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V E L I KO N O â N Í O Z V ù N A
Svátky jara jsou za námi. Sv˘m
otiskem zanechaly vzpomínku na
Velk˘ pátek, na nedûli Vzkﬁí‰ení
a Velikonoãní pondûlí.

Jsou tajenkou na‰eho putování,
kterou nikdy nevyﬁe‰íme, a pﬁece
je jejich poselství nadãasové
naplnûním dnÛ sváteãních
i v‰edních.

Umíme je je‰tû rozeznat? Své
dny, které plynou, zachyceny
právû takov˘mi mezníky, jak˘mi
Velikonoce jsou. Na‰e dny nejsou
rozdûleny bolestí a radostí,
svûtlem a tmou, ale obsahem,
kter˘ jim dáme. Navzdory radosti
i navzdory smutku se smíme
podílet na dlouhé pouti lidí, kteﬁí
se o velké noci vydali na cestu.
Jen poutníci se mûnili a mûní, ale
trasa je poﬁád stejná. Je to cesta
ãlovûka za naprosto obyãejn˘mi
vûcmi, za svobodou z nesvobody,
za odpoãinkem z otroctví. Staãí si
k patníkÛm a svodidlÛm pﬁipsat
své jméno a své události.
Ten, jemuÏ je vûnována
velikonoãní zpráva, ji promûÀuje
v nadûji, která trvá a do níÏ jsme
se narodili i my. UÏijme ji dosyta.
Mgr. Milo‰ Vavreãka

SEDMIKRÁSKA
Kdyby si tak mohla najít zem, kde je vûãné jaro, pak by se nakvetla
a to v‰ech 12 mûsícÛ. Je sice jen taková maliãká, ale to by se asi nevyspala, to by jen kvetla a kvetla. A právû proto, Ïe je tak maliãká, v‰ude
by se protlaãila, v‰ude by ji pustili. No, ale pak, dostaÀte ji odnûkud. Je
sam˘ list, pﬁitlaãí se k zemi a jak má jen trochu slunce, uÏ se smûje, roste
a roste, kvete a kvete a nikoho nepustí k sobû ani pod sebe a teì se s ní
per. I kdyÏ nûjakou ãertovinou se tam to cizí semínko dostane, zas, zas
k nûmu slunce nepustí a to buì nevzejde a nebo se zalkne. Kdo by tedy
pﬁemoh sedmikrásku? A pak, kdyÏ v létû její kvûty spí, tak ty její listy se z
místa ani nehnou. Tak kdopak tam mÛÏe? Tady je “zápas o místo”.
(z knihy “Kytiãka Jos.Nerudy” vybrala - Z·-)
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Ze zasedání zastupitelstva mûsta Vizovice
Zastupitelstvo mûsta pﬁijalo 22.3. na svém druhém zasedání v roce 2004 následující usnesení:
V oblasti majetkov˘ch záleÏitostí uloÏilo starostovi dále jednat o nabídce koupû ideální poloviny domu ã.p.
417 a souvisejících pozemkÛ v katastrálním území Vizovice, na Masarykovû námûstí.
Neakceptovalo nabídku firmy VALDO s.r.o. ã.j. 485/04 na odkoupení asfaltové plochy na pozemku p.ã. PK
653/1 v k.ú. Vizovice, v lokalitû Razov. Zamítlo Ïádost MUDr. Svûtlíka ã.j. 484/04 o prodej pozemku p.ã. 1139
v k.ú. Vizovice, ulice Chrastû‰ovská, vzhledem k tomu, Ïe se jedná o pﬁíjezdovou komunikaci, i kdyÏ ménû vyuÏívanou.
Zastupitelstvo mûsta naopak schválilo Ïádosti o bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ místních komunikací v k.ú.
Vizovice z vlastnictví âR do vlastnictví Mûsta Vizovice, a to v ulicích: Tyr‰ova (p.ã. 52009, Chrastû‰ovská (p.ã.
5347 a 5348/1), Pardubská (p.ã. 5350/1) a Ml˘nská (p.ã. 5346/1).
V oblasti finanãních záleÏitostí schválilo zástupitelstvo zásady pro poskytování vûcn˘ch darÛ víceãlenn˘m rodinám
Mûstem Vizovice.
Neschválilo v‰ak Ïádosti o zmûnu územního plánu p. PeãeÀovi, ã.j. 480/04 na Hru‰ovém s odÛvodnûním, Ïe
z hlediska urbanistického a inÏen˘rsk˘ch sítí není vhodné podporovat rozpt˘lenou v˘stavbu. Dal‰í zamítnutou
Ïádostí byla Ïádost ã. 534/04 p. ing. Janáska. Tato zmûna územního plánu pozemku na ul. Chrastû‰ovské za dráhou
byla zamítnuta z dÛvodu ochranného pásma plánované Ïeleznice.
Starosta seznámil pﬁítomné s pﬁipravovan˘m rozpoãtem na r. 2004. Poté byl dán prostor pﬁítomn˘m obãanÛm
mûsta a na základû diskuse povûﬁilo zastupitelstvo starostu mûsta jednáním o spoleãném postupu s a.s. Rudolf
Jelínek Vizovice pﬁi poﬁádání kulturních akcí v areálu této firmy.
Alena Marvanová

UPOZORNùNÍ
Odbor správní a Ïivotního prostﬁedí na
úseku ochrany ovzdu‰í upozorÀuje na povinnost provozovatelÛ mal˘ch stacionárních zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í (dle § 12 odst.1 písm. f )
zák. ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í) zaji‰Èovat
prostﬁednictvím oprávnûné (autorizované)
osoby mûﬁení úãinnosti spalování, mûﬁení
mnoÏství vypou‰ten˘ch látek a kontrolu stavu
spalinov˘ch cest u spalovacích zdrojÛ provozovan˘ch pﬁi podnikatelské ãinnosti provozovatele,
a to nejménû jedenkrát za 2 roky, a odstraÀovat
zji‰tûné závady. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojÛ spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného v˘konu 15 kW a u zdrojÛ
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného v˘konu 11 kW. Tato povinnost
se nevztahuje na zdroje umístûné v rodinn˘ch
domech, bytech a stavbách pro individuální
rekreaci, pokud nejsou provozovány v˘hradnû
pro podnikatelskou ãinnost. (viz § 12 zák. ã.
86/2002 Sb.). Provedení povinného mûﬁení a
kontroly podle písmene f ) a jejich v˘sledky jsou
provozovatelé povinni oznámit obecnímu úﬁadu
do 30 dnÛ od data jejich uskuteãnûní.
První mûﬁení je nutno mít nejpozdûji do
31.5.2004. Za nedodrÏení této povinnosti lze
uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 150 000 Kã.

DARY MùSTA

pro víceãlenné rodiny
JiÏ pﬁi diskusích o stanovení v˘‰e poplatku za odpady
pro rok 2004 a okruhu poplatníkÛ zastupitelstvo mûsta
diskutovalo o jejich dopadu na víceãlenné rodiny
a o moÏnostech podpory rodin s více dûtmi. Zastupitelstvo
mûsta v rámci péãe o sociální rozvoj má zájem i hmotnû
podpoﬁit rodiny, které vychovávají více dûtí. Proto na svém
zasedání dne 22. bﬁezna 2004 rozhodlo poskytovat jim
z rozpoãtu mûsta vûcné dary.
Vûcn˘ dar je poskytován rodiãÛm nebo jin˘m zákonn˘m zástupcÛm, kteﬁí ve spoleãné domácnosti vychovávají
tﬁi a více dûtí ve vûku jeden rok aÏ patnáct let. Podmínkou
je spoleãné trvalé bydli‰tû ve Vizovicích a pochopitelnû také
to, Ïe nemají vÛãi mûstu a jeho organizacím Ïádn˘ dluh.
Mûsto nemá pﬁístup do evidence obyvatel, proto
nemÛÏe samo aktivnû oslovit obãany, kter˘ch se tato záleÏitost t˘ká. Proto je upozorÀujeme na tuto moÏnost vylep‰ení
jistû v ﬁadû pﬁípadÛ napjatého rodinného rozpoãtu. Dar je
poskytován jako vûcn˘ podle v˘bûru obdarovaného, to znamená proplacením dokladÛ o zakoupení potﬁeb pro dûti.
Doklady rodiãe pﬁedloÏí spoleãnû s identifikaãními údaji na
formuláﬁi, kter˘ si mohou vyzvednout na mûstském úﬁadû
(v podatelnû, sekretariátu nebo na finanãním odboru).
A podstatná informace na závûr: finanãní limit daru je
400 Kã na kaÏdé dítû.
Vít Su‰ila
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Mûsto Vizovice
Rada mûsta
Rada mûsta Vizovice vyhla‰uje sv˘m usnesením ã. 5/22/04 podle ustanovení § 5 obecnû závazné vyhlá‰ky
Mûsta Vizovice ã. 6/1995, o tvorbû a uÏití prostﬁedkÛ Fondu pro rozvoj bydlení, ve znûní obecnû závazné
vyhlá‰ky Mûsta Vizovice ã. 7/1995 a obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta Vizovice ã. 1/200

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
n a p o s k y t n u t í p Û j ã e k z Fo n d u p ro ro z vo j byd l e n í
pro rok 2004
1.
Základní podmínky pÛjãky
PÛjãku lze poskytnou fyzické nebo právnické osobû, která je vlastníkem nemovitosti - obytné budovy nebo její
stavby na území mûsta, tzn. v katastrálním území Chrastû‰ov a Vizovice, a která písemnû potvrdí svÛj závazek
poskytnutou pÛjãku podle stanoven˘ch a ve smlouvû uveden˘ch pravidel pouÏít v˘hradnû ve prospûch tûchto
obytn˘ch budov nebo jejich staveb.
2.
Druhy poskytovan˘ch pÛjãek
Z Fondu rozvoje bydlení lze poskytnout tyto druhy pÛjãek:
- do v˘‰e 75 tis. Kã na jeden byt, se splatností do ‰esti let a úrokovou mírou 6% p.a.
- na vestavbu bytu do pÛdního prostoru
- na nástavbu bytu, ru‰ící plochou stﬁechu
- do v˘‰e 50 tis. Kã na jeden dÛm, se splatností do ãtyﬁ let a úrokovou mírou 4% p.a.
- na obnovu stﬁechy star‰í 15 let
- na dodateãnou izolaci proti zemní vlhkosti u domÛ star‰ích 10 let
- na zateplení obvodového plá‰tû domu star‰ího 5 let
- do v˘‰e 25 tis. Kã na jeden dÛm, se splatností do tﬁí let a úrokovou mírou 4% p.a.
- na obnovu fasády domu vãetnû klempíﬁsk˘ch prací
- na zﬁízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domû v souvislosti s jeho
modernizací
- na vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytû, kde dosud není
PÛjãky pro jednotlivé úãely lze kumulovat. Nelze v‰ak kumulovat pÛjãky pro obnovu fasády a zateplení. PÛjãku
nelze získat opakovanû u téhoÏ domu nebo téhoÏ bytu pro jeden úãel.
3.
LhÛta pro podávání Ïádostí do v˘bûrového ﬁízení
Pro podávání pﬁihlá‰ek se stanoví lhÛta do 14.5.2004 vãetnû po‰tou nebo osobnû v podatelnû mûstského úﬁadu.
4.
NáleÏitosti Ïádosti
Îádost o poskytnutí pÛjãky musí obsahovat tyto údaje:
A. Jméno Ïadatele - fyzické osoby, název Ïadatele - právnické osoby, jméno jejího statutárního
orgánu
B. Adresa bydli‰tû nebo sídla
C. Pﬁesné oznaãení pﬁedmûtné obytné budovy nebo stavby (ãíslo popisné, ãíslo parcely)
D. Druh poÏadované pÛjãky
E. Náklady opravy nebo rekonstrukce (podle zpracovaného rozpoãtu nebo kvalifikovan˘ odhad)
F. Termín plánovaného zahájení a dokonãení
G. PoÏadovaná ãástka pÛjãky
H. Návrh na zaji‰tûní pÛjãky (dva ruãitelé, smûnka, nemovitost apod.)
K Ïádosti musí b˘t pﬁiloÏeny
A. Doklad o vlastnictví nemovitosti, které se pÛjãka t˘ká
(V˘pis z katastru nemovitostí, kupní smlouva apod.)
B. Stavební povolení nebo jin˘ doklad o pﬁípustnosti akce
pﬁíslu‰n˘ podle ustanovení stavebního zákona.
Pokud nebyl je‰tû stavebním úﬁadem takov˘to doklad vydán, kopie Ïádosti na stavební úﬁad. V tomto pﬁípadû
bude schválená pÛjãka poskytnuta po jeho vydání.
Pro podávání Ïádostí je v podatelnû mûstského úﬁadu k dispozici formuláﬁ, kter˘ tvoﬁí pﬁílohu tûchto Pravidel.
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5. Ostatní ustanovení
V‰echny Ïádosti do‰lé v termínu stanoveném v bodû 3, vyhodnotí v˘bûrová komise, jmenovaná zastupitelstvem
mûsta. Poskytnutí pÛjãky není nárokové.
V˘bûrové ﬁízení probíhá jednorázovû. Îádosti nelze doplÀovat po uplynutí lhÛty pro jejich podání. O v‰ech
Ïádostech musí b˘t rozhodnuto souãasnû.
O v˘sledku v˘bûrového ﬁízení v‰echny uchazeãe neprodlenû vyrozumí mûstsk˘ úﬁad. Vybrané uchazeãe vyzve k
uzavﬁení smlouvy o pÛjãce. Právo na uzavﬁení smlouvy o pÛjãce zaniká, pokud se Ïadatel nedostaví k uzavﬁení smlouvy
do 30 dnÛ po vyrozumûní o v˘sledku v˘bûrového ﬁízení.
Na základû smlouvy o pÛjãce uzavﬁe âeská spoﬁitelna, a.s., okresní poboãka Zlín s uchazeãem smlouvu o úãtu.
âerpání finanãních prostﬁedkÛ z tohoto úãtu se dûje na základû pﬁedkládan˘ch úãetních dokladÛ (faktur aj.)
bezhotovostním pﬁevodem na úãet dodavatele.
Ing. Vít Su‰ila
starosta

