìk
Polèák st. (sice starí, ale poøád mlád :) VECHNO NEJLEPÍ,
LUÏKU!!!:)

No a kteøí borci to vlastnì vechno vyhráli? Dovolte mi, milí ètenáøi, pøedstavit vám tým A: V bránì ji zmínìný Radek Svìtlík, dále
potom David tach, Martin ainka, Karel imoník, Vlastík Hlavenka
a Mirek Motyèka, jediný zranìný hráè turnaje, který se stejnì nael
více v roli mentálního kouèe týmu :)
Je potøeba také zmínit speciální ceny, které byly hráèùm udìleny.
Cena pro nejlepího brankáøe turnaje míøila do rukou Radka Svìtlíka,
cena pro nejlepího støelce turnaje patøila Davidu Mikovi (vstøelil 6 branek) a cenu dostal také Martin ainka, který vstøelil rozhodující gól
finále.
Dìkujeme Vlastíkovi za skvìlou organizaci, dìkujeme skandujícím
fanoukùm, fanynkám a èasomìøièkám Ivetce a Anettce. Dále potom
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moc dìkujeme obsluze pivního stánku a grilu, bez èeho by byl tento
turnaj polovièní. Za rok se budeme tìit zase. Sportu zdar a fotbalu
zvlátì!
Petra Motyèková Juráòová

MYSLIVECKÝ SPOLEK VIZOVICE
ROK 2017 A PRVNÍ POLOLETÍ 2018
Myslivecký spolek Vizovice provádí výkon práva myslivosti na katastrálním území Vizovice, Chrastìov a Lhotsko na celkové ploe
2674 ha.
Spolek èítající více ne 40 èlenù mimo vlastní mysliveckou èinnost
tj. ochrana, chov a lov zvìøe koná i spoleèensko-kulturní akce pro irokou obèanskou veøejnost, jako je tradièní myslivecký ples nebo myslivecké odpoledne na Chrastìovì. Mladí èlenové spolku té vedou
myslivecký krouek pro zájemce z øad ákù základní koly.
Léty zavedenou a provìøenou èinnost ale v èervnu 2017 zásadním
zpùsobem naruila zpráva o propuknutí nákazy Afrického moru prasat,
která byla zjitìna v bezprostøední blízkosti Zlína. Nejvìtí obava
vznikla ve velkochovech prasat.

Poté následovala pøísná veterinární opatøení ze strany Okresní veterinární zprávy Zlín. Byly vytvoøeny tzv. zóny, kde se povinnì provádìla èinnost spoèívající v zamezení rozíøení a následné likvidaci ohniska. Kadý myslivecký spolek si musel obstarat tzv. sbìrný box pro
ulovenou èernou zvìø, vybavit se hygienickými prostøedky a ochrannými pomùckami. Ulovení divoèáci museli být uloeni v tìchto boxech a
následnì po oznámení byly tyto kusy odváeny kafilerní spoleèností
na vyetøení.
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V minulých letech èinil lov divoèákù v mysliveckém roce v prùmìru 65 kusù. V prùbìhu mysliveckého roku 2017 - 2018 èinil lov 149
kusù. Nai èlenové tak naplnili bezezbytku naøízení OVS o co moná
nejvìtí lov a tím sníení poèetního stavu.
S uspokojením je nutné øíci, e vechny ulovené kusy naeho
spolku byly po laboratorním výsledku oznaèeny jako negativní, tedy
zdravé.
V bøeznu 2018 byla OVS naøízena venkovní kontrola honiteb za
úèelem vyhledání pøípadných uhynulých kusù. Tuto povinnost jsme v
dubnu taky s pomocí nìkterých naich spoluobèanù na nìkolika víkendových pochùzkách bezezbytku splnili.
Pøesto ale stále platí pøísná veterinární opatøení, tak jak byla po
zjitìní nákazy naøízena a odvolána mohou být Státní veterinární správou.
Apeluji tímto na nae spoluobèany, aby si pøi pobytu v pøírodì uvìdomovali tuto skuteènost.
Ale v èinnosti spolku byly i svìtlejí a radostnìjí okamiky a tím
byla organizace Okresní chovatelské výstavy trofejí za období 2017 2018 spojená se svodem psù.
Tato probìhla v prostorách a pøilehlém okolí KD Vizovice. Dle
OMS Zlín byla z hlediska mysliveckého hodnocena jako velmi zdaøilá
a i reakce veøejnosti, která tuto výstavu shlédla, byla velmi kladná.
Závìrem bych chtìl nai veøejnost ujistit, e èlenové naeho
Mysliveckého spolku Vizovice budou i nadále èinit ve pro to, aby nae honitba byla pro nae spoluobèany zdravá a bezpeèná.
Bronislav Kalenda
myslivecký hospodáø