Vizovice, 29.3.2004

Tajemník mûstského úﬁadu Vizovice vyhla‰uje

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ

dle § 7 zákona ã. 312/2002 Sb., o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
Název územního samosprávného celku: Mûsto Vizovice
Druh práce: referent odboru Obecní Ïivnostensk˘ úﬁad (zástup za mateﬁskou dovolenou)
Místo v˘konu práce: Vizovice
Pﬁedpoklady: úﬁedníkem se mÛÏe stát fyzická osoba, která je státním obãanem âeské republiky, popﬁípadû fyzická
osoba, která je cizím státním obãanem a má v âeské republice trval˘ pobyt, dosáhla vûku 18 let, je zpÛsobilá k
právním úkonÛm, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splÀuje dal‰í pﬁedpoklady pro v˘kon správních ãinností
stanovené zvlá‰tním právním pﬁedpisem.
PoÏadavky:

- V· nebo ÚSO vzdûlání se zamûﬁením na státní správu pﬁíp. podnikání
- komunikativní znalost práce s PC
- ﬁidiãské oprávnûní skupiny B
- praxe v oboru v˘hodou

Platové zaﬁazení: platová tﬁída odpovídající druhu práce 8 dle zákona ã. 143/1992 Sb.
Uchazeã podá písemnou pﬁihlá‰ku, Pﬁihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pﬁíjmení a titul uchazeãe,
- datum a místo narození uchazeãe,
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe,
- místo trvalého pobytu uchazeãe,
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního pﬁíslu‰níka,
- datum a podpis uchazeãe.
K pﬁihlá‰ce se pﬁipojí tyto doklady:
- Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech
t˘kajících se správních ãinností,
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pﬁíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad
osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se
bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
- ovûﬁená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
Pﬁihlá‰ky zasílejte v termínu do 28.4.2004 na adresu:
Mûstsk˘ úﬁad Vizovice
Ing. Emil Pechal
tajemník
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
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OZNÁMENÍ
o d o b û a m í s t û k o n á n í vo l e b d o Ev ro p s k é h o p a r l a m e n t u
Starosta mûsta V i z o v i c e podle § 32 zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteãní
dne 11. ãervna 2004 od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 12. ãervna 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku ã.1
je volební místnost Kulturní dÛm Vizovice
pro voliãe bydlící v ulici:
Hodi‰ovská, Chrastû‰ovská, Chrastû‰ovské paseky, Kamenec, Komenského, KrÀovská, Manství,
Masarykovo nám., NábﬁeÏní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní,
Po‰tovní, Prostﬁední, RÛÏová, Sadová, Sluneãní, ·kolní, U Stadionu, Zahradní
ve volebním okrsku ã. 2
je volební místnost Kulturní dÛm Vizovice
pro volice bydlící v ulici:
Dûlnická, Dubovsko, Hru‰ové, Janova hora, Kopanická, LázeÀská, Lípová, Luhy, Ml˘nská, Nad
V˘molem, Palackého nám., Partyzánská, Pﬁíãná, Razov, ¤íãanská, ¤íãní, Slatinská, ·tûpská ul.,
3.kvûtna, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, Îelechov
v okrsku ã. 3
je volební místnost internát Stﬁední odborné ‰koly a Stﬁedního odborného uãili‰tû sluÏeb Vizovice
pro voliãe bydlící v ulici:
A.Háby, âamínka, J.Haly, Koráb, NádraÏní, Pod Habe‰em, Pﬁíkrá, Slu‰ovská, sídl. ·tûpská,
Tûchlov, Tûchlovská, Tyr‰ova
v okrsku ã. 4
je volební místnost Kulturní dÛm Mâ Chrastû‰ov
pro voliãe bydlící v místní ãásti:
Chrastû‰ov.
3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské
republiky (platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem
âeské republiky anebo cestovním prÛkazem âeské republiky), nebo totoÏnost a státní obãanství
jiného ãlenského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. KaÏdému voliãi budou dodány 3 dny pﬁede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. K zaji‰tûní poﬁádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování v místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout
pokynÛ pﬁedsedy okrskové komise.
6. KaÏd˘ voliã se musí pﬁed hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
jinak mu okrsková komise hlasování neumoÏní.
Ve Vizovicích 7.4.2004

ing. Vít Su‰ila
starosta mûsta
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INFORMACE O VOLBÁCH
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Jak jistû víte, volby do Evropského parlamentu se budou na území âeské republiky konat ve dnech 11. a 12.
ãervna 2004. V pátek dne 11.6. se bude hlasovat od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 12.6. se bude hlasovat
od 8 do 14 hodin. Právo volit má kaÏd˘ obãan âeské republiky a obãan jiného ãlenského státu EU za tûchto
pﬁedpokladÛ:
- obãan âR, kter˘
- nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let
- nevznikla u nûj pﬁekáÏka ve v˘konu volebního práva (zbavení zpÛsobilosti k právním
úkonÛm nebo zákonem stanovené omezení osobní svobody z dÛvodu ochrany zdraví
lidu - napﬁ. infekãní onemocnûní)
- obãan jiného (i pﬁistupujícího) státu EU, kter˘
- nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let
- nevznikla u nûj pﬁekáÏka volebního práva
- nejménû od 27. dubna 2004 je veden v evidenci obyvatel, tj. má na území âR povolení
k pobytu od Cizinecké policie âR.
Tento obãan, pokud bude chtít volit, musí s prÛkazem o povolení k pobytu poÏádat
ohla‰ovnu Mûstského úﬁadu Vizovice, odbor správní a Ïivotního prostﬁedí, dv.ã. 223 o
zápis do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu nejpozdûji v nedûli
2. kvûtna do 16 hodin. Zde také je moÏno si vyzvednout a vyplnit pﬁíslu‰n˘ tiskopis.
KaÏd˘ obãan, kter˘ má trval˘ pobyt ve Vizovicích, je zapsán automaticky do seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, Ïe volební zákon neumoÏÀuje dopsání voliãe do seznamu ve
dnech voleb ve volební místnosti, bylo by úãelné, aby si voliãi, v pﬁípadû pochybnosti, ovûﬁili svÛj zápis
v seznamu voliãÛ pro volby do EP na MûÚ Vizovice do 12. kvûtna 2004. Voliãi hlasují ve volebním okrsku
v místû trvalého pobytu. Ze závaÏn˘ch zdravotních dÛvodÛ je moÏno poÏádat o hlasování do pﬁenosné
volební schránky.
V jakékoli volební místnosti na celém území âeské republiky lze hlasovat na voliãsk˘ prÛkaz, kter˘ vydá
Mûstsk˘ úﬁad Vizovice voliãi, kter˘ je ve Vizovicích zapsán a nebude moci nebo nehodlá volit ve svém
volebním okrsku.
Voliã, kter˘ je zapsán v seznamu voliãÛ veVizovicích, mÛÏe poÏádat Mûstsk˘ úﬁad Vizovice, odbor správní
a ÎP, dv. ã. 223 o vydání voliãského prÛkazu nejdﬁíve ode dne vyhlá‰ení voleb, nejpozdûji do 27. kvûtna
2004. Îádost musí b˘t vÏdy písemná a doruãená osobnû, nebo zaslána po‰tou (v tomto pﬁípadû musí b˘t
podpis Ïadatele úﬁednû ovûﬁen). MûÚ Vizovice nejdﬁíve 15 dnÛ pﬁede dnem voleb pﬁedá voliãsk˘ prÛkaz
Ïadateli osobnû, nebo jej voliãi za‰le. V pﬁípadû, Ïe obãan bude neplánovanû pﬁijat do nemocnice v dobû po
22. kvûtnu 2004 (poslední termín nahlá‰ení správcem nemocnice do seznámu voliãÛ ve správním obvodu,
kde se nachází nemocnice), nemá voliãsk˘ prÛkaz a uplynula jiÏ i lhÛta, ve které lze o vydání voliãského
prÛkazu poÏádat (do 27. kvûtna 2004), nelze ﬁe‰it dle volebního zákona jinak, neÏ Ïe tento voliã nebude
moci své volební právo vykonat. PrÛbûh hlasování ve volební místnosti je stejn˘ jako u jin˘ch voleb. Obãan
ve volební místnosti prokazuje svou totoÏnost platn˘m obãansk˘ch prÛkazem nebo platn˘m pasem. Pokud
nevlastní pas a má neplatn˘ obãansk˘ prÛkaz, je moÏno pﬁed volbami poÏádat o vydání obãanského prÛkazu
ve lhÛtû krat‰í neÏ 30 dnÛ. Tento obãansk˘ prÛkaz je platn˘ pouze 1 rok. Obãanské prÛkazy se budou vyhotovovat i bûhem voleb do Evropského parlamentu v kanceláﬁi dv.ã. 225 (Kulturní dÛm) MûÚ Vizovice.
O dokladech potﬁebn˘ch k vyhotovení obãanského prÛkazu se mÛÏete informovat na telefonu
ã. 577 599 173.
BliÏ‰í informace o volbách do Evropského parlamentu získáte na MûÚ Vizovice, odbor správní a Ïivotního
prostﬁedí, dv. ã. 223, pí Jana Kováﬁová.
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MùSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
kdyÏ majitel ztrátu psa nikde nanahlásí a vlastnû se
ani nestará o to, co jeho pes kde vyvádí. MoÏná je to
jednodu‰‰í, ale nezodpovûdné. Proto se v˘‰e pﬁípadné
pokuty odvíjí také od vãasnosti nahlá‰ení ztráty psa.
Doporuãujeme proto obãanÛm, aby ztrátu psa
hlásili okamÏitû po jejím zji‰tûní a zároveÀ se informovali o pﬁípadném nálezu a umístûní v kotcích.
Kde? Mûstsk˘ úﬁad Vizovice, Mûstská policie
nebo Policie âeské republiky.

V mûsíci bﬁeznu a dubnu probíhala akce pro
odstraÀování autovrakÛ z ulic mûsta. Daﬁilo se
kontaktovat jejich majitele a dohodnout termíny
odstranûní. Je proto pravdûpodobné, Ïe v prÛbûhu
první poloviny kvûtna zmizí i poslední vraky.
Bûhem mûsíce bﬁezna bylo v katastru Vizovic
odchyceno pût psÛ, kteﬁí byli umístûni do novû
zprovoznûn˘ch záchytn˘ch kotcÛ. Nepodaﬁilo se
zatím nalézt majitele dvou vlãákÛ, odchycen˘ch
29. bﬁezna t.r. na konci ulice LázeÀské. Jedná se
o dva psy, jejichÏ stáﬁí je asi 10 let a 1 rok.
MÛÏe se stát, Ïe pes obãas uteãe. Pokud je to
dennû, je to na zamy‰lení. Nepochopitelné v‰ak je,

Ivo V˘boh
povûﬁen˘ stráÏník

ZÁCHYTNÉ KOTCE PRO
ZATOULANÉ PSY
V první polovinû mûsíce bﬁezna 2004 zprovoznilo Mûsto Vizovice v areálu Technick˘ch sluÏeb dlouho
oãekávané záchytné kotce pro zatoulané psy.
Kotce, které slouÏí pro pﬁechodné umístûní odchycen˘ch toulav˘ch psÛ na území mûsta Vizovice, nejsou
útulkem. Majitel psa je povinen za pobyt v záchytném kotci po pﬁevzetí ztraceného psa zaplatit za kaÏd˘ den
30,- Kã za malého psa (do 15 kg), 40,- Kã za stﬁedního psa (15 - 30 kg) a 50,- Kã za psa velkého (nad 30 kg).
Psy, které si majitelé nevyzvednou, lze pﬁedat novému chovateli, jehoÏ vlastnictvím se tento pes stává aÏ po
roce, pokud se do té doby nepﬁihlásí pÛvodní vlastník (§ 135, odst. 1 obãanského zákoníku). Náhradní chovatel je bûhem této doby osvobozen od poplatkÛ ze psÛ.
Odchyt psÛ provádí stráÏníci Mûstské policie Vizovice. O psy v kotcích se stará povûﬁen˘ zamûstnanec
Technick˘ch sluÏeb a dle potﬁeby veterinární lékaﬁ. Bûhem bﬁezna bylo takto umístûno pût psÛ - husky, kokr‰panûl, jagdteriér a dva vlãáci, kter˘m se zatím je‰tû v celém ‰irokém okolí Vizovic nepodaﬁilo sehnat majitele.
Pokud zjistíte ztrátu Va‰eho psa, doporuãujeme obrátit se co nejdﬁíve na instituce, kde získáte informace o
ztracen˘ch a nalezen˘ch psech, umístûn˘ch v záchytn˘ch kotcích ve Vizovicích.
Policie âeské republiky
Mûstská policie Vizovice
Technické sluÏby mûsta Vizovice
Mûstsk˘ úﬁad Vizovice

telefon:
telefon:
telefon:
telefon:

577 453 333
577 599 199, 725 122 462
577 452 246, 603 553 087
577 599 111

A je‰tû jedna potû‰ující zpráva pro majitele psÛ (v‰ech velikostí i ras), ale i ostatní obãany mûsta.
Od dubna 2004 jsou na sedmi místech na‰eho mûsta umístûny TS mûsta Vizovice drÏáky se sáãky na psí
exkrementy, opatﬁené lopatiãkou. Celkem je rozmístûno 10 drÏákÛ. Pokud se osvûdãí mohou pﬁib˘t dal‰í.
Kde je najdete?
- v parãíku naproti Sokolovny
- sídli‰tû ·tûpská
- sídli‰tû A.Háby
- sídli‰tû RÛÏová
- ul. Slu‰ovská (za Chudárkov˘m)
- ul. ·tûpská, Palackého nám. (kﬁiÏovatka)
- DPS (dÛm s peã. sluÏbou)

1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Vûﬁíme, Ïe sáãky na psí exkrementy budou uÏívány pouze k urãenému úãelu a napomohou k je‰tû vût‰í ãistotû mûsta.
Alena Marvanová
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ä.2/<
ÚSPùCHY ÎÁKÒ SO· A SOU VIZOVICE
SO· a SOU sluÏeb ve Vizovicích se mÛÏe
pochlubit nûkolika úspûchy sv˘ch ÏákÛ.
Prvního velkého úspûchu dosáhl Ïák této
‰koly oboru kadeﬁník Marek Uher. 19.2.2004
probûhl v Lan‰krounû IV. roãník mezinárodní
soutûÏe ‰kol a odborn˘ch uãili‰È KALIBR
CUP 2004. Téma bylo stanoveno na “MÛj
svatební den”, tedy úães i make-up pro
model nevûsty. V silné konkurenci 28
soutûÏících Marek zvítûzil. Toto první místo
mu otevﬁelo cestu k postupu na Mistrovství
âR juniorÛ v Praze, které se konalo
27.3.2004. Marek Uher zde sice své první
místo neobhájil, ale pﬁesto za 2. místo v této
velké soutûÏi mu patﬁí na‰e srdeãné blahopﬁání.
Svého zástupce vyslala ‰kola i z oboru
kosmetiãka. A to Ïákyni druhého roãníku
ZdeÀku Dovályovou. Odborná porota jí za její

v˘kon pﬁisoudila místo uprostﬁed startovního
Ïebﬁíãku. Pﬁi úãasti 32 soutûÏících i toto je
pûkn˘ úspûch.
Dne 7.4.2004 se Ïáci na‰í ‰koly zúãastnili
Mezinárodní soutûÏe v Odrách “TvÛrãí
dílna”. SoutûÏilo se v tûchto kategoriích:
dekorativní kosmetika - vizáÏistky, úãesy kadeﬁnice a odívání - krejãové. Na‰e Ïaãky
musely prokázat velkou míru fantazie, nápaditosti a preciznosti. Odbornou porotu zaujal
jejich model “Lotosov˘ kvût” v kategorii
vizáÏista natolik, Ïe se umístily na 1. místû.
V kategorii odívání obsadila dûvãata 2.
místo. V‰em na‰im ÏákÛm k jejich úspûchÛm
BLAHOP¤EJEME.
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NadûÏda Ka‰íková
zástupce ﬁeditelky pro odborn˘ v˘cvik

VyÀatá slova
(Metúd Baãovsk˘)
Uãila mû drahá máti
brzy jazykem naz˘vati
a po ní brziãko uãitelé
dal‰í vyÀatá slova.
Neb˘t tenkrát pytel
a py‰né nebystré pyskaté kopyto,
vûdûl bych dnes, jak se dostat
kobylou a b˘kem
pro bylinu a babyku
z Pﬁibyslavi do BydÏova...
Syt˘ syn nechává syrov˘ s˘r
v sychravé ledniãce usychati,
s˘kora s˘ãkovi, sysel v˘rovi,
dokonce uÏ ani vydra vydﬁe nevûﬁí,
poﬁád se nûco jen od oka ﬁeÏe,
aniÏ se vûci ﬁádnû pﬁedtím pﬁemûﬁíkdyby to vidûl ná‰ pan kaplan
hoﬁce by v kapli nad vztahy plakalslzy plynouti pl˘tvati polykati pelynûk ...
DÚ: V pravidlech ãeského pravopisu viz
dal‰í a dal‰í vyÀatá slova tﬁeba- My mysliti,
m˘liti se
vym˘titi my‰ a hmyz.
Nemusíme pro chibiãku
hned dítû po ‰kole zamykati a jím sm˘kati,
nemusí hned bl˘skati se,
i hlem˘Ïì musel na své tvrdé y si zvykati...
VyÀatá slova tﬁeba dm˘chati a Ïv˘kati
a pﬁes v‰echna úskalí,
silou kobyly a b˘ka
dotlaãit na‰e ‰kolou povinné, syté, v‰ak
pravopisnû - vyÏle
z Pﬁibyslavi do BydÏova
a za tﬁináct˘ a ãtrnáct˘ plat snad aÏ do
Litomy‰le....
(28. bﬁezen - J. A. Komensk˘)
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ZÁPIS DùTÍ
DO PRVNÍCH T¤ÍD
V základní ‰kole ve Vizovicích probûhl 13. února
2004 zápis dûtí do prvních tﬁíd. Dûti v doprovodu
rodiãÛ mohly pﬁicházet od 13.30 hodin do 18 hodin.
Zápis probíhal leto‰ní rok v jiném “duchu” - jako
dobrodruÏná cesta ‰kolou. Po uvítání ãekala budoucí
prvnáãky cesta s paní uãitelkou do “neznáma”. Trasu
znaãenou nafukovacími balónky vyhledávaly dûti
samy a vût‰ina z nich se vydala na cestu i bez rodiãÛ,
kteﬁí si zatím odpoãinuli v “uvítací” tﬁídû. Novinkou
bylo i to, Ïe dûti mohly jít i s jedním nebo se dvûma
kamarády souãasnû, aby se “nebály”. Pro budoucí
prvÀáãky byly nachystány ãtyﬁi tﬁídy - kaÏdá s hrav˘mi úkoly v jedné oblasti. Tak jsme nav‰tívili tﬁídu
poãítání a barev, tﬁídu zvíﬁátek, pohádkovou tﬁídu
a tﬁídu pro básniãky, písniãky a kreslení.

Myslím, Ïe zápis byl pro mnohé dûti pﬁíjemn˘m
pﬁekvapením a nûkteré z tûch, jimÏ se do ‰koly moc
nechtûlo, nám na konci zápisu prozradily, Ïe uÏ se do
‰koly moc tû‰í. Ostatnû, na vût‰inû dûtí mohli zdej‰í
uãitelé i rodiãe vidût uvolnûní a radost, coÏ bylo
na‰ím cílem a o coÏ jsme se snaÏili.
Na závûr malá anketa mezi pﬁed‰koláky (1 mûsíc po
zápisu): “Jak se ti na zápise líbilo a co si ze zápisu
pamatuje‰?” Adélka Dubcová: “Líbilo se mi to stra‰nû
moc. Byly tam balónky, ‰li jsme podle nich s paní
uãitelkou do tﬁídy. Zpívala jsem písniãku, poznávala
zvíﬁátka. Paní uãitelka mû chválila, Ïe umím písmenka”. Simonka Straková: “Líbil se mi hlavnû domeãek,
kreslení a Ïe jsem dostala dáreãky”. Luká‰ek Vávra:
“Líbila se mi balónková cesta, zvíﬁátka a jejich
mláìátka, pûkná paní uãitelka. Chtûl bych jít je‰tû
jednou”. Kubík âervenka: “Na zápis si uÏ
nevzpomínám, do ‰koly se netû‰ím”. Aniãka
Gregarová: “Líbilo se mi, jak jsem malovala a vybírala
si dáreãky a jak na tabuli byl nakreslen˘ kÛÀ a paní
uãitelka ﬁekla, Ïe je to pták”. Jirka Klaãánek: “Líbilo
se mi to, hlavnû obrázky a dáreãky”. K zápisu se
dostavilo 67 dûtí, a tak vizovická ‰kola uvítá v pﬁí‰tím
‰kolním roce asi 60 prvÀáãkÛ.
Mgr. Renata GerÏiãáková

HALÓ, PANE KARNEVALE,
RAâTE DÁLE, RAâTE DÁLE !

Na leto‰ní karneval se v‰ichni uÏ dlouho pﬁipravovali - mateﬁskou ‰kolu zdobily v˘tvory dûtí, dûvãata
i chlapci pﬁem˘‰leli, v jakém pﬁestrojení by se chtûli pﬁedvést.
Rodiãe shánûli, ‰ili a pﬁipravovali pﬁevleky a kost˘my.
V den karnevalové zábavy se ‰kola pﬁemûnila
v pohádkov˘ svût pln˘ princezen, zvíﬁátek, indiánÛ, ãarodûjÛ, kouzelníkÛ ... V‰ichni byli zvûdaví na vtipné
a hezké masky dûtí a kamarádÛ, a proto jsme pﬁipravili
pﬁehlídku masek, jako spoleãné setkání dûtí a zamûstnancÛ z obou budov mateﬁské ‰koly. Pﬁivítání provedli
dva klauni - paní uãitelky - a uÏ se nám v rytmu hudby
pﬁedstavovaly v‰echny kost˘my na pﬁehlídkovém molu.
Na dûti ãekala samá pﬁíjemná pﬁekvapení: veselé písniãky, tance, úsmûvné soutûÏe, krátká cviãení, zábava
s kamarády a letos i tombola.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti dûkujeme v‰em rodiãÛm, prarodiãÛm
a pﬁíbuzn˘m, kteﬁí se podíleli na zhotovení kost˘mÛ a pﬁevlekÛ.
Díky dobré spolupráci s rodiãi se v‰echno vydaﬁilo,
dûti byly spokojené a usmûvavé a právû úsmûv a rozzáﬁené dûtské oãi byly pro nás tou nejlep‰í odmûnou.
Veronika BartoÀová, uãitelka M· Vizovice

Ke dni uãitelÛ potû‰ily dûti sv˘m vystoupením nejdﬁíve své paní
uãitelky v M· a pak i pedagogick˘ sbor SOU a SO· Vizovice.
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Akademie DDM byla
pﬁehlídkou nûkter ˘ch
zájmov˘ch krouÏkÛ

DDM
Astra Vizovice

Na akademii
vystupovalo 89 dûtí

V DDM Astra Vizovice se uskuteãnily je‰tû tyto akce:

ZdeÀka ·imoníková
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Pozvánka

Srdeãnû ﬁvou poﬁadatelé

Co Tomíci pﬁipravují

S pﬁáním hodnû zdaru v‰em TomíkÛm
·imoník Miroslav, vedoucí odílu
VIZOVSKÉ NOVINY ✦ 12

.8/785$
RESTAUROVÁNÍ ALIANâNÍCH ERBÒ A NÁPISOVÉ DESKY,
UMÍSTùNÉ VE ·TÍTù NEMOCNICE
MILOSRDN¯CH BRAT¤Í VE VIZOVICÍCH
Pﬁi obnovû fasády Nemocnice Milosrdn˘ch
bratﬁí ve Vizovicích, provádûné v roce 2002, bylo
zji‰tûno rozsáhlé po‰kození kamenn˘ch prvkÛ,
umístûn˘ch ve ‰títû budovy. Vlivem zatékání vody
do odchlípnut˘ch ãástí kamene pískovcové desky
s latinsk˘m nápisem do‰lo k uvolnûní povrchové
vrstvy v rozsahu nûkolika desítek centimetrÛ. Proto
byla provedena lokální konzervace této památky,
která v‰ak mûla zajistit pouze krátkodobé
zabezpeãení nejohroÏenûj‰í ãásti nápisové desky, kde
mohlo dojít v dÛsledku mrazÛ k úplnému odloupnutí nápisu.
Z hlediska zabezpeãení a ochrany památky bylo
v loÀském roce rozhodnuto provést kompletní
restaurátorsk˘ zásah, a to jak u erbÛ, tak u nápisové
desky. Stanovení restaurátorského postupu bylo
podmínûno kompletním restaurátorsk˘m
prÛzkumem povrchov˘ch úprav památky. Anal˘zou
odebran˘ch vzorkÛ bylo zji‰tûno, Ïe barevn˘ nátûr,
kter˘ pﬁekr˘vá erby i nápisovou desku, není pÛvodní

a byl proveden pravdûpodobnû v roce 1971, pﬁi
opravû fasády objektu.
Dlouhodobá absence údrÏby, pﬁirozené stárnutí
materiálu a nevhodné zásahy b˘vají hlavní pﬁíãinou
po‰kození a mnohdy i rozpadu památek, které jsou
kulturním bohatstvím nás v‰ech.
Pro zajímavost uvádíme jeden z pﬁekladÛ latinského nápisu:
Tyto budovy byly od základu vybudované
a vybavené váÏenou Marií Antonií z hrabûcí rodiny
Blümegen vyznamenanou zlat˘m kﬁíÏem a hvûzdou.
VáÏen˘ hrabû Christophorus z Blümegen její str˘c
a se souhlasem papeÏe manÏel, váÏen˘ rada, prétor
Moravy a vzne‰en˘ syn od první manÏelky hrabûnky
Aloisie Herberstein C.R.A. Pﬁísedící brnûnského tribunálu váÏen˘ str˘c Hermann biskup Hradeckého
kraje podle oboustranné závûti se stanovuje
dûdicem. AÈ dobﬁe slouÏí poddan˘m Vizovic dar,
kter˘ obdrÏeli Milosrdní bratﬁi. 1781
Pavla Hradilová, restaurátorka

Malba na skle
V mûsíci bﬁeznu uspoﬁádal Kulturní dÛm Vizovice
v˘stavu s názvem Malba na skle. Autorkou obrázkÛ je
Jana Doãkalová - KobzáÀová, dcera známého malíﬁe
Vala‰ska Jan Kobzánû. Jak se pﬁi prohlídce v˘stavy
ukázalo, rodinné tradici nezÛstala nic dluÏna. Necítím
se povolán zmiÀovat se o technice malby. Zaujal mne
spí‰ obsah. Vala‰skou krajinu charakterizují na
obrázcích svahy s dﬁevûnicemi - chaloupkami jako
z perníku. Na hﬁebenech je lemovaná lesy a dokreslují
ji dal‰í prvky lidové architektury, jako zvonice, sala‰e
a jiné. Dynamicky pÛsobí tanãící “ogaﬁi” s vala‰kami
(sekyrkami) i vala‰kami (cérkami) ve vala‰ském kroji,
kter˘ na rozdíl od se‰nûrované honosnosti a nádhery
hanáck˘ch a slováck˘ch krojÛ umoÏÀuje líp ocenit

v‰echno, ãím pﬁíroda vala‰kou taneãnici obdaﬁila.
Vala‰sk˘ Betlém podle pﬁedstav malíﬁky je vlastnû
sala‰, ke které pﬁi‰ly ohﬁívat JeÏí‰ka místo oslíka
a volka oveãky a místo svat˘ch tﬁí králÛ se dostavili
vala‰‰tí muzikanti s housliãkami, cimbálem a basou,
která tvrdí muziku. V˘stava byla prodejní a byla
otevﬁena o víkendech a pﬁi pﬁíleÏitosti konání jin˘ch
kulturních akcí. O jejím úspûchu vypovídá skuteãnost,
Ïe z vystaven˘ch prací si náv‰tûvníci témûﬁ polovinu
odnesli domÛ, coÏ na podobn˘ch akcích neb˘vá
bûÏné. Doma budou obrázky lidem nejen zdobit obydlí,
ale pﬁi kaÏdém podívání jim budou dûlat potû‰ení
a jejich náv‰tûvám sdûlovat, Ïe: “My jsme Vala‰i, jedna
rodina ...”.
-jhr-
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F E S T I VA L C O N C E N T U S M O R AV I A E
VE VIZOVICÍCH
âeské sny. Concentus Moraviae.
Vizovice. Bennewitzovo kvarteto.
To je sled pojmÛ, které se vám
pokusím pﬁiblíÏit souãasnû
s pozvánkou na koncert.