VIZOVSKÉ BABÍ LÉTO

Ji 3. roèníku hudebního festivalu Vizovské babí léto jsme se
mohli zúèastnit na parkoviti za Domem kultury první záøijovou sobotu. Letos jsme mìli tu èest pøivítat tøi zahranièní soubory, které nám
zapùjèil Mezinárodní festival dechových a folklorních souborù
(FEDO), který se konal ve Zlínì.

krajovým folklórem, ale i ukázkou pøípravy na tureckou svatbu. Na
závìr vystoupil velký dechový orchestr Vaihingen z Nìmecka.
Odehrál hodinový koncert plný populárních melodií, krásných smìsek a filmové a muzikálové hudby. Celým odpolednem provázel známý moderátor Ondøej Carda.

MANELSTVÍ V KOSTCE
Jak vypadalo manelství Emila a Marcely v prùbìhu 100 let? To
jsme se dozvìdìli 6. záøí v Domì kultury Vizovice v èerné komedii
autora a reiséra Luboe Baláka - Manelství v kostce. Naplno se
zde rozvinul komediální talent dvou skvìlých hercù: Zuzany Kronerové a Oldøicha Navrátila. Nejprve se pøedstavili jako dvacetiletí, kdy
se seznamovali na bøehu Berounky a pak o sto let starí, kdy pøemýlejí na lavièce v Beskydech, proè se jim vlastnì nepovedlo zakroutit tomu druhému krkem. Nechybìla scénka o krizi støedního vìku (mu se brání útìkem do garáe, ena øeí konec vánì odchodem k jinému partnerovi), krachu v podnikání èi sexuální revoluce u
páru v sedmdesáti letech.

Babí léto nás ze zaèátku programu troku potrápilo s poèasím. S
patnáctiminutovým zpodìním, a pøestalo pret, zaznìly tóny první
skladby maïarského dechového orchestru Balatonfured. Skvìlou produkci tohoto velkého orchestru ukonèi opìt krátký dé. Po 10
minutách zase vylo sluníèko a mohli jsme sledovat vystoupení folklórního souboru PEN FOLK z Turecka, který se nám pøedstavil nejen
Nabitý sál burácel salvami smíchu, diváci se skvìle bavili a nejeden místy objevil ve høe vlastní záitky a zkuenosti.
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Komise pro obèanské záleitosti Vás zve na

BESEDU S DÙCHODCI
Kdy: 29. 11. 2018 v 15 hodin
Kde: V sále Sokolovny

O program se postará jihoèeská dechová kapela

Malá muzika Naue Pepíka.
Vstupenky budou k dostání na matrice MìÚ
Vizovice od zaèátku listopadu. Vizovtí obèané
dùchodového vìku obdrí vstupenku zdarma.
Cena vstupenky pro ostatní zájemce je 200 Kè.
Bìhem programu bude krátká pøestávka.
Obèerstvení zajitìno. Monost zakoupení
hudebních nosièù.
Tìíme se na Vai úèast.
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