âeské sny je mezinárodní
hudební
projekt
konan˘
u pﬁíleÏitosti vstupu âeské
republiky do Evropské unie
pod
spoleãnou
zá‰titou
Magdaleny KoÏené a Václava
Havla. Od 3. ãervna do 31.
prosince 2004 se uskuteãní
série asi 120 koncertÛ ve
vybran˘ch mûstech a obcích
Evropy a USA. Prostﬁednictvím
âesk˘ch snÛ ovládne âeská
republika evropskou hudební
scénu pﬁímo v roce svého pﬁijetí do Evropské unie. Potvrdí
své postavení zemû, jejíÏ kulturní tradice byla vÏdy nedíl-

nou souãástí evropské kultury
a jeÏ tuto tradici dále
prohlubuje a rozvíjí na svûtové
úrovni.
Celoevropská, v novodobé
historii bezesporu nejrozsáhlej‰í
prezentace ãeské hudby v podání
‰piãky ãeské interpretaãní svény
nabízí nejen celosvûtovû proslulá
a oblíbená díla letos jubilujících
autorÛ Dvoﬁáka, Smetany ãi
Janáãka. Navrací téÏ díla pﬁedních autorÛ 18. - 19. století
z archivÛ do koncertních síní.
ZároveÀ rozsáhle seznamuje
s tvorbou vynikajících skladatelÛ
soudob˘ch, z nichÏ nûkteﬁí napsali díla na speciální objednávku organizátorÛ projektu.
Páteﬁí dramaturgie âesk˘ch snÛ
jsou díla J. V. Kalivody, A.
Rejchy, J. D. Zelenky, J. L.
Dusíka, B. Smetany, A.
Dvoﬁáka, L. Janáãka, B. MartinÛ
a plejády mistrÛ celého XX.
století nevyjímaje ani jeho
hudebníky opomíjenou druhou
polovinu.
Domácí ãástí âesk˘ch snÛ je
IX. Roãník Mezinárodního
hudebního festivalu 13 mûst
Concentus Moraviae, kter˘ se
uskuteãní ve dnech 3. ãervna aÏ
3. ãervence 2004.
Za pﬁedchozích osm let své
existence si vybudoval postavení
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích festivalÛ v âeské republice. Je
jedineãn˘ pﬁedev‰ím mimoﬁádn˘m dÛrazem kladen˘m na kvalitu a objevnost kaÏdoroãnû originálnû tematicky zamûﬁené dramaturgie. K jeho v˘jimeãnosti
pﬁispívá také skuteãnost, Ïe festivalové koncerty ‰piãkové
interpretaãní úrovnû poﬁádá
v men‰ích mûstech. PosluchaãÛm otevírá dveﬁe desítek
skvostÛ místní architektury, od
zámkÛ, nádvoﬁí hradÛ pﬁes v˘stavní sály aÏ po kostely, kaple ãi
synagogy.
Concentus Moraviae se
tradiãnû odehrává ve tﬁinácti
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mûstech Jihomoravského kraje
a Kraje Vysoãina, k nimÏ se kaÏdoroãnû pﬁidávají doprovodná
mûsta, v posledních letech se
navíc vÏdy dva z koncertÛ konají
v pﬁíhraniãní oblasti Rakouska.
Leto‰ních sedmatﬁicet koncertÛ
mohou posluchaãi vyslechnout
v Boskovicích, Brnû, Bystﬁici
nad Pern‰tejnem, Hodonínû,
Hustopeãích, Ivanãicích, Jihlavû,
Kyjovû, Lysicích, Mikulovû,
Moravském Krumlovû, Námû‰ti
nad Oslavou, Pulkau, RájciJestﬁebí, Riegersburgu, Slavkovû
u Brna, Ti‰novû, Tﬁebíãi, Velkém
Meziﬁíãí, Znojmû, Îìáru nad
Sázavou a také, jako jediném
místû ve Zlínském kraji,
veVizovicích.
Jsem rád, Ïe nûkolikaleté úsilí
pﬁedstavitelÛ mûsta a Kruhu pﬁátel hudby do‰lo naplnûní právû
letos, v roce âeské hudby,
a v úter˘ 29. ãervna, tûsnû pﬁed
zaãátkem prázdnin, budeme
moci v reprezentaãním sále
vizovického zámku pﬁivítat
Bennewitzovo kvarteto.
Tento soubor vznikl v roce
1998 na pÛdû praÏské AMU.
Jeho ãlenové jsou ‰piãkov˘mi
instrumentalisty
nastupující
generace.Mají za sebou cenné
zku‰enosti z interpretaãních
kurzÛ i rÛzná ocenûní z mezinárodních soutûÏí. U nás se pﬁedstaví ve skladbách A. Rejchy, G.
Kleina, V. Ullmanna a V. J.
Tomá‰ka.
Doufám, Ïe vyspûlí vizoviãtí
posluchaãi, vychovaní ‰estatﬁiceti
roãníky Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby, si
nenechají tento slavnostní veãer
ujít.
Dal‰í informace o obou festivalech najdete na internetov˘ch adresách:
www.ceskesny.cz
a
www.concentus-moraviae.cz.
Vít Su‰ila

XXXVII. ročník Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby
VáÏení pﬁátelé kruhu váÏné hudby,
jiÏ po 37. Vám nabízíme pﬁedpokládan˘ program koncertÛ pro sezónu 2004 v reprezentaãním sále Státního
zámku Vizovice.
Doufáme, Ïe nenastanou velké zmûny nebo pﬁesuny v nabízen˘ch interpretech. Hodnû úãinkujících budete znát
z dﬁívûj‰ích koncertÛ, jiné znáte osobnû, protoÏe se ve Vizovicích buìto narodili, nebo zde Ïijí, ãi mají k tomuto
mûstu jin˘ vztah.

Co jsme pro Vás pﬁipravili:
vodem Michala Nejtka skladby
Debussyho, Iberta, Poulenca a dal‰ích
skladatelÛ.

28. kvûtna - Na úvod sezóny zde vystoupí svûtovû
znám˘ kytarista a uznávan˘ pedagog ·tûpán Rak se skladbami upraven˘mi pro
kytaru, ale hlavnû z vlastní autorské dílny.
4. ãervna - po nûkolika letech se vrací cimbálová
muzika Ka‰ava s umûleck˘m vedoucím
PhDr. Antonínem Baﬁinkou. âást koncertu bude vûnována L. Janáãkovi k 150.
v˘roãí narození z jeho sbírek moravského
folklóru.
25. ãervna - V rámci koncertÛ mlad˘ch umûlcÛ
vystoupí Karel Hofman z brnûnské
Janáãkovy filharmonie na lesní roh s klavírním doprovodem Jany Goliá‰ové. Na
programu budou skladby F. Strausse, R.
Strausse, W. A. Mozarta a Emila Hlobila
29. ãervna - V rámci mezinárodního hudebního festivalu 13 mûst „CONCENTUS MORAVIAE“
vystoupí Bennewitzovo kvarteto se skladbami A. Rejcha, G. Kleina, W. Ullmana
a W. J. Tomá‰ka.
Koncert - mimo pﬁedplatné

9. ãervence -Na pﬁíãnou flétnu Vám zahraje
Monika ·treitová s klavírním dopro-

6. srpna - Brnûnsk˘
vokální
Societas
Incognitorum soubor jiÏ ve
Vizovicích nûkolikrát úãinkoval.
Tentokrát vystoupí s programem
„KdyÏ promlouvají nymfy“.
27. srpna - Klavírní recitál prof. Milana Bialase
a jeho dcery Renaty Bialasové se
skladbami od A. Dvoﬁáka, L. Janáãka,
P. Blatného a dal‰ích. Mimoﬁádn˘
koncert - mimo pﬁedplatné.
10. záﬁí - Doc. Jiﬁí Ho‰ek po loÀském úspûchu
s M. Balejovou se letos pﬁedstaví jako
sólista na violoncello s Hanou
Kimelovou na cemballo. Na programu budou virtuosní sonáty 17. a 18.
století pro violoncello a cemballo.
17. záﬁí - Hudbu 17. a 18. století od J. S. Bacha,
L. Boccheriniho nám zahraje Jan
·krdlík na violoncello s prÛvodním
slovem a Kateﬁina Schwarzová na
violu da gamba.

Jako minul˘ rok vystoupí na koncertu Ïáci Základních umûleck˘ch ‰kol
Vstupné na jednotlivé koncerty ãiní 70,- Kã,
pﬁedplatné na cel˘ cyklus je 400,- Kã
Kruh pﬁátel hudby Domu kultury ve Vizovicích se tû‰í na Va‰i náv‰tûvu
a pﬁeje mnoho hezk˘ch umûleck˘ch záÏitkÛ
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KAPITÁN JOHN PÍPPLEFOX
aneb

“HRÒZA V âÍNSKÉM MO¤I”
Snad proto, Ïe na‰e republika nemá
moﬁe, jsem mûla od dûtství ráda pﬁíbûhy
o námoﬁnících a pirátech. Mnohokrát
jsem ãetla knihu Roberta Louise
Stevensona “Poklad na ostrovû” a kdyÏ
byl tento pﬁíbûh zfilmován, udûlalo mi to
velkou radost.
Proto jsem si nenechala ujít pﬁíleÏitost
nav‰tívit ochotnické divadelní pﬁedstavení o Kapitánu Johnu Pípplefoxovi,
se kter˘m do na‰eho mûsta pﬁijel
21.3.2004 divadelní soubor ze V‰eminy
Divadlo Skrytého Humoru.
Lehce hororová, pirátská pohádka
o dvanácti obrazech - jak bylo uvedeno
na programu - pﬁítomné náv‰tûvníky zaujala z nûkolika dÛvodÛ. Autorem této
divadelní hry byl Du‰an Radoviã. ReÏisér
pﬁedstavení Pavel ·usÈáãek vyuÏil nûkolika mlad˘ch hudebníkÛ, kteﬁí bûhem této
pohádky Ïivû doprovázeli herce nejen pﬁi
písních, ale také navozovali tu správnou
náladu pﬁi jednotliv˘ch obrazech scénickou hudbou.
Autorem písní i scénické hudby byl
Martin Drábek. DivákÛm se velmi líbila
také scéna a kost˘my. Tento ochotnick˘
divadelní soubor tvoﬁí více jak 21
mlad˘ch lidí, a to nepoãítám ty, které
jsme na jevi‰ti nevidûli, ale bez nichÏ by
to na divadle ne‰lo. StûÏejní roli Johna
Pípplefoxe skvûle ztvárnil Ladislav Holík,
kter˘ z jevi‰tû témûﬁ neodcházel. Ale
nejen on, ale v‰ichni ostatní herci si
zaslouÏí na‰e podûkování za pﬁíjemnû
proÏité nedûlní odpoledne. Na pﬁítomné
v hledi‰ti velmi zapÛsobila Obluda v âín-

ském moﬁi i ulovení Ïraloci. KdyÏ jsem je
na jevi‰ti uvidûla, mrzelo mne, Ïe v sále
není pan Richard Jaronûk, kter˘ má
s potápûním a hlavnû se Ïraloky velké
zku‰enosti. V pﬁíbûhu, kter˘ jsme zhlédli,
jsme naãichli pachem pﬁístavních krãem
starého Liverpoolského pﬁístavu, vstoupili
jsme na palubu pirátské regaty a vydali
jsme se v ústrety hrozbû ãíhající v âínském moﬁi. D˘chali jsme slan˘ moﬁsk˘
vzduch, poslouchali vlezlé vrzání prkenné
paluby, ‰plhali vysoko v ráhnoví, ostﬁíÏím
zrakem jsme sledovali obzor a spoleãnû
ãelili strachu z neznáma, které moﬁské
dálky pﬁedstavují. Nakonec v‰e dobﬁe
dopadlo a s herci jsme si mohli v duchu
pobrukovat jejich ústﬁední píseÀ:
“Plujeme do âíny, plujeme na obludu....
Na v˘chod, tam je cesta, johoho.
OdváÏn˘m pﬁeje, zbabûlé trestá, johoho,
johoho, johohóóó...johoho!”
A poznámka na závûr. Hádejte, kolik
na divadelní pﬁedstavení pﬁi‰lo divákÛ?
Odpovûì je zcela jasná. VizovjanÛ asi
30 a lidí z V‰eminy, kteﬁí se do
pohostinství “U KachtíkÛ” uÏ nedostali,
asi 50! (Plakáty, které zvaly na toto
divadelní pﬁedstavení, byly vyvû‰eny
na v‰ech plakátovacích plochách na‰eho mûsta, ve skﬁíÀce KD na
Supermarketu Albert i ve skﬁíÀce
u TrÏnice, u KD. Pozvání mohli obyvatelé mûsta sly‰et i v místním rozhlase, kter˘ v‰ak v nûkter˘ch ãástech
není dobﬁe sly‰et, ale o tom uÏ na
Mûstû urãitû dávno vûdí.)
-Z·-
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63257
F O T B A L , H L AV N Í S P O N Z O R
A BUDOUCNOST
Rozhovor s marketingov˘m ﬁeditelem firmy RUDOLF JELÍNEK Ing. ZdeÀkem Chrom˘m
V jakém stadiu jsou nyní jednání o pﬁípadném
dal‰ím sponzorování klubu Va‰í firmou?
Jednání probíhají uÏ relativnû dlouho, od loÀského
podzimu. V té dobû firma Rudolf Jelínek pﬁipravovala
marketingov˘ plán na rok 2004. Tehdy z na‰í strany
zaznûl konkrétní návrh ãástek a podmínek na dal‰í
spolupráci s fotbalov˘m klubem. BohuÏel od té doby
aÏ do minulého t˘dne vedení klubu s námi o této
nabídce oficiálnû nejednalo.
Pro pﬁedstavu, jak velk˘ obnos firma za dobu, co
sponzoruje fotbalov˘ klub, uvolnila na podporu?
Bûhem 3-letého partnerství s vizovick˘m fotbalem
jsme do fotbalové pokladny pﬁispûli ãástkou témûﬁ
pÛl milionu korun, pﬁesnû 485.000,- Kã. Je to
pomûrnû vysoká ãástka, ale dle dohody jsme na sebe
pﬁevzali roli nejvût‰ího sponzora klubu na dobu tﬁí let.
Tato dohoda dále ﬁíkala, Ïe bûhem tûchto tﬁí let najde
vedení klubu nové hlavní sponzory, coÏ se podle m˘ch
informací bohuÏel nestalo.

Bylo to jen v penûzích, nebo také ve vûcn˘ch darech?
V˘‰e uvedená ãástka byla poskytnuta v penûzích.
Mimo to jsme napﬁíklad vloni rozdali ÏákÛm ‰ály
v klubov˘ch barvách.
Pokud fotbalov˘ klub splní podmínky, které si
kladete, jste ochotni dále podporovat fotbalisty?
Na‰í hlavní podmínkou moÏná pﬁekvapivû není maximální zviditelnûní firmy jako sponzora, ale vyrovnan˘
rozpoãet fotbalového klubu. Jde nám o to, aby ná‰
sponzorsk˘ pﬁíspûvek byl souãástí celku, kter˘ je
schopen profinancovat potﬁeby vizovického fotbalu,
vãetnû mládeÏnického. Dále bude dÛleÏité, jakou rezervu
budeme schopni najít v na‰em marketingovém plánu
na leto‰ní rok. Tím, Ïe jsme dlouho nemûli jasné
stanovisko od fotbalového klubu, v tomto okamÏiku
Ïádnou ãástku na fotbal v plánu samozﬁejmû nemáme.
Co se t˘ká budoucnosti, ná‰ postoj je stále vstﬁícn˘. Pokud
vyﬁe‰íme v˘‰e uvedené problémy, chceme urãitû vizovick˘
sport ãíslo 1 (fotbal) i nadále podpoﬁit.
Jiﬁí KoÀaﬁík

PROGRAM FOTBALOV¯CH UTKÁNÍ „JARO 2004“

Pozvánka na pﬁechod Vizovick˘ch hor
TJ Sokol Vizovice s Mûstskou knihovnou Vizovice poﬁádá 28. 5. 2004 druh˘
roãník Veãerního pﬁechodu Vizovick˘ch hor. Jsou pﬁipraveny dvû trasy pro zdatnûj‰í turisty trasa ke Chladné studni, pro ménû zdatné trasa pﬁes
Janovu horu. Sraz v‰ech úãastníkÛ je v 18 hod. v areálu Sokolovny.
Pﬁedpokládan˘ návrat 21 - 22 hod. V‰ichni úãastníci obdrÏí diplom.
Krocová Anna
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TURISTICK¯ PRAMEN
Dne 20. bﬁezna se uskuteãnila krajská konference v lázeÀském stylu. V dal‰í etapû se uvaÏuje s propoKlubu ãesk˘ch turistÛ ve vizovické sokolovnû. Pﬁed zahá- jením tohoto zﬁídla s minerální vodou z blízkého
jením zahrála folklorní hudební skupina Jurá‰ pod pramene, takÏe ve zﬁídle bude nabídnuta ãistá voda pro
vedením pana uãitele Bambucha a pﬁedvedli se místní osvûÏení a pozdûji i minerální voda pro ochutnání.
Pokud se tento zámûr povede, bude to první
umûlci ve v˘robû vizovického peãiva (paní
krÛãek k obnovení lázeÀské tradice Vizovic. Jak
Îabková), malování kraslic (paní Krocová)
se tyto zámûry podaﬁí realizovat, záleÏí nejen
a v umûleckém drátenickém ﬁemeslu pan
na houÏevnatosti reali-zaãního t˘mu, ale i na
Adamec. Konferenci pﬁivítal pan starosta Ing. Vít
dobré vÛli obãanÛ Vizovic a hlavnû potencionálSu‰ila.
ních sponzorÛ, kteﬁí budou ochotni se do tohoto
Klub turistÛ má jiÏ ve Vizovicích svoji váÏnost
programu zapojit.
a získává si u veﬁejnosti stále vût‰í oblibu.
Zatím se zpracovává projekt prvního
Turistick˘ odbor Vizovic má v programu sv˘ch
“Turistického pramene” díky Severomoravské
aktivit nejenom poznávací turistiku, ale i akce,
které pﬁispûjí k atraktivnosti a propagaci turistiky sponzor propagace energetice a Duhové energii - sponzora, kter˘
turistiky a znaãení poskytl finanãní prostﬁedky zatím na zpracování
ve Vizovicích a okolí.
stezek
projektu, prvního dÛleÏitého kroku ke splnûní
JiÏ více neÏ rok vûnují pozornost pramenÛm
minerálních vod v této lokalitû a hledají moÏnost tohoto dlouhodobého a nároãného cíle.
V této chvíli asi není vhodné psát s rozmachem
zprovoznûní prozatím alespoÀ jednoho pramenu.
V souãasné dobû jiÏ vykrystalizovaly jejich plány o moÏnostech, které mÛÏe mít vyuÏití minerálních pranatolik, Ïe chtûjí od rozcestníku na námûstí oznaãkovat menÛ pro rozvoj turistiky ve Vizovicích. DÛleÏité bude,
novou turistickou trasu, která povede LázeÀskou ulicí, s jak˘m pochopením se realizátoﬁi setkají u veﬁejnosti
kolem hájovny aÏ ke Chladné studni. Tam nová trasa a sponzorÛ. Bude to vyÏadovat je‰tû mnoho trpûlivosti
naváÏe na modrou znaãku a v sedle nejvy‰‰ího bodu sil- a úsilí, neÏ se dostaví první v˘sledky. Byli bychom rádi,
nice Vizovice - Louãka bude doznaãen úsek od rozcest- kdybychom mohli v krátké dobû podat zprávu o realizaci lázeÀské turistické stezky a napít se z Turistického
níku aÏ k rozhlednû na vrcholu Doubravy.
U odboãky k rekreaãnímu stﬁedisku Revika, které pramene ãisté vody, která moÏná neléãí, ale urãitû
bude po dohodû s majitelem slouÏit také jako turistická rozum nekalí.
Vítek
základna, vznikne veﬁejné zﬁídlo ãisté vody

VIZOVICE,
areál firmy
R. JELÍNEK

16. roãník

VALA·SK¯ FRGÁL 2004
11. ãervna
zaãátek v 19:00 hodin
SVAT¯ PLUK, KATAPULT, A TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE /H/, CIMENT

12. ãervna
zaãátek ve 14:00 hodin
PASS, LEKRA /SK/, FRANTI·EK NEDVùD
DRUHÉ PODÁNÍ, JI¤Í SCHMITZER, FLERET,
BUTY

jednodenní vstupné - 200 Kã na místû
150 Kã v pﬁedprodeji - papírnictví Pavelka
dvoudenní vstupné - 300 Kã na místû
250 Kã v pﬁedprodeji
- moÏnost táboﬁení a parkování zdarma
- prohlídka likérky R. Jelínek s ochutnávkou
- obãerstvení, pivo Kozel, lihoviny R. Jelínek,
nealko nápoje
- pravé vala‰ské frgály
VÍCE INFORMACÍ NA www.fleretmusic.cz
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D ù T S K ¯

K A R N E V A L

Na konci února poﬁádala TJ SOKOL VIZOVICE “dûtsk˘ karneval”. Na ten leto‰ní pﬁi‰lo obzvlá‰tû velké
mnoÏství masek v doprovodu sv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ. K vidûní bylo mnoho originálních kost˘mÛ. Jako vÏdy
vítûzily princezny od tûch pÛvabn˘ch maliãk˘ch, aÏ po ty vût‰í. Stejnû zaujala náv‰tûvníky veliká skupina
zvíﬁátek, veãerníãkové a pohádkové bytosti, aÏ k filmov˘m hrdinÛm. Dûti neúnavnû skotaãily v rytmu hudby
a na parketu vládla skvûlá nálada, takÏe chuÈ zatancovat si dostali i dospûlí. Odpoledne provázela spousta her
a soutûÏí, do kter˘ch se dûti pou‰tûly s nad‰ením a ti nejlep‰í si za své úsilí a skvûlé v˘kony odná‰eli sladké
odmûny. V krátkém programu vystoupily dûti sportovní gymnastiky TJ Sokol Vizovice a dûti krouÏku aerobicu
pod vedením p. Kolínkové. Cel˘m zábavn˘m odpolednem provázely dûti s maskami i bez nich veãerníãkové
postavy Kﬁemílek a VochomÛrka. S blíÏícím se veãerem nûkteré dûti byly hodnû unavené, ale jin˘m se domÛ
nechtûlo a byly ochotné tancovat i do rána. Pﬁí‰tí rok se budeme opût tû‰it na na‰e dûti v nápadit˘ch maskách.
Na závûr chceme podûkovat sponzorÛm, kteﬁí pﬁispûli na sladké odmûny pro v‰echny dûti: Autoalarm Horizont,
Cukrárna Hana TlusÈáková, Lagris Dolní Lhota.
T.N.
Redakce Vizovsk˘ch novin blahopﬁeje za v‰echny pﬁíznivce ledního hokeje na‰eho mûsta, kteﬁí po celou dobu
Play off fandili a sledovali nejen finálová utkání pﬁímo na stadionech nebo jen v televizi, hokejovému klubu
HC HAME Zlín k získání prvního mistrovského titulu! VÏdyÈ “rodinná pouta” kapitána tohoto vítûzného
t˘mu Miroslava Okála sahají aÏ do na‰eho mûsta.

B L A H O P ¤ E J E M E !!!!

RC AUTA 1:18
P¤I DDM ASTRA VIZOVICE

Úãastníci závodu z 29. 6. 2003 ve Vizovicích

V minulém vydání Vizovsk˘ch novin jsem
ãtenáﬁÛm slíbil, Ïe napí‰i nûco víc, nûco zajímavého
ze závodÛ, které se poﬁádají ve Vizovicích.
Ráno se pﬁihlá‰ení závodníci rozdûlí do minimálnû
tﬁí skupin s pﬁihlédnutím na jejich v˘konnost a ãísla
vysílacích kanálÛ jejich RC souprav. 1. skupina jede
postupovou rozjíÏìku, 2. skupina nasazuje auta a 3.
skupina poãítá ujetá kola a dojezdov˘ ãas. KaÏd˘
závodník má svého “poãítaãe”. Postupová rozjíÏìka se
jede na 5 minut a to dvakrát. Hor‰í rozjíÏìka se ‰krtá.
Lep‰í rozjíÏìky se seﬁadí od nejhor‰ího aÏ po tu
nejlep‰í. Rozdûlí se zase minimálnû na 3 skupiny.
Takto vzniklé skupiny jedou 4 finálové jízdy po 10
minutách. Po odjetí v‰ech ãtyﬁ finálov˘ch jízd se
u kaÏdého závodníka nejhor‰í jízda ‰krtá, u zbyl˘ch
tﬁí finál. jízd se seãte poãet ujet˘ch kol, a tím vznikne
poﬁadí. Pokud dva nebo více závodníkÛ mají stejn˘
poãet najet˘ch kol, seãtou se jim dojezdové ãasy
a tímto vznikne mezi nimi poﬁadí.
Vûﬁte mi, Ïe takto jeté závody jsou velkou podívanou nejen pro diváky a i závodníky samotné. Ti si
mezi sebou nedarují jedin˘ metr závodní plochy
zadarmo. V dne‰ní dobû se zaãínají prosazovat
továrnû vyrobená auta, proto do‰lo i na rozdûlení do
ãtyﬁ skupin a to následovnû:
1. kategorie (zatím nejroz‰íﬁenûj‰í) je kategorie
ECO2 - ekonomická - znaãí se ve v˘sl. listinû E2. Do
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ní spadají v‰echny amatérsky zhotovené podvozky.
Pohánûna mÛÏe b˘t pouze zadní náprava, a to bez
diferenciálu. K pohonu slouÏí pouze ãtyﬁi tuÏkové
baterie, motor nerozebírateln˘ a minimální váha 360
gramÛ.
2. kategorie - cokoliv jiného plus tovární auta je
zaﬁazena do volné kategorie OPEN 2 oznaãeno O 2.
3. kategorie - kategorie E4 je pouze pro podvozky
“XRAY” postavené pﬁímo ze stavebnice bez pouÏití
tuningov˘ch dílÛ. U tohoto podvozku se pouÏívá jen
el.motor ﬁady 180, ploch˘, stﬁíbrn˘.
4. kategorie - v otevﬁené (open) kategorii O4 jezdí
v‰echny moÏné i nemoÏné ãtyﬁkolky na 5 a více
baterií libovolné motory a libovoln˘ tuning.
Snad si kladete v této chvíli otázku, která kategorie je nejrychlej‰í. Pﬁijìte se podívat na závody
a mÛÏete tipovat, jaká kategorie podvozku je pod
karoserií a budete asi velice pﬁekvapeni.
Závûrem tohoto dne‰ního pﬁíspûvku vám napí‰i
novinky z na‰eho krouÏku ve Vizovicích. Letos
jsme odjeli tﬁi závody. 29. 2. ve Vizovicích za úãasti
ãtyﬁ nov˘ch závodníkÛ z Bﬁezí u Mikulova. Tûm se
ná‰ závod líbil a hlavnû v‰ichni sbírali neocenitelné
zku‰enosti. Závodu se zúãastnilo 16 závodníkÛ,
z toho 10 v kategorii E 2. Slu‰n˘ v˘sledek zajel mÛj
syn - celkovû 7, já jsem skonãil 8. Z. Novák, J.
Krajãa a T. PeãeÀa zajeli na domácí velmi slab˘
v˘kon, sic dûlali, co mohli.
Na dal‰ím závodû 7. 3. ve Vsetínû jsem jim zpomalil na pﬁevodech auta, aby se “neumlátili”, protoÏe
Vsetín se jede samá zatáãka a skoro Ïádná rovina.
A toto se mi u nich vyplatilo. Z celkového poãtu 14
závodníkÛ si vyjezdil mÛj syn 6. místo, ve své kategorii E2 byl druh˘. Tomá‰ PeãeÀa byl hned za ním, já
10, a Zdenûk Novák 11, Jakub Krajãa O 2 13. Musím
se pﬁiznat, Ïe mÛj v˘kon byl velmi ‰patn˘. Pﬁíãinu jsem
zjistil hned po pﬁíjezdu domÛ a v dílnû ji opravil.
S v˘kony mlad˘ch v kat. E2 jsem byl velmi spokojen˘.
Do tﬁetího závodu, kter˘ se jel 28. bﬁezna ve
Vizovicích, jsme pilnû trénovali. Pﬁihlásili se nám
ãtyﬁi noví kluci, kteﬁí mûli velkou snahu trénovat, tak
jsem dva z nich M. Koláﬁe a S. Pekárka jako nováãky
pﬁihlásil do závodu s krouÏkov˘m auty. V den závodu se nás se‰lo pouze 12, z toho 6 závodníkÛ za
Vizovice. (MÛj syn leÏel doma s horeãkami. Byla to
velká ‰koda). Kategorie E 2 byla zastoupena 8 modely.
Malou úãast na závodû má na svûdomí ‰patné poãasí
a nûkteﬁí závodníci startují v sobotu na jin˘ch

závodech v jin˘ch kategoriích nebo mûli pracovní
povinnosti.
Samotn˘ závod se odjel v pohodû. Já jsem si spravil
chuÈ za Vsetín celkovû pát˘m místem (v E 2 celkovû
druh˘ s poãtem ujet˘ch 143 kol), Jakub Krajãa byl 7,
kat. O2 - 136 kol, Tomá‰ Peãena osm˘ 127 kol,
devát˘ byl nováãek Michal Koláﬁ!! 126 kol, 11. místo
obsadil Zdenûk Novák 124 kol a poslední byl
nováãek StaÀa Pekárek. Jeho v˘kon byl v rámci jeho
moÏností - 90 kol. Celkov˘ vítûz Tomá‰ Solansk˘ ze

Îáci krouÏku reprezentující Vizovice na svém
prvním závodû
Vsetína kat. O4 najel úctyhodn˘ch 171 kol ve tﬁech
finálov˘ch jízdách. V˘sledkové listiny, mnoho zajímavého ãtení a obrázkÛ ze závodÛ naleznete na internetové adrese
http://rc-cars.rulezc.cz
Dal‰í závod, kter˘ se pojede ve Vizovicích, je
v nedûli 25. dubna. JiÏ dnes se tû‰íme na va‰i diváckou
úãast, popﬁípadû na úãast v krouÏku.
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Franti‰ek Stodola
tel. 577 452 860
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Dne 4. kvûtna si pﬁipomeneme, Ïe uplynulo
rovn˘ch 1700 let od muãednické smrti svatého
Floriána.
Svat˘ Florián - ochránce v nebezpeãí ohnû, vody
a války, patron hasiãÛ, kominíkÛ a zedníkÛ. Postava ve
zbroji ﬁímského vojína s meãem a korouhví, vylévající
vodu z vûdra na hoﬁící dÛm v pﬁipomínce toho, Ïe pr˘
kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Je to
legenda ãi skuteãnost? Existoval vÛbec? Co o nûm
vlastnû víme? Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na
konci 3. stol. n.l. vojensk˘m úﬁedníkem na území
Horních Rakous. V té dobû, za vlády císaﬁe
Diokleciána, kdy byla ﬁímská ﬁí‰e zmítána bídou
a ãetn˘mi váleãn˘mi konflikty, hledal prost˘ lid
v kﬁesÈanském uãení úãtoãi‰tû pﬁed existenãní
nejistotou. Císaﬁ, ve snaze obnovit upadající ﬁí‰i
a s ní i tradiãní ﬁímské pohanství, zbavoval
kﬁesÈany úﬁednick˘ch míst, propou‰tûl je
z vojska, pronásledoval kazatele. Jeho
dvouleté protikﬁesÈanské taÏení stálo
vûﬁící ﬁadu muãedníkÛ. Jedním z nich
byl i pozdûji kanonizovan˘ Florián. Za
to, Ïe se nechtûl vzdát své víry a snaÏil se
osvobozovat zajaté kﬁesÈany, byl 4. kvûtna
r. 304 svrÏen s ml˘nsk˘m kamenem na
krku do ﬁeky EmÏe poblíÏ ﬁímské
pevnosti Laureacum (dnes mûsto
Lorch v Rakousku). Pohﬁben byl
nedaleko Lince, v místech kde dnes
leÏí mûsto St. Florian, a nad jeho
hrobem byl uÏ v 6. stol. vystavûn
augustiniánsk˘ klá‰ter. Muãedníkovy
ostatky pak pﬁenesli dva jáhnové do
¤íma a v roce 1183 je získal od papeÏe
polsk˘ král Kazimír, aby je uloÏil
v novû vybudovaném chrámu sv.
Floriána na krakovském pﬁedmûstí
Kleparz. (Tento chrám spravoval
v letech 1949 - 1951 jako vikáﬁ Karol
Wojtyla, dne‰ní papeÏ Jan Pavel II.). Hornorakousk˘
národní svûtec se tak stal i polsk˘m zemsk˘m
patronem a kromû chrámu, jenÏ mu byl zasvûcen, po
nûm byla pojmenována i jedna z bran krakovsk˘ch
mûstsk˘ch hradeb.
âást svûtcov˘ch ostatkÛ získal z Polska také Karel IV.
pro svatovítsk˘ chrám v Praze. Tak sv. Florián pronikl
hloubûji i do ãeského povûdomí. V samotné církvi

nebyl nikdy pﬁedmûtem rozsáhlého kultu, jeho
uctívání mûlo spí‰ svûtsk˘ charakter a bylo roz‰íﬁeno
zejména mezi venkovsk˘m lidem. Stal se typickou
postavou ‰títov˘ch v˘klenkÛ vesnick˘ch chalup,
lidov˘ch maleb na skle, svat˘ch obrázkÛ
a venkovsk˘ch, hlavnû pozdnû barokních plastik, jako
jsou napﬁ. svûtcovy sochy v Lipnici nad Sázavou, ve
Slavonicích nebo u nás ve Vizovicích pﬁed kostelem
sv. Vavﬁince. âasto se objevoval i na morov˘ch
sloupech ve spoleãnosti morov˘ch patronÛ, jak je
tomu tﬁeba u nás ve Vizovicích, v Poliãce
nebo ve Velvarech. Jeho obraz najdeme ve
velehradské bazilice, jeho socha zdobí
hlavní oltáﬁ kostela v Borovanech. Také
Praha má nûkolik v˘znamn˘ch
umûleck˘ch památek svatofloriánského kultu. Dominuje mezi nimi
svûtcova socha z poloviny 18. století
na nároÏí domu U zlatého andûla na
Staromûtském námûstí.
K zajímavostem patﬁí i jeden
z boãních oltáﬁÛ ve staromûstkém
kostele sv. Jakuba. Jako jeden z mála
v Praze je zasvûcen sv. Floriánovi. Oltáﬁ
vûnovala v roce 1775 kominická dynastie
DemartinÛ - její pﬁíslu‰níci dûdili
kominická privilegia od dob Rudolfa II. aÏ
do na‰eho vûku a karlínsk˘ kominick˘
mistr Hugo Demartini, císaﬁsk˘ rada,
ochránce Kominické jednoty, byl na
sklonku 19. století velitelem karlínského
dobrovolného hasiãského sboru a ãlenem
Zemské ústﬁední hasiãské jednoty
království âeského.
Pﬁesto v‰ak sv. Florián zdomácnûl
spí‰ ve venkovské komunitû. Byli
bychom rádi, kdyby se brzy vrátil
i tam, odkud byl v minul˘ch letech
v nejednom pﬁípadû odstranûn, to je do ‰títÛ
na‰ich hasiãsk˘ch zbrojnic.
Ve Vizovicích byla so‰ka sv. Floriána na
Hasiãském domû slavnostnû odhalena u pﬁíleÏitosti
110. v˘roãí zaloÏení dobrovolné poÏární ochrany ve
Vizovicích v roce 1996, aby nám pﬁipomínala osobu
a v˘znam ochránce v nebezpeãí ohnû, vody a války,
patrona hasiãÛ, kominíkÛ a zedníkÛ.
·talmach Jan, starosta SDH
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Z dopisÛ ãtenáﬁÛ
VÁÎEN¯ PANE STAROSTO,
... v loÀském roce v mûsíci záﬁí jste pﬁemísÈovali ve
Vizovicích nevhodnû umístûnou kapliãku s “boomem” ve sdûlovacích prostﬁedních. Nelíbilo se
mi, jak pﬁed pﬁestûhováním vypadala, a tak jsem vám
k tomu napsal “urãitou” pﬁipomínku. Pﬁed Vánocemi
jsem byl vlakem jet˘ do Vizovic, kde jsem nav‰tívil
zásluÏné kniÏní nakladatelství LÍPA za úãelem odebrání
novû vydan˘ch knih. (Krvavá Svûtlana - Hyeny v akci).
Pﬁi pochodu z nádraÏí jsem “narazil” na krásnû
zrenovovanou kapliãku i okolím kolem ní. Zprvu jsem
ani nevûﬁil, Ïe je to “ona”, která se pﬁestûhovávala.
Îasnul jsem a byl velmi, velmi pﬁekvapen, jak se vám
tato sakrální stavbiãka podaﬁila nádhernû opravit.
Urãitû nyní dûlá radost lidem, kteﬁí chodí kolem ní dûlá “propagaci” Vizovicím, mûstskému úﬁadu
a i Vám, p. starosto. ProtoÏe i já tady u nás v obci i na
Fulnecku tyto památky obnovuji, dovedu ocenit i toto
“dílko” - pro nás v‰echny znovunavrácené. Tû‰í mne
také, Ïe nûkteﬁí lidé, instituce se snaÏí tyto stavbiãky
dostat zpût do kdysi krásné ãeské krajiny - kde dﬁíve
neodmyslitelnû patﬁily.
Je‰tû jednou dûkuji vám v‰em za skuteãnû zkrá‰lenou, zachránûnou památku - pﬁeji “hodnû” síly pro
obnovu dal‰ích tûchto staveb.
S pozdravem a úctou Stanislav ·meidler, Fulnek

JARO BUDIÎ
POCHVÁLENO!
Koneãnû nastal tento dlouho oãekávan˘ ãas.
Z hﬁejiv˘ch paprskÛ sluníãka se radují jak staﬁí, tak
i mladí a nejvíce v‰ak ze v‰eho dûti. Ty na rozdíl od
v‰ech mají po dlouhé zimû nastﬁádáno ohromné
mnoÏství energie, kterou potﬁebují vyvetilovat.
Maminky se dlouho nenechají pﬁemlouvat a vyrazí
se sv˘mi ratolestmi na jarní vycházku. K této vezmou i svou kamarádku. UÏ mají pﬁedem zosnovan˘
plán. Pûknû si sednou do restaurace a svoje ratolesti
nechají dûlat v‰echno, co jim napadne. Proã by je
mûly hlídat. Pﬁednûj‰í je to, Ïe musí se svou
pﬁítelkyní probrat dÛleÏité vûci a to, Ïe jejich dûti
lezou a lámou mladé stromky v parãíku, je vÛbec
nezajímá. AspoÀ se dûtiãky vydovádí a veãer budou
brzy unavené a dají pokoj. Jeden stromek, Ïádn˘
stromek. Je to pﬁece na veﬁejném prostranství. Tak
daleko uÏ jejich úvahy nesahají. To, jestli existuje
nûjaká Nadace na ochranu zvaná Partnerství, jim
nic neﬁíká. Je pﬁece mnohem lep‰í zaboﬁit se
v restauraci do mûkké sedaãky, dát si k tomu dobré
pití a nechat se obsluhovat mlad˘m pohledn˘m
ãí‰níkem, jehoÏ úsmûv nahradí jarní sluníãko a probrat s kamarádkou dÛleÏité vûci. To, jak se jejich
mazánkové chovají na veﬁejném prostranství, je
vÛbec nezajímá. Hlavní vûcí je, Ïe se dûtiãky
vydovádí a nûjak˘ zláman˘ stromek je jen pouh˘
detail. VÏdyÈ je to pﬁece veﬁejné prostranství.
V.H.

VÁÎENÍ VIZOVIâTÍ OBâANÉ,
prosím, vypnûte alespoÀ na chvíli sdûlovací prostﬁedky, a tím i hrÛzy, které se na nás z celého svûta ﬁítí, aÈ
z Iráku, Afganistánu, Balkánu, Palestiny, Izraele ãi
Madridu. Vûﬁte, je to hrÛza a na‰e oãi jsou snad jiÏ jen
pro pláã. A kdyÏ v Nûmecku pﬁítel zabije pﬁítele a je‰tû
jej sní - to jiÏ ani k pláãi není, to snad jsme se octli
v minulém století u “papuáncÛ” na Nové Guinei.
Já v‰ak vám, pﬁes tyto otﬁesy, chci pﬁipomenout, Ïe
pﬁi‰lo k nám boÏské a tolik touÏebnû oãekávané jaro.
Jaro se v‰emi krásami! S bûlouãk˘mi snûÏenkami, Ïlut˘mi krokusy a petrklíãi, svûÏe zelenou trávou, vonícím
lesem, s rÛzn˘mi brouãky a ptáky. Nemusíte ani do
pﬁírody, tito zpûváãci pﬁicházejí za námi do zahrad
a námûstí. Tak jsem letos poprvé, 11. bﬁezna po 18. hod.,
sly‰ela snad z Florianãiãové zahrady, úÏasného zpûváka se
siln˘m krásn˘m hlasem, hlasem operního pûvce Carusa,
zpívat svou árii sídli‰ti RÛÏová. Od toho dne kaÏdé ráno
mne po 5 hod. budí a dnes, 16. 3., jsem jej v korunû
oﬁechu u Alberta zahlédla. Stála jsem dlouho u stromu
a dívala se na zázrak pﬁírody. Pták byl krásn˘, ãern˘,
dobﬁe Ïiven˘ a vÛbec pﬁede mnou nemûl trému, právû
naopak, zpíval kouzelnû, chtûl se pochválit, kdyÏ vidûl
vdûãného posluchaãe. Stále vidím jeho béÏov˘ zobáãek,
jak jej do‰iroka odbornû otvíral. Byla jsem tak okouzlena, Ïe v‰echny hrÛzy svûta ‰ly mimo mne.
A já se ptám: “Myslíte, Ïe teroristé a zloãinci mají
také tuto schopnost vidûní krásy, nebo jim to nebylo
dáno? Pak bych v‰echny velmi litovala a nazvala uboÏáky. A co vy, drazí obãané?”
MazÛrková Helena

SBùR PAPÍRU A ÎELEZA
V sobotu 3. 4. 2004 uspoﬁádalo stﬁedisko
Junáka Vizovice, za spolupráce Technick˘ch
sluÏeb, sbûr starého papíru a Ïeleza. Je s podivem,
kolik se stále najde star˘ch a nepotﬁebn˘ch vûcí,
které jdou dále zuÏitkovat. Nasbírali jsme 15.400
kg papíru a 31.640 kg Ïeleza. Za v˘raznou
pomoc dûkujeme panu Marku ·ikulovi,
Vladimíru Pavelkovi, Miroslavu âervenkovi a
dále ﬁidiãÛm Milanu Bûlíãkovi a Miroslavu ·vihelovi. Ze strany skautÛ se této akce zúãastnilo
asi 90 ãlenÛ. Dûkujeme také na‰im spoluobãanÛm,
kteﬁí tak pﬁispûli k ãistotû na‰eho mûsta.
Eva Fi‰erová
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JAKÉ JSOU V ¯HODY A NEV¯HODY
VSTUPU âR DO EU ?
K.S.
Odpovûì:
Pﬁipravili jsme pro Vás krátk˘ seznam nûkter˘ch
v˘hod a nev˘hod:
- nev˘hody
- âR bude v rámci EU patﬁit mezi ménû vyspûlé
státy
- omezení suverenity ve prospûch spoleãné evropské (sdílené)
- projeví se sílící úãinek konkurence - vlastnû
neomezená konkurence kvalitou, inovací
a servisem (mÛÏeme ãelit inovacemi v technologiích, v organizaci v˘roby, marketingu),
stﬁet se silnûj‰ím podnikatelsk˘m zázemím,
zv˘‰ení nároku na management...
- zv˘‰ení cen zemûdûlsk˘ch produktÛ
- pﬁísná regulace státní pomoci domácím podnikÛm
- nároãné ekologické pﬁedpisy, ekologické hnutí
- pﬁísné pracovnûprávní pﬁedpisy
- vysoké nároky na etiku podnikání
- nové nároky na podnikatelskou strategii
- nové nároky na komunikaci se správními
orgány na národní a evropské úrovni
- v˘hody
- posílení mezinárodního postavení a bezpeãnosti
âR, omezení rizik plynoucích z geopolitického
postavení âR mezi v˘chodem a západem
Evropy

- posílení vnitropolitické stability âR
- roz‰íﬁení práv obãanÛ âR o evropskou dimenzi
(“obãanství EU”...)
- moÏnost a právo podílet se na rozhodování EU
- zaãlenûní do velkého svûtového ekonomického
seskupení (velk˘ trh zboÏí bez vnitﬁních hranic,
zlep‰ení podnikatelského prostﬁedí - právní jistoty a ochrana, transparentnost, lep‰í informace
o trhu, jednotná mûna, stimul pro dal‰í rozvoj
obchodu se zemûmi EU i se tﬁetími zemûmi,
pﬁíliv investic ze zemí EU i ze tﬁetích zemí,
dlouhodobé sbliÏování cenové úrovnû, velká
kupní síla, âR se stane úãastníkem mnoha
obchodních dohod, spoleãná ochrana proti
dumpingov˘m dovozÛm a nekal˘m obchodním
praktikám firem ze tﬁetích zemí, ãe‰tí podnikatelé budou moci vyuÏívat celé ﬁady programÛ, které pﬁímo financuje Evropská unie
anebo s jejím pﬁispûním ãesk˘ stát....)
- voln˘ pohyb pracovních sil (po urãitém pﬁechodném období), vy‰‰í mobilita profesí, voln˘
pohyb sluÏeb, kapitálu a zboÏí
- vyspûlá ochrana spotﬁebitele
- jednotná a levnûj‰í celní, daÀová a technická
administrativa
- lep‰í pﬁístup k veﬁejn˘m zakázkám EU
- úãast v komunitárních programech EU
viz. www.evropska-unie.cz

redakce

JEDE, JEDE MA·INKA
.. kouﬁí se jí z komínka. Tuto skuteãnost musí znát mnoho z dﬁíve narozen˘ch. Já sám dokonce i to, Ïe kromû
ma‰inky kouﬁil cel˘ vlak, protoÏe v zimû byly v kaÏdém vagonu zvlá‰È kamínka na pevná paliva. KdyÏ to teì
vykládáte mlad˘m, tak si myslí, Ïe si z nich dûláte srandu. A to je‰tû vlaky, teda dûlnické, jezdily nacpané aÏ
hrÛza a ve vagonech se kouﬁilo a hrály karty. Tak si dovedete pﬁedstavit to ovzdu‰í, z jednoho konce vagonu
nebylo vidût na druh˘. Byly tam dﬁevûné lavice a nûkdy, kdyÏ prÛvodãí nezatopil, jsme radûji stáli, abychom
k nim nepﬁimrzli. V létû naopak bylo cestování “krásné”, u kaÏdého vagonu byla plo‰inka s jednoduch˘m
zábradlím, kde se zdrÏovali pﬁeváÏnû kuﬁáci. Mûli v˘hodu, nasávali kouﬁ ze zakoupen˘ch cigaret v té dobû je‰tû
bez filtru a zadarmo i z lokomotivy. No a takové hrub‰í saze v oku, nebo jiskrou propálená dederonka, to byla “paráda”.
Práce na Ïeleznici je tûÏká a zodpovûdná, ale i tam, tak jak v‰ude, dochází k humorn˘m situacím. Není
to zas tak hroznû dávno, co na “na‰i” traÈ nastoupila ‰ikovná mladá holka jako prÛvodãí. SlouÏila zﬁejmû
jenom pár dnÛ a je‰tû nebyla jak se ﬁíká “zajetá”. No a v Zádveﬁicích jí zkrátka ujel vlak. Nám obyãejn˘m
pasaÏérÛm se to nûkdy stávalo, no ale prÛvodãímu? Jak jsem se pozdûji dozvûdûl, holka mûla ‰tûstí, brzy stopla
nûjaké auto a stihla je‰tû vlak v Lípû. Ale tam se nûkdy vlaky kﬁiÏují a stojí tam dva a ona chudák ztrémovaná
na poslední chvíli naskoãila do toho nesprávného. A tak se ocitla znovu ve Vizovicích, kde asi bylo co vysvûtlovat. No a ten asi nejslavnûj‰í pﬁíbûh uÏ moÏná znáte. Zkrátka dﬁíve, kdyÏ pﬁijel od Zlína vlak, musela se lokomotiva jak se ﬁíká pﬁe‰ibovat a pﬁipojit do ãela soupravy. Tak se také stalo, ale bohuÏel ji nikdo nezapnul. Tak
samotná lokálka pﬁijela aÏ do Zádveﬁic, kde se na to teprve pﬁi‰lo! A toÏ ma‰infíra hodil zpáteãku a cúfal zpátky
do Vizovic, kde ho ãekalo nad‰ené pﬁívítání a také ostuda na pár let.
ToÏ tak.
F.K.
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Co nevíte o Vizovských novinách ?
Vizovské noviny slaví letos 50 let! Dne 19. 1.
1954 totiž vyšel první výtisk jejich předchůdce. (Pro Vaši informaci se jednalo o jednu
stranu A4 psanou z obou stran na psacím
stroji). Mnozí z Vás jistě pamatují, že se jednalo o čtrnáctideník s názvem Vizovice
kdysi - Vizovice dnes.
“Cílem tohoto listu není někoho urážet
nebo zesměšňovat, hlavním úkolem je,
abychom seznámili naše občany a celou
naši veřejnost, jak se nám žilo v tzv.
demokratické republice a jak se nám žije
nyní”, napsal tehdy předseda MNV ve
Vizovicích. Tento zpravodaj byl určen především obyvatelům Vizovic. Ti měli zasílat na
MNV své příspěvky, týkající se jejich života.
Lidé se měli podělit o své životní zážitky
a zkušenosti.
V roce 1961 byl zpravodaj přejmenován
na Zpravodaj MNV Vizovice. V něm se již
mohli lidé dočíst o událostech, které se ve
Vizovicích staly. Dále se v nich uveřejňovaly
plány na další období. V roce 1964
Zpravodaj opět změnil název. Tentokrát to
byly již Vizovské noviny. V roce 1972 se
přejmenovaly na Vizovické noviny. Tento
název jim vydržel až do roku 1974. V roce
1977 se změnil na Vizovický zpravodaj.
Pak došlo opět ke změně na Vizovické
noviny. Tento název se pak definitivně změnil
a v roce 1993 schválilo zastupitelstvo města
současný oficiální název Vizovské noviny.
Jak vidíte, neměly to během svého
dosavadního života tyto noviny vůbec lehké.
O tom, kdo rozhodoval, jak se budou noviny
jmenovat, jsem se v Archivu na Klečůvce ale
nedozvěděla. Důležité pro nás je ale
srovnání, jak tyto noviny vypadaly před půl
stoletím a jak vypadají dnes, co bylo jejich
obsahem dříve a jaká byla například jejich
grafická úprava kdysi a nyní. Proto nabízím ke
srovnání alespoň první číslo předchůdce
dnešních novin. Věřím, že i nadále bude ve
Vizovicích o čem psát, čím se pochlubit,
nebo co kritizovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
dosavadním dopisovatelům za jejich články,
povídky, básně i fotografie, které nám
pomáhají dotvářet současnou podobu
Vizovských novin. Velmi si Vaší spolupráce
vážíme.
Zuzana Štalmachová
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Spoleãenská
kronika
únor - bﬁezen 2004
narození:
Barbora Drgová
rodiãe: Petr a Milada roz. HlahÛlková
Miroslava Velecká
rodiãe: Petr a ·tûpánka roz. Skálová

úmrtí:
Vûra Su‰ilová, Slu‰ovská, 78 let
Jiﬁí Novozámsk˘, U Náhonu, 76 let
Îofie Lutonská, Pardubská, 81 let
Marie Krupíková, ·tûpská ul., 89 let
Marie Kozubíková, Nad V˘molem, 74 let
Jarmila Majárová, Nová, 78 let
Anna Matûjková, Hru‰ové, 90 let
Franti‰ka Mikesková, ¤íãanská, 80 let
Adolf Kubíãek, ãtvrÈ A.Háby, 84 let
·tûpánka Matûjková, Nad Stadionem, 82 let
Marie Polá‰ková, Tûchlovská, 65 let
Marie Krampotová, ·tûpská, 70 let
Vûra ·ulcová, ãtvrÈ A. Háby, 80 let

sÀatky:
v uvedeném období nebyl uzavﬁen Ïádn˘
sÀatek

M O U D R Á S L O VA
Tentokrát dobrá rada ke státnímu rozpoãtu:

“ Z L ATO”
Jsou lidé, v kter˘ch zakopáno zlato.
Na co si nevzpomene‰ - zná to!
Smûrnice v‰eliké si drze cucá z palce
s vzezﬁením suveréna - znalce.
Na co si vzpomene‰, to lehce ﬁídit umí,
o to snad lehãeji, Ïe tomu nerozumí.
Z tohoto “ﬁízení” uÏ ‰koda nejedna,
leã státní pokladna zdá se b˘t bezedná.
Jsou lidé, v kter˘ch zakopáno zlato.
Moudrost z nich ﬁine se jak frází vodopád.
Pro státní pokladnu by vûru stálo za to
koneãnû toto “zlato” vykopat!!!

PREZENTACE MùSTA
Milí spoluobãané, na základû ãetn˘ch dotazÛ, bychVás ráda seznámila
s prezentací na‰eho mûsta nejen v oblasti cestovního ruchu. Vûﬁím, Ïe následující pﬁehled usnadní orientaci, kde lze najít informace a zajímavosti o mûstû.
Obrazov˘ atlas neobvykl˘ch turistick˘ch cílÛ
Dvojjazyãná publikace vydaná Klubem ãesk˘ch turistÛ. Také letos
obsahuje informace o slevovém systému KâT EUROBEDS (pro drÏitele
slevové karty EUROBEDS také slevy v zahraniãí, napﬁ. v Solné komoﬁe
v Rakousku). Souãástí atlasu je PrÛvodce slevov˘m systémem a autoatlas do kapsy âeská republika. 172 stran
Památky - Vizovice
Unikátní encyklopedie na pokraãování. Vydalo nakladatelství FRAUS
v rámci edice Památky. Kniha vûnovaná Vizovicím vznikla za pomoci
a spolupráce paní Jany Pluhaﬁové s nakladatelstvím FRAUS. V pﬁípadû
zájmu je moÏné koupit publikaci v pokladnû zámku v dobû prohlídek.
Cestujeme po Moravû - V‰e, co mÛÏete nav‰tívit ve Zlínském kraji
V poﬁadí jiÏ osmá publikace tohoto typu, vydaná nakladatelstvím ASPIDA s.r.o. Nabízí pﬁitaÏlivá místa ve Zlínském kraji, turisticky zajímavé
lokality obcí, mûst, jejich památky, lyÏaﬁské vleky, bûÏecké stopy, koupání
i houbaﬁení. Publikace obsahuje v‰echny základní informace k uveden˘m místÛm, mapa cyklotras a historick˘ch památek je samozﬁejmostí. 80 stran
Zlínsk˘ kraj
mûsta a obce zlínského kraje, tradice, historie, památky, turistika,
souãasnost
V˘pravná publikace z vydavatelství PROXIMA Bohemia, která pﬁedstavuje komplexním zpÛsobem novû vznikl˘ správní celek Zlínsk˘ kraj.
Publikace obsahuje profily ve‰ker˘ch mûsta obcí zlínského kraje. Nov˘
územnû - správní celek by mûl tímto b˘t pﬁedstaven ‰iroké obãanské veﬁejnosti. Tato kniha má za úkol seznámit ãtenáﬁe s památkami, historick˘m
odkazem, souãasností ãi zajímavostmi na‰eho regionu. Takto kompletní
tematická publikace vychází poprvé a celá ﬁada informací mÛÏe b˘t zajímavá i pro místní rodáky. 299 stran
KOMPAS - Cestovní ruch
Dvojjazyãná prezentaãní publikace cestovního ruchu na období do
3/2005, region Morava, mapuje moÏnosti vyuÏití volného ãasu a nabízí
pﬁehled vybran˘ch sluÏeb a objektÛ pÛsobících v cestovním ruchu na
území celé âeské republiky. Od 9. 2. 2004 je prezentace mûsta zveﬁejnûna na internetu pod doménou www.ekompas.cz a zaﬁazena do databáze
klientÛ na Podnikatelském call centru. První bezplatné informaãní call
centrum v âR - 800 100 510
Vydal ProMost - realizaãní rozvojová spoleãnost, a.s.
Distribuce je cílená a bezplatná do âR, SRN, Rakouska a ostatních zemí
Evropy. Najdete ji v hotelích, INFO, cestovních kanceláﬁích, vzdûlávacích stﬁediscích, podnikatelsk˘ch sdruÏeních, sportovních klubech,
národních a nadnárodních firmách atd.
âeská republika na prahu nového tisíciletí
pﬁipravovaná reprezentativní publikace z vydavatelství SRDCE s.r.o.
TELETEXT NOVA
V ãásti Mûsta spoleãnû se Zlínem pod ãíslem 696.
Dal‰í prezentace mûsta probûhla spoleãnû se Zlínsk˘m krajem,
oddûlení âR v lednu a únoru na veletrzích cestovního ruchu:
Regiontour Brno, Vacantia Utrecht, Slovakiatour Bratislava, CMT
Stutgart, Holiday World.

Vûﬁíme, Ïe díky v˘borné spolupráci s R.Jelínkem a.s., rekreaãním
stﬁediskem REVIKA, Vala‰sk˘m ‰enkem, zámkem i ·tûpsk˘m dvorem
a Galerií RÛÏe bude prezentace mûsta stále lep‰í a náv‰tûvníkÛ, kteﬁí do
mûsta zavítají,bude pﬁib˘vat.
Alena Marvanová
VIZOVSKÉ NOVINY ✦ 25

MasáÏe
Luìka Hábová

za Kulturním domem
léãebná masáÏ - uvolnûní tûla,
napûtí, stresÛ
lymfatická masáÏ - masáÏ - uvolnûní
krãní páteﬁe
celková masáÏ - relaxaãní, sportovní

KONTAKT tel. 604 459 371

ALITRON CZ, s.r.o. Zlín
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INFORMACE PRO OBČANY
Systém třídění využitelných složek komunálního odpadu
“Co a jak?” aneb “Kam s ním?”
1. Předmět třídění - papír
- plastové obaly (PET láhve)
- sklo (obalová)
2. Jak sbíráme?
papír

- bytové domy - MODRÉ kontejnery 1100 litrů
- rodinné domy - balíčky (pevně svázané), MODRÉ pytle
- vystavené před dům v den svozu

plast

- bytové domy - ŽLUTÉ kontejnery 1100 litrů
- rodinné domy - ŽLUTÉ pytle (zavázané) vystavené před dům v den svozu

sklo

- zvonové kontejnery na stanovištích

TERMÍNY SVOZU - 2. ČTVRTLETÍ 2004

3. Výdej barevných PE pytlů na PAPÍR a PLAST občanům bydlícím v rodinných domech
- Technické služby Vizovice
(na základě úhrady místního poplatku)

OZNÁMENÍ
Dovoluji si oznámit, Ïe od 1. 4. 2004 zahájila provoz privátní zdravotní sestra v oboru
Domácí o‰etﬁovatelka zdravotní péãe. Je urãena v‰em, kteﬁí potﬁebují odborné o‰etﬁení
a nechtûjí trávit svÛj ãas zbyteãnû v nemocnici (nejedná se o akutní stav). Tuto práci indikuje
obvodní o‰etﬁující lékaﬁ nebo propou‰tûjící lékaﬁ v nemocnici a je hrazena zdravotní poji‰Èovnou.
Jedná se zejména o tyto v˘kony - aplikace injekcí
- pﬁevazy ran
- o‰etﬁení chronicky nemocn˘ch
- odbûry krve
- dal‰í
Zdravotní sestra Vás na poÏádání nav‰tíví ve Va‰í domácnosti. BliÏ‰í informace ráda poskytnu.
Radomíra PeãeÀová - mobil: 604 851 544
- e-mail: radpe@seznam.cz
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Prázdniny a dovolená 2004 v Itálii s CK Agenturou TETA
Kde?
Kdy?
Cena?
Cena zahrnuje:
Odjezd:
Telefon:
web:

Itálie - Lido degli Scacchi - kemp Florenz
od 3. 7. - 13. 7. 2004
do 5 let 3.990,- , do 8 let 5.790,-, do 18 let 5.990,-, dospûlí 6.090,- Kã
ubytování ve stanech s ledniãkou a elektrikou, plnou penzi, dopravu, povinné poji‰tûní
proti úpadku CK, delegáta, v˘chovn˘ dozor k dûtem
Masarykovo nám. Vizovice - pﬁíjezd: tamtéÏ
577 454 144 (Zuzana ·talmachová - kontakt, informace)
www.TETA.cz
e-mail: agentura@teta.cz
nabízíme posledních 12 voln˘ch míst !

Tyto rekreaãnû - ozdravné pobyty jsou vhodné nejen pro mládeÏ, ale také pro rodiny s dûtmi!

Z policejního deníku
Na úvod opût trochu ãísel. Od
zaãátku roku evidujeme 70 trestn˘ch
ãinÛ a 50 pﬁestupkÛ. Objasnit se
podaﬁilo cca 50% oznámen˘ch trestn˘ch ãinÛ. Pokud jde o srovnání se
stejn˘m obdobím loÀského roku,
daﬁí se sniÏovat nápad trestné ãinnosti, ale co je je‰tû podstatnûj‰í, jsme
úspû‰nûj‰í v objasÀování neznám˘ch
trestn˘ch ãinÛ. Zcela jistû má na
tomto efektu vliv dobrá spolupráce
se sluÏbou kriminální policie a
vy‰etﬁování. Nebudu ãtenáﬁe unavovat nezáÏivnou statistikou a radûji
Vás seznámím s tûmi nejzajímavûj‰ími pﬁípady posledních dvou mûsícÛ.
Ve spolupráci se sluÏbou kriminální policie a vy‰etﬁování se podaﬁilo objasnit sérii 8 vloupání do
rekreaãních chat v obcích Veselá,
KleãÛvka, Îelechovice. Pachatelem
tûchto vloupání je znám˘ recidivista
z na‰eho teritoria. Zajímav˘ na
tomto pﬁípadu je fakt, Ïe posledních
pût pﬁípadÛ pachatel realizoval pár
minut poté, co byl policií propu‰tûn
po
proveden˘ch
procesních
úkonech. Neménû zajímav˘ je i pﬁípad mladíka, kter˘ v na‰em obvodu s
oblibou nakupuje zboÏí v hodnotû
100,- Kã, pﬁiãemÏ k platbû pouÏívá
bankovku v nominální hodnotû
5.000,- Kã. Mladík si nejprve nechá
vydat zpût hotovost, kterou si schová,
ale vzápûtí poÏádá prodávajícího, Ïe
potﬁebuje
svoji
pûtitisícovou
bankovku zpût, Ïe zaplatí drobn˘mi.

Pﬁi tomto postupném smûÀování
pak dojde k tomu, Ïe mladík
obchodníka okrade. Tento mlad˘
muÏ tak okradl 4 obchodníky a vÏdy
podle stejného scénáﬁe. Dal‰í zajímav˘ pﬁípad, kter˘ bych rád zviditelnil, je pﬁípad skupinky 4 mlad˘ch
sprejerÛ z Vizovic, kteﬁí v prÛbûhu
února a bﬁezna leto‰ního roku
po‰kodili postﬁíkáním a pokreslením
minimálnû 13 budov ve mûstû, vãetnû
odpadních
kontejnerÛ,
dopravních znaãek a oken. JelikoÏ
tento pﬁípad je v souãasné dobû Ïiv˘,
nemohu Vás seznámit s podrobnostmi a ‰kodami na jednotliv˘ch objektech, mohu snad pouze ﬁíct, Ïe se
jedná o lokality za kulturním
domem ve Vizovicích, obchodní
dÛm Albert, autobusové nádraÏí,
prÛchod u budovy MûÚ, koupali‰tû
a dal‰í. V té souvislosti se podaﬁilo
objasnit pﬁípad rozbit˘ch oken na
pﬁístﬁe‰ku autobusového nádraÏí,
které mají na svûdomí stejní
pachatelé. PﬁípadÛm sprejerství se
budeme vûnovat i v nadcházejícím
období. Pokud jde o skladbu
pﬁestupkÛ, mohu vzpomenout
bezpeãnostní akci zamûﬁenou na
podávání alkoholick˘ch nápojÛ
mladistv˘m a nezletil˘m osobám.
Místní hostin‰tí a barmani jistû v
posledním období zaznamenali
zv˘‰en˘ poãet tûchto kontrol. V této
souvislosti jsme zjistili v 8 pﬁípadech
podávání alkoholick˘ch nápojÛ

mladistv˘m osobám. Tyto pﬁípady
ﬁe‰íme vût‰inou udûlením blokové
pokuty tomu, kdo je odpovûdn˘ za
podání alkoholického nápoje
mladistvé osobû. RovnûÏ v této ãinnosti budeme pokraãovat a v nadcházejícím letním období je‰tû ve
zv˘‰ené míﬁe. V prvním pracovním
t˘dnu bﬁezna jsme provádûli mûﬁení
rychlostí na vytypovan˘ch úsecích
silnic na‰eho obvodu, vãetnû mûﬁení
v noãní dobû. Bûhem t˘dne bylo na
blokov˘ch pokutách vybráno
bezmála 100.000,- Kã. Od zaãátku
roku jsme pﬁi silniãních kontrolách
zjistili cca 45 podnapil˘ch ﬁidiãÛ.
Mezi tûmito ﬁidiãi je i 5 cyklistÛ. Tím
chci naznaãit, Ïe není pravdou to, co
se nûkteﬁí z Vás mylnû domnívají, Ïe
mohou po poÏití alkoholického
nápoje jet na kole. Pokud se cyklista
stává úãastníkem silniãního provozu,
platí pro nûho stejné povinnosti, jaké
má ﬁidiã motorového vozidla.
To byl pouze hrub˘ nástin na‰í
ãinnosti za poslední období.
Pﬁipomínám, Ïe jsme tady kaÏd˘ den
nepﬁetrÏitû, Ïe jsme tady pro Vás a
mÛÏete se na nás v pﬁípadû potﬁeby
kdykoliv obrátit.
kpt. Bc. Pavel Nesvadba
vedoucí oddûlení
